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ગુજરાત િવધાનસભા 

શુ વાર, તા.ર૮મી ફ ુઆરીે , ૨૦ર૦ 
ફા ગુન ૯, ૧૯૪૧ શાકે 

સભાગૃહ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે મ ુ.ં 
અ ય ી રાજ  િ વેદી  અ ય થાનેે  

 
તારાં કત ો 

બોરસદ તાલુકામાં ટોના ભ ામાં બાળમજરી અંગેની ફ રયાદોૂ  
* ૨૪૧૫૧ ી રાજ િસંહ પરમાર ે  (બોરસદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં આણંદ િજ ાના બોરસદ તાલુકામાં આવલે ટોના 
ભ ાઓમાં બાળ મજરોને કામે રખાતા હોવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે યારે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) સં થા એસ.ડી.બી. ૧, િ સ (માક -

S.D.B.)  
મું. િનસરાયા, તા. બોરસદ, િજ. આણંદના માિલક સામે  
તા.૧૦-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ બાળ અને િકશોર મયોગી 
( િતબંધ અને િનયમન) ૧૯૮૬, અિધિનયમ હેઠળ 
પોલીસ ટેશન બોરસદમાં એફ.આઈ.આર. નં. 
પી/૨૧૬/૨૦૧૮ ન ધાવેલ છે. 

 ી રાજે િસંહ  ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી, બોરસદ તાલુકામાં જ ે ટોના ભ ામા ંખાસ કરીન ેબાળ મજરોનો ૂ
મારો  હતો. મારે આપના ારા માનનીય મં ી ીન ેપૂછવું છે કે કેટલા ટોના ભ ાની આપે તપાસ કરી? એમા ંએક જ મજર ૂ
પકડાયો એવું એમનું કહેવું છે. તો એફ.આઇ.આર. આપે કરી તો કઇ કઇ કલમો લગાવી? બોરસદ તાલુકામાં ગેરકાયદસેર 
એટલા બધા ટોના ભ ા ચાલ ે છે અન ે સરકારની રોય ટી પણ એમાં ય છે. સરકાર કોઇ ઉપર આ ેપ નથી અને આ 
અિધકારીઓની મીલીજલી સરકારથી કેટલાય ગેરકાયદેસર ભ ા ચાલે છે અને એની રોય ટી ય છે તો એની તપાસ કરાવવા ુ
માંગો છો કે નહ ? 
 ી દલીપકમાર  િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી ારા ટોના ભ ા ઉપર બાળ મજરીનો  ૂ
પૂછવામાં આ યો છે. િવગતવાર મા હતી મ મારા જવાબમાં પણ આપી છે અને એમનો  હતો કે કેટલી ફ રયાદ મળી? એક 
ફ રયાદ મળી એટલ ેમારા જવાબમાં મ એક ફ રયાદનો ઉ ેખ કરેલો છે અને એની અંદર હ િવગતવાર મા હતી આપંુ તો તાું .૯-
૧૧-ર૦૧૮ના રોજ કલેકટર ી આણંદને એસ.ડી.બી. િ કસ, મુ.િનસરાયા, તા.બોરસદ, િજ. આણંદમાં ફ રયાદ મળી હતી. 
આ ફ રયાદ ઉ ર દેશમાંથી દ હીની અંદર કરવામા ં આવી હતી અન ે ી ેમલાલ દેશરાજ, મુ. બનપુર, િજ.કાસગંજ, 
ઉ ર દેશમાંથી એવી ફ રયાદ મળી હતી દ હીમા ંકે અમારે યાંથી કેટલાક લોકોન ેબંદી બનાવીને ગુજરાતમા ંઆણંદ િજ ાની 
અંદર ટોના ભ ાની અંદર લઇ જવામાં આ યા છે. કલેકટરને ૯મી તારીખે ફ રયાદ મળી. તા. ૯-૧૧-ર૦૧૮ના રોજ મળી 
અને તા.૧૦-૧૧-ર૦૧ ના રોજ ાંત અિધકારી ી, મામલતદાર ી, પોલીસ અિધકારી ી અન ે અમારા અિધકારી ીઓ 
મારફત જ ેઅમને ફ રયાદ મળી હતી એની ઉપર રેડ કરવામાં આવી અને એ રેડની અદંર અમને ણ બાળ મજર મળી આ યાૂ . 
શેરિસંહ હલાિસંહ ટ મર વષ ુ ૧૦, રાજભા હલાિસંહ ટ ઉુ .વ.૧૦, શીવા છોટાલાલ ટ, ઉ.વ.૧પ. એ જ દવસ ે
િ કસવાળા ઉપર એફ.આઇ.આર. પણ દાખલ કરવામાં આવી છે અને એફ.આઇ.આર. દાખલ કયા પછી જ ે રીતે બાળકો 
પકડાયા એમના ઉપર એફ.આઇ.આર. દાખલ કરવામાં આવી. બાળ અન ે િકશોર મયોગી િતબંધક િનયમ અનુસંધાન ે
૧૦મી તારીખ ેએફ.આઇ.આર. દાખલ થઇ અન ેનામદાર કોટની અદંર આ કેસ મૂકવામા ંઆ યો અન ેનામદાર કોટમાં આ કલમ 
નીચે ૧૦૦૦૦ િપયાનો દંડ કરવામાં આ યો. બીજુ,ં લઘુ મ વેતન અિધિનયમ અંતગત જ ેઆમા ં િતઓ જણાઇ હતી એનો 
પણ કેસ કરવામાં આ યો. ૧પ૦૦ િપયા દંડ નામદાર કોટ કય . બી  બાળકની અંદર આંતરરાજય અહ યા બાળ મજરીનો ૂ
ગુનો લાગે કે બી  રાજયમાંથી અહ યા બંદી બનાવીને લા યા છે એવી ફ રયાદના આધારે ર૦૦૦ િપયાનો દંડ બી  પણ 
કરવામાં આ યો. સ ય ીનું કહેવું એવું છે કે મા  એક ફ રયાદ એક ટના ભ ા ઉપર કરી છે. ફ રયાદ મળી એટલ ેએના ઉપર 
રેડ કરી. આ િસવાય અમા  તં  એમણે જેં  મા હતી માંગી એ મુજબ તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૮ થી તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ સુધીમાં ૧૩ 
સં થાઓ ઉપર ચકાસણી કરવામાં આવી અને બી  વષમા ં૧૯ આવા ટોના ભ ા ઉપર ચકાસણી કરવામાં આવી. મા  આ 
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એક ગુનો બ યો એવું નથી. આ િસવાય ૮ થી ૧૦ જ યાએ પણ આવા ગુના દાખલ કરીન ેએના ઉપર ફ રયાદ દાખલ કરવામા ં
આવી છે.  
 ી ગોિવંદભાઇ  ર.  પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યું મથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ુ ં
કે આણંદ િજ ામાં તા.૩૧-૧ર-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં ર વષમાં વષવાર બાળમજરી જન ગૃિત માટે કેટલી ા ટ ૂ
ફાળવવામા ંઆવી અને તેમાંથી કલ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યોુ ? બાળ અન ેિકશોર મ િતબંધ અિધિનયમના અમલીકરણ 
અ વયે રા ય સરકાર ારા છે ે કયારે આ કાયદામા ંસુધારો કરવામા ંઆવેલ છે? જમેાં શું ગવાઇઓ કરવામાં આવી? 
 અ  ય ી :  કેટલી ા ટ, કેટલો ખચ અને કાયદામાં કયારે સુધારો કય ? આ ણ જ. પ િમિનટ થઇ ગઇ એક 
જવાબમા?ં 
 ી દલીપકમાર  િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, જન ગૃિત લાવવા માટે આ િવભાગમાં તા.૧-૪-ર૦૧૮થી 
એમાં .૧,૩૦,૦૦૦/- ા ટ ફાળવવામાં આવી. તા.૧-૪-ર૦૧૯થી તા.૩૧-૩-ર૦ર૦ સુધીમાં .૭૭૦૦૦/- ા ટ 
ફાળવવામાં આવી. આ પૈકી ૧,ર૭,પ૯૦ િપયાનો ખચ કરવામા ંઆ યો. એ ટોના ભ ાવાળાને પણ કલે ટર ી મારફત 
એને બોલાવવામાં આવે છે. એમને બાળ મજરોને આવા ટોના ૂ ભ ામાં ન રાખી શકાય, એના માટે િવિવધ કો ફર સ કરીન ે

ણકારી આપીને આ ખચ કરવામાં આવે છે. એમણે બીજ જણા યું કે આ બાબતે આ અંગે કાયદામાં સુધારો કયારે કરવામા ંુ ં
આ યો? તા.૧૭-૩-૨૦૧૮ના હેરનામાંથી િવિવધ કારના કાયદામા ંસુધારો કરવામાં આ યો છે. 
 ી અિમત  ચાવડા :  બોરસદ તાલુકાનું દાઓલ ગામ છે. યાં આવા ટોના ભ ામાં એ ભ ાની જમીન જમેણ ે
આપી છે તે માિલક આ ભ ામાં જ ેમજરી કામ કરતા હતાૂ . પૈસાની બાબતમાં િવવાદ થતા એ મજરને ૂ ભ ાની અંદર નાખીન ે
દબાવી દવેામા ંઆ યો. યારપછી ઘણા લાંબા સમય પછી કકાલ એટલ ેકે હાડકા મ ાં . એના પ રવારજનોએ આ જ ેફ રયાદ 
આપેલ એ લગભગ ૬ મ હનાનો સમય થઇ ગયો. ધારાસ ય ીએ પણ વારવાર ડીં ..એસ.પી., કલેકટર ીનું યાન દોય ુતેમ 
છતા પણ કોઇ કાયવાહી કરવામા ંઆવતી નથી. એવા ટોના ભ ાની ફ રયાદ મળી હોય તો ગૃહ િવભાગન ેસાથ ેરાખી તપાસ 
કરાવી કાયવાહી કરવા માગો છો કે કેમ? 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આવી કોઇ ફ રયાદ અમારા િવભાગને મળી નથી અને અમે જ ેરેડ 
કરી અન ેતપાસ કરી તેમાં આવી મા હતી આવી નથી. આવી મા હતી હોય તો અમન ે ણ કરશો તો જ ેહશે તે તપાસ કરાવીશુ.ં 
 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુું  છ કે ુ ં
બાળ મ નાબૂદી માટે કોઇ ટા ફ ફોસની રચના કરવામાં આવેલ છે તે વાત સાચી છે? હા, તો ટા ફ ફોસના સ ય કોણ કોણ 
છે? આણંદ િજ ામાં ટા ક ફોસની વષવાઇઝ કેટલી બેઠકો કઇ તારીખે કરવામાં આવી? આણંદ િજ ામા ં તા.૩૧-૧ર-
ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં ર વષમાં વષવાર અ યાર સુધીમાં કેટલી ટા ક ફોસની રેડ કરવામા ંઆવેલ છે અને કેટલા િનરી ણો 
કરવામા ંઆવેલ છે? િનરી ણોમા ંકઇ બાબતોની ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ છે? 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : રા યમાં બાળ મજરી નાબૂદી અંગે સમ  રા યના બધા િજ ાઓમાં ટા ફ ફોસની ૂ
રચના કરવામાં આવેલ છે. આ ટા ક ફોસની રચનાની અંદર કલે ટર ીના અ ય થાને આ રચના કરવામાં આવલે છે. આમા ં
મદદનીશ મ આયુકત હોય, િજ ા પોલીસ અિધ ક હોય, અિધક િનવાસી કલેકટર હોય છે. બે વિૈ છક સં થાના 
િજ ામાંથી િતિનિધને પણ રાખવામાં આવતા હોય છે. ડિ ટ ટ જજ ારા િનમાયેલ ડિ ટક િલગલ ઓથો રટીના િતિનિધ 
પણ આ ટા ફ ફોસની અંદર હોય છે. ડિ ટક ટા ફક યુિનટના િતિનિધ પણ હોય છે. િજ ા ચાઇ ડ વે ફેર કિમટીના 
ચેરપસન પણ હોય છે.  ડિ ટકટ ચાઇ ડ ોટેકશન ઓ ફસર પણ હોય છે, િજ ા િશ ણ અિધકારી પણ આની અદંર હોય 
છે.  નાયબ મદદનીશ િનયામક હોય છે. ઇ ડિ ટયલ શે ટી અને હે થના અિધકારી પણ હોય છે. િજ ા કલેકટર મારફત આની 
ર યુ મી ટગ લેવામાં આવતીં  હોય છે. બી   પૂ યો છે કે આણંદ િજ ામાં ટા ક ફોસની રચનાની કોઇ બેઠકો થઇ છે? 

તા.૧-૧-ર૦૧૮થી તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૮ સુધીમાં તા.૧૩-૩-૨૦૧૮ના રોજ બેઠક થઇ. તા.ર૯-૬-૨૦૧૮ના રોજ એક 
બેઠક થઇ અને તા.૩-૪-૨૦૧૮ એ બેઠક થઇ. તા.૧-૧-૨૦૧૮થી ૪ બેઠકો થઇ અને તા.૧-૧-૨૦૧૯થી તા.૩૧-૧ર-
૨૦૧૯ સુધીમાં ૪ બેઠકો કરવામાં આવી. 
 ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુું  છ કેુ ં , 
બોરસદ તાલુકા અન ેઆણંદ િજ ાની અંદર એકપણ ટોનો ભ ો કાયદેસર ચાલતો નથી. આ  અમે િજ ા સંકલનની 
અંદર વારવાર પૂછીએ છીએં . પરતુ તં  ારા એકપણ ભ ાવાળા સામે કાયદેસરની કાયવાહી કરવામાં આવતી નથીં . કેટલાક 
ભ ાઓમા ંતો વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે. ગરીબોના છાપરામા ંરેવ ય ૂસરવ ેનંબરમાં વીજ ડાણ આપવામાં આવતા 
નથી. આવા ટોના ભ ામાં વીજ ડાણ આપવામાં આવે છે. તો મારે પૂછવું છે કે, આણંદ િજ ામાં કેટલા ગેરકાયદેસર ભ ા 
ચાલે છે અન ેકેટલા કાયદસેર ચાલે છે? ગેરકાયદેસર જ ેભ ા ચાલે છે તેની સામ ેકાયદેસરની કાયવાહી કરવા માગો છો કે કેમ?  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીને મારે જણાવવાનું કે, આ ટોના ભ ાન ે
મંજરી આપવાની કોઇ કાયવાહી અમારે કરવાની હોતી નથીૂ . અમારે તો આવા ભ ાઓની અંદર જણેે મંજરી લઇનેૂ .... 
  અ  ય ી :  માંક-ર માનનીય મંગળભાઇ ગાવીત.  
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 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મારો જવાબ બાકી છે.  
  અ  ય ી : આવી ગયો જવાબ.  
 ી રાજે િસંહ ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય અિમતભાઇએ દાઓલના ટોના ભ ામાંથી કકાલ ં
મ ા છે તેની વાત કરી છે. તેમણ ે તે અને તેના ફેિમલીના લોકોએ ડીએસપીને તે ફ રયાદ... 
 અ  ય ી : મં ી ીએ ક ુ ંકે આપ તેમને મળો... 
 ી રાજે િસંહ ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તેની તપાસ કરાવવા માગે છે કે કેમ?  
 અ  ય ી : િવગત આપશો તો તે કરશ.ે  
 ી રાજે િસંહ ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મ તે ફ રયાદ આપી છે.  
 અ  ય ી : મં ી ીન ેિવગતો આપ .  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, મુ ો એ નથી. કકાલ મ ું યારે ડીએસપીને મળીને રજઆત કરી ં ૂ
છે... 
 અ  ય ી : એસપીને રજઆત કરી પણ અહ  ૂ તમે મં ી ીન ે  પૂછયો છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, મં ી ી એમ કહે છે કે, અમને આવી કોઇ તની ફ રયાદ મળી નથી 
એ બરાબર નથી.  
 અ  ય ી : એમની પાસે નથી મળી. આ મં ી ીને નથી મળી.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, ધારાસ ય ી એમ કહે છે કે, કકાલ મ ું યારે રજઆત કરી છેં ૂ . 
(અંતરાય)  
 અ  ય ી :  માંક-ર  ી મંગળભાઇ ગાિવત... આમાં હવે આગળ ના હોય. એમણ ેક ું કે મને િવગતો આપો હ ું
તપાસ કરીશ. તે કયાં ના પાડે છે?  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, પોતે જયાં થળ તપાસ કરીને ગૃહ િવભાગ, સરકારને અને થાિનક તં ન ે
લેખીત, મૌિખક વારવાર ણ કરી છેં .  
 અ  ય ી :  માનનીય પરેશભાઇ આ મં ી ી એ જ કહે છે કે મન ેમા હતી આપ  હ તપાસ કરાવીશું . કહે છે તો 
ખરા.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ ફલોર ઉપર મા હતી આપે છે.  
 અ  ય ી : માનનીય પંુ ભાઇ, આપ બેસી ઓ, લીઝ. આપ શેના માટે વારેધડીએ ઉભા થાઓ છો? આપ શેના 
માટે ઉભા થાઓ છ? લીઝ, આપ બેસી ઓ. વ ચે વ ચે ઉભા ના થાઓ.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી... 
 અ  ય ી : અરે, માનનીય પરેશભાઇ ઉભા છે અને તમે વારવાર વ ચે ઉભા થાઓ છોં . આવું ન હોય. માનનીય 
પંુ ભાઇ આવું ન હોય.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ પ   કય  છે. એક બાળકના મૃ યનુો  છે. 
તેની ગંભીરતાન ેલઇન ેધારાસ ય ીએ ફ રયાદ કરી છે, લેખીતમાં કરી છે અન ેઆ િવધાનસભામાં પણ કરી છે.  
 અ  ય ી : આ િવભાગનો નથી, તેમના મં ી ી પાસે આ  આ યો નથી.  
 ી િવજયકમાર પાણીુ  : માનનીય અ ય ી, આ  લેબર િવભાગનો છે અન ેતે િવભાગના મં ી ી તેનો જવાબ 
આપી ર ા છે. હવે માનનીય સ ય ીએ જ ે  કય  છે તે હોમ ડપાટમે ટનો છે. એટલે આખા કોપની બહારનો  છે. 
છતાં પણ મારા મં ીએ જવાબ આ યો છે કે, મન ેમા હતી આપ  હ આગળ તપાસ કરવા માટે તૈયાર છું ંુ . તે કયાં ના પાડે છે.  

રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
* ૨૧૭૦૧ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા  
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૯૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૭૩૬૮૦૦/- 
 ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , સંત સુરદાસ યોજના 
કયારે અમલમા ંઆવી અને આ યોજનાનો હેતુ શું છે?  
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  ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સંત સુરદાસ યોજના કયારે અમલમા ં આવી અને હેતુ શુ ં છે તો 
સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ ગાંધીનગરના ઠરાવથી તા.રર-૯-ર૦૦૦થી તી  દ યાંગતા ધરાવતી યિ તઓને 
આિથક સહાય આપવા માટે આ યોજના અમલમા ંમૂકવામાં આવલે છે. તેના હેતુની વાત ક  તો તી  દ યાંગતા ધરાવતી ં
યિ તઓનો સવાગી િવકાસ થાય તેમજ તેઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડી તેમનું સામાિજક પુનઃ થાપન થાય તે હેતુથી આ 

યોજના અમલમાં મૂકવામા ંઆવેલ છે.  
 ી િ જશે મેર  : માનનીય અ ય ી, રાજકોટ િજ ામાંથી છટા પડેલા મોરબી િજ ાના ાૂ  ચ ુઓનો  છે. 
તેમને લાંબા સમયથી આવી કોઇ રાહત મળી નથી તેવી રજઆત મને મળલેી છેૂ . તો આવા ા ચ ુઓને મળવાપા  સહાય 
આપવામાં કેમ િવલંબ થયો છે અને િજ ા ક ાના અ ય સહાયના કે પ યો એ છીએ તો ા ચ ુઓને સહાય આપવાનો 
કે પ યોજવા માગો છો કે કેમ?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હાલ આ રાજકોટ િજ ાનો  છે પણ માનનીય સ ય ીએ જ ે
એમની લાગણી ય ત કરી છે અન ેઆ માનનીય િવજયભાઇ પાણી સાહેબની સરકાર આમા ંખૂબ જ સંવેદનશીલ છે અન ે
એમની સહાયમા ં ઉ રો ર વધારો કરી ર ા છે યારે આગામી દવસોમા ં આપ અમને સૂચન કર  તે માણ ે અમ ે મોરબી 
િજ ામાં પણ આયોજન કરીશુ.ં  
 ીમતી ગીતાબા જ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે, સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ યોજનાના સહાયના ધોરણોમા ં યારે યારે અને કેટલી કેટલી રકમનો વધારો કરવામા ંઆ યો?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર :માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય સ ય ીન ેજણાવવા માગંુ છ કેું ંુ , 
તારીખઃ ર૦-૧૦-ર૦૦૬ના રોજ સહાયની રકમ ૧૦૦ િપયા હતી એને વધારીન ેર૦૦ િપયા કરવામાં આવી, તારીખઃ૩૧-
૭-ર૦૧૪ના રોજ સહાયની રકમ ર૦૦ િપયા હતી એને વધારીન ે૪૦૦ િપયા કરવામાં આવી અને ી  સુધારો તારીખઃ૧-
૪-ર૦૧૭થી સહાયની રકમ ૪૦૦ િપયા હતી એમાં ર૦૦ િપયાનો વધારો કરીને ૬૦૦ િપયા કરવામાં આવેલ છે અન ે
હાલમા ંપરમ દવસે નાણા ંમં ી ીએ જ ેબજટે રજ કયુ એમા ંપણ અમારી સવંેદનશીલ સરકાર ારા નાણાકીય વષ રૂ ૦ર૦-ર૧ 
ના બજટેમા ં માનિસક દ યાંગતા ધરાવતા યિ તઓ માટેની સહાય ૬૦૦ િપયાથી વધારીન ે ૧૦૦૦ િપયાની  કરવામા ં
આવી છે.  

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં નવા બોરે /કવા બનાવવા બાબતુ  
* ૨૪૧૪૦ ી િવર ભાઈ ઠ મર ુ  (લાઠી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા ય સરકાર ારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ અન ે૨૦૧૯-૨૦મા ં
અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર રીજવીનેશન ૂ
કાય મ હેઠળ બોર/કવા બનાવવા કલ કેટલી રકમની ા ટ ુ ુ
ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ામા ં તાલુકાવાર ઉ ત 
નાણાકીય વષવાર કલ કેટલા નવા બોરુ /કવા બનાવવામા ંુ
આવેલ છે, 

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા નવા બોર/કવા ુ
બનાવવાના બાકી છે, અને 

 

 (૪) બાકી બોર/કવા બનાવવાનુ ં કામ કેટલા ુ
સમયમા ંપુ  કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪)  પ રિશ  મુજબ. 

પ રિશ  
િજ ો - અમરલીે  

વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

તાલુકા 
મંજરૂ  
થયેલ 
બોર 

પૂણ 
થયેલ 
બોર 

ફાળવેલ 
ા ટ 

( . 
લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
કુવા 

પૂણ 
થયેલ 
કુવા 

ફાળવેલ 
ા ટ 

( . 
લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
બોર 

પૂણ 
થયેલ 
બોર 

ફાળવેલ 
ા ટ 

( . 
લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
કુવા 

પૂણ 
થયેલ 
કુવા 

બાકી 
રહલ ે
કુવા 

પૂણ 
કરવાનંુ 

આયોજન 

ફાળવેલ 
ા ટ 

( . 
લાખમા)ં 

અમરેલી ૧૪ ૧૪ ૪૬.૯૪ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૭.૪૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
લાઠી ૨ ૨ ૬.૧૩ ૦ ૦ ૦ ૫ ૫ ૯.૮૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

લીલીયા ૫ ૫ ૮.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બાબરા ૩ ૩ ૧૧.૩૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કુકાવાવ  ૭ ૭ ૩૨.૩૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બગસરા ૯ ૯ ૫૫.૯૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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ધારી ૧૦ ૧૦ ૪૬.૬૫ ૧ ૧ ૩.૬૪ ૩૦ ૩૦ ૧૭૮.૮૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
રાજુલા ૨ ૨ ૫.૯૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧.૪૩ ૧ ૦ ૧ જુલાઈ-

૨૦૨૦ 
૮.૪૨ 

ખાંભા ૭ ૭ ૨૧.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૫.૬૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સાવરકુડલાં  ૧૦ ૧૦ ૨૭.૭૪ ૦ ૦ ૦ ૪ ૪ ૧૭.૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૬૯ ૬૯ ૨૬૨.૦૦ ૧ ૧ ૦ ૪૫ ૪૫ ૨૨૦.૭૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૮.૪૨ 
 

િજ ો - ભાવનગર 
વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

તાલુકા 
મંજરૂ  
થયેલ 
બોર 

પૂણ 
થયેલ 
બોર 

ફાળવેલ 
ા ટ 

( . 
લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
કુવા 

પૂણ 
થયેલ 
કુવા 

ફાળવેલ 
ા ટ 

( . 
લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
બોર 

પૂણ 
થયેલ 
બોર 

ફાળવેલ 
ા ટ 

( . 
લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
કુવા 

પૂણ 
થયેલ 
કુવા 

બાકી 
રહલ ે
કુવા 

પૂણ 
કરવાનંુ 

આયોજન 

ફાળવેલ 
ા ટ 

( . 
લાખમા)ં 

ઘોઘા ૩ ૩ ૮.૩૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વ ભીપુર ૩ ૩ ૧.૮૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ઉમરાળા ૨ ૨ ૫.૪૮ ૦ ૦ ૦ ૪ ૪ ૧૬.૯૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િશહંોર ૧૨ ૧૨ ૫૩.૬૫ ૦ ૦ ૦ ૫ ૫ ૨૪.૧૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
તળા  ૧૦ ૧૦ ૩૨.૬૩ ૦ ૦ ૦ ૮ ૮ ૩૦.૨૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પાલીતાણા ૩ ૩ ૧૦.૪૩ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૫.૮૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહવાુ  ૩ ૩ ૧૪.૦૭ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૫.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
જસેર ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ ૧૫.૫૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૩૬ ૩૬ ૧૨૬.૪૨ ૦ ૦ ૦ ૨૩ ૨૩ ૯૭.૭૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 ી િવર ભાઇ ઠ મરુ  : માનનીય અ ય ી, સૌરા  િવ તાર અન ેએમાં પણ ખાસ કરીન ેઅમરેલી અને ભાવનગર 
િજ ો યાં નમદાનું પાણી મળતંુ નથી યાં રીજવીનેશન યોજના નીચે બોર અને કવા બનાવીને લોકોને પીવાનું પાણી પૂૂ ૂ  ં
પાડવામાં આવે છે. અમે ધારાસ ય ીઓ અનેક રજઆતો કરીએ છીએૂ . માનનીય મં ી ીએ મા હતી આપી છે કે વષ ર૦૧૮ 
અને ર૦૧૯મા ં૬૯ બોર બના યા અને ૬૯ કામ પૂણ કયા. ધારી તાલુકામા ંમા  એક કવો બના યોૂ . પાણી પુરવઠા મં ી યારે 
ક ેસના ધારાસ ય હતા યારે મારા િવ તારમાં હ એમન ેલઇને ગયો હતો સુકરોડા ગામે બોર બ યો આજ ેપણ યાં પાણી ું
પીવાય છે. આજ ેએમનો પડોશી િવ તાર છે જ ેિવ તારનો હ ધારાસ ય છું ંુ . અમારી બહેનો આજ ેપણ આટલો વરસાદ આ યા 
પછી કડળમાં પાણીના બેડા ંલઇન ેફરે છેુ ં . આજ ેપેપરમા ં હેડલાઇન લખી છે. યારે રીજવીનેશન યોજનામાં જ ે પૈસા છે એમા ંૂ
વધારે ફાળવણી કરીન ે અમ ે કરેલી માગણી માણ ે અમરેલી િજ ા અન ે ભાવનગર િજ ામાંથી બોર માટે કેટલી રજઆતો ૂ
આવી, િજ ામાં કેટલા બોર હયાત છે, કેટલા બોરમાં પાણી આવતંુ નથી? ધારી અને રાજલા તાલુકામાં કવા બના યા તેમા ંુ ૂ
કેટલા ફટે પાૂ ણી આ યું તેની િવગતો સાથ ેપીવાનું પાણી પૂ  પડાય તેના માટે સરકાર સતત વાતો કરે છે કે અમારી સરકાર ં
કિમટેડ છે તો અમારા િવ તારમા ંપાણી આપવા માટે આ બોર યોજના મારફતે કેટલા સમયમા ંઅમારી માગણીના કામો પૂરા 
કરવામા ંઆવશ?ે  
 ી કવર ભાઇુ ં  મો. બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, સ ય ી િવર ભાઇએ પીવાના પાણી માટેની જ ે િચંતા 
ય ત કરી છે...  

  અ  ય ી : એમના ણ ો છે કેટલી માગણી આવી, હયાત કેટલા છે અને કેટલા ફટે પાણી આવે છે આનો ૂ
જવાબ ઝડપથી આપો.  
 ી કવર ભાઇુ ં  મો. બાવિળયા: માનનીય અ ય ી, હા, અમારી સરકાર પીવાના પાણી માટે ખૂબ િચંિતત છે. ગત 
બજટેમાં પણ માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય નાણામં ી ી બ ે પીવાના પાણી માટે ગવાઇ કરવા માટે ખૂબ વર યા 
છે, ર૦૧૮-૧૯ના વરસમાં જ ેબોર અને કવાની માગણી આવી હતી એ તમામ બોર અમે કરી આ યા છેૂ . એક કવાની માગણી ૂ
હતી એ પણ અમ ેકરી આ યો છે. અમરેલી િજ ાની હ વાત ક  તો ું ં વષ ર૦૧૮-૧૯મા ંકલ ુ ૬૯ બોરની માગણી આવેલી અન ે
એની પાછળ િપયા ર૬ર લાખનો ખચ કરવામાં આ યો, એક કવાની માગણી આવી હતીૂ ... 
  અ  ય ી : એમણ ેખચ પુ યો નથી.  
 ી કવર ભાઇુ ં   મો. બાવિળયા : માનનીય અ ય ી,એક કવો પણ કરી નાંખવામાં આવલેોૂ . વષ ર૦૧૯-ર૦મા ં
૪પ માગણીઓ આવેલી તે તમામ કરી આપેલી છે. કોઇપણ જ યાએ કવાની માગણી આવે તો પહેલાં તો યાં ટાયલ બોર ૂ
કરવામા ંઆવ,ે ફીઝીબીલીટી ચેક કરવામાં આવ.ે  
  અ  ય ી : એવું પણ નથી પુ યુ.ં  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારે આપના મારફત માનનીય મં ી ીને િવનંતી કરવી છે કે, તેઓ 
અમારા સીધા પડોશી છે અને ખાસ કરીન ે અમરેલી અન ે ભાવનગર િજ ો તેમા ં ખારો પાટ અન ે મીઠો પાટ એમ પાણી બે 
ભાગમાં વહચાયલેુ છે. પાણી પીવાલાયક છે કે કેમ તેની ખાતરી કયા પછી જ આપણે નવા બોર કે કવા મંજર કરતા હોઇએ ૂ ૂ
છીએ. આપના મારફત મારે મં ી ીને િવનંતી કરવી છે કે, સરકારે પાણી ઘર ઉપયોગ માટે અને પીવા માટે આ બે તબ ા 
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પાડીએ તો નમદાનુ ં પાણી અમરેલી, ભાવનગર, જનાગઢ અને સૌરા મા ં લઇ જઇએ છીએૂ . તો ઘર-વપરાશ માટે કપડા,ં 
વાસણ તેના માટેનો લોકલ ોત ઉપલ ધ છે પણ આપણે લઇ શકતા નથી એટલ ેજ ેડાર, બોર અને કવો કરતા પહેલાં પાણી ૂ
પીવાલાયક છે કે નહ  અન ે  પીવાલાયક હોય તો જ આપણે નવા ડાર કે કવા મંજર કરીએ છીએ તેના બદલ ેઘરૂ ૂ -વપરાશ 
માટે પણ આવા િવ તારની અંદર મંજરી આપવા માગો છો કે કેમ ૂ ?  
 ી કવર ભાઇ  મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય િવપ ના નેતા ીએ જ ેવાત કરી તેમા પહેલા ંતો 
બોર કરીએ તે ફઝીબલ છે કે કેમ તે ટાયલ બોર થયા પછી પીવાલાયક છે કે કેમ ? અને પછી તેના આનુષંિગક કામ કરવામા ં
આવે છે. આ સરકારે નીિત ન ી કરી છે કે આગામી દવસોમા ંજયાં ખાસ કરીને ખારો પાટ િવ તાર છે અથવા જયાં પીવાલાયક 
પાણી નથી મળતંુ યા ંસરફેસ વોટર આપવુ ંઅન ેતેના માટે આપની પરિમશનથી હ ચો સ કહીશ કે અમરેલી િજ ામા ંું ૨૩૭ 
ગામ એવા હતા કે જ ેપીવાલાયક ન મળે અથવા તો ઓછ મળતંુ હોય એવા ચાર શહેરોમાં લગભગ ુ ં ૧૧૬૮૯ લાખ િપયાની આ 
યોજનાઓ કયાંક નવી યોજના અથવા તો કયાંક મોડીફાઇડ યોજના અન ેસરફેસ વોટર ગ ગામ સુધી મળ ેતે માટે અમારી આ 
સરકારે ગત બજટેમા ંપણ ગવાઇ કરી છે અન ેએની પહેલાંની જ ે ગવાઇઓ મંજર થયેલી છેૂ . હ િવપ ના નેતા ીને કહ કે ું ું
ખાસ કરીને જ ેપીવાના પાણીની મુ કેલીઓ સાવરકડલાથી ખાંભા સુધીની યોજના આ મંજર થઇ છે અને અ યારે કામગીરી ુ ૂં
ચાલુ છે. એવી જ ધારી ૃપ િવ તારમા ંજ ેગાવડકા અને બોરજર િવ તારની અંદર જ ેપીવાના પાણીની થોડીક મુ કેલી છે એવા 
િવ તારમાં પણ ૩૪૬૭ લાખ િપયાની યોજનાનુ ંકામ આજ ે ગિતમાં છે.  
 માનનીય અ ય ી, એવો થોડો લાઠી અને લીલીયા િવ તારમાં કે જયાં ૭૧ લાખ િપયાની સુધારણા યોજનાનુ ં
કામ ચાલુ છે. એવી જ બી  ૧૧ યોજનાઓ અમરેલી િજ ામાં આજ ેકાયરત છે કયાંક સુધારણાની યોજના છે અથવા તો કયાંક 
પાઇપ લાઇન નાંખી અન ેમોડીફાઇડ કરવા માટેની યોજના છે પણ આવા ખારાપાટ િવ તારની અંદર પીવાનું પાણી સરફેસ 
વોટરનુ ંચો ખું અને શુ  મળી રહે તે માટેનું રાજય સરકારે આયોજન કય ુછે. માનનીય અ ય ી, આજ ેપણ જ ેગામડાંની 
અંદર ખાસ કરીને ચાવંડ, વરછડા અન ેસીમરણ સુધીની જ ેપીવાના પાણીની બ ક પાઇપ લાઇનનુ ંકામ ચાલુ છે કે જનેા લીધે 
તે કામ પૂણ થતા ૧૩૫ જવેા ગામડાંની અદંર પીવાનું ચો ખુ ંપાણી મળી રહે તે માટેની પણ ગવાઇ છે. 
 માનનીય અ ય ી, છે ાં બજટેમાં પણ માનનીય નાણામં ી ીએ બ ક પાઇપ લાઇન નાંખવાની મંજરી આપીૂ . 
જમેાં ખાસ કરીને નાવડા, બોટાદ, ગઢડા અને ચાવંડ સુધીની પાઇપ લાઇનનું કામ ચાલ ુછે.  
  અ  ય ી  : માનનીય મં ી ી હવ ેના બોલશો તે કહે છે મારો જવાબ જ નથી આ યો. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારો  બહ પ  હતો અન ેઆ સમ  સૌરા ન ેઅસર કરતો મુ ો છેુ . 
આપણે કોઇપણ યોજનામાંથી બોર કે કવો મંજર કરીએ તો તેના ફઝીબીૂ ૂ લીટી રપોટની સાથ ેપાણી પીવાલાયક છે કે કેમ, 
એટલે યાં મંજરી નથી આપતા તળમા ંપાણી છે પણ આપણે એ તળનું પાણી ઉલેચવાની મંજરી આપતા નથી એટલે મારી ૂ ૂ
િવનંતી એ છે કે સરફેસ વોટરથી આપ પીવાનું પાણી ઉપલ ધ થાય તે દૂરથી આવે છે, મ ઘુ આવે છે તો ઘર-વપરાશનું પાણી 
છે તે થાિનક સોસમાંથી ઉપયોગ કરી શકાય અને પીવાનુ ં પાણી આપણે બહારથી આપીએ તો પાણીની શોટજ જ ે છે તે 
િનવારી શકાય. 
  અ  ય ી  :  ટકો પૂછોને ૂં ? 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મા  સકારા મક સૂચન છે એટલે મારી િવનંતી છે કે ઘરં -વપરાશનું પાણી 
અને પીવાનું પાણી આ બ ે બાયફગશન કરી બોર અને કવાની મંજરીઓ આપવા માગો છો કે કેમ ૂ ૂ ?  
 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, આ રીજવીનેશન યોજના હેઠળ જયાં માગણી આવે છે યા ંૂ
માગણી આવે અન ેતરત જ બોર કરીએ છીએ અન ેએ બોરમાંથી પીવાલાયક પાણી હોય તો જ આપીએ છીએ બાકી આ સરફેસ 
વોટર દરેક ગામ સુધી પહ ચે છે. પહેલા ં૭૦ િલટર હતંુ. હવ ેઅમ ેગામડાંમા ં યિ ત દીઠ ૧૦૦ િલટર સુધી પાણી મળ ેએ માટે 
આયોજન કરી લીધંુ છે.   
 ી તાપ દૂધાત : માનનીય અ ય ી, મારે આપના મારફત મં ી ી પાસેથી એ ણવુ ં છે કે, નમદાની 
પાઇપલાઇન ગામ સુધી જતી હોય પણ પાણી ન જતંુ હોય એવા ગામોમા ં પાણી પુરવઠા બોડની મંજરી વગર બોર કે કવા ૂ ૂ
આપવામાં આવતા નથી તો એવા ગામોનો સરવે કરી યા ંબોર કે કવા આપવા માગો છો કે કેમૂ ?  
 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, જ ેગામમાથંી એની માગણી આવશે યા ંએની ફિઝબીલીટી 

ઇ એવા ગામમાં ચો સ પીવાનું પાણી મળે એ માટે યા ંબોર અથવા કવો કરી આપવાની તૈયારી છેૂ .  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જવાબ આ યો છે કે, ૨ વષમાં ૨૬૨ અને ૨૨૦ 
કરોડ િપયાની ફાળવણી કરી છે યારે રીજવીનેશન યોજનામા ં માટે જ ે િવ તારમાં નમદાનું પાણી મળતંુ નથી યા ં અમ ેૂ
ધારાસ યો માગણી કરીએ યાં બોર-કવા કરવા માગો છો કે કેમૂ ?  
 ી કવર ભાઇ  મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, આ યોજનામાં એવું છે કે જ ેગામની માગણી આવે અને તરત 
જ ૧૦ ટકા રકમ ભરવાની તૈયારી હોય તો એ ગામમાં બોર કે કવો કરવાની રા ય સરકારની તૈયારી છેૂ .  
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તાપી અને નવસારી િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 
* ૨૪૧૯૬ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ંઆ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧)  
તાપી ના, . 
નવસારી હા, .  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨)  
તાપી  ઉપિ થત થતો નથી. 

નવસારી 

જલાલપોર તાલુકાના ભીનાર ગામે લોક 
નં.૭૭૪માં આશરે હે.૧-૦૦-૦૦ ચો.મી. 
તથા બોરસી ગામે લોક ન.ં૫૧મા ં આશરે 
હે.૧-૦૦-૦૦ ચો.મી. જટેલી જમીનના 
દબાણ કરવામાં આવેલ છે.  

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  
તાપી  ઉપિ થત થતો નથી. 
નવસારી સ વરે  

 ી પુનાભાઇ ઢે. ગાિમત : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસે મારે એ ણવું છે કે 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અને નવસારીમાં ગેરકાયદસેર િજગા ફામ ઊભા કરવામાં આ યા છેં . એ હકીકત સાચી 
છે એવું પણ એમણે લ યું છે યારે જલાલપોર તાલુકાના િભનાર ગામે અને બોરસી ગામે જ ેબે લોકમાં ગેરકાયદેસર િજગા ફામ ં
ઊભા કરવામાં આ યા છે એ સરકારના યાન ઉપર યારે આ યુ ંઅને એ ઇસમો સામ ેકેવા પગલાં ભરવામા ંઆ યા છે?  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારસ ય ીએ જ ે  પૂછયો છે એમાં આજની તારીખ ે
બંને જ યાએ એક-એક હે ટરનુ ંદબાણ દૂર કરી ના યુ ંછે. મારી પાસે ચો સ તારીખ નથી પણ હ આપના ારા સભાગૃહનુ ંું
યાન દોરવા માગંુ છ કે અવારુ ં -નવાર મુ યમં ી ીની ઓ ફસમા ં અને અમારી ઓ ફસમાં જ ે ગેરકાયદેસર થતંુ હોય એની 

રજઆત આવતી હતીૂ . તેથી મુ યમં ી ીએ ઓ ટોબર - ૨૦૧૮માં આદેશ આ યો કે એક ચો સ નીિત બનાવો, જથેી 
િજગાનું ઉ પાદન રોજગારલ ીં , િવદેશી હ ડયામણલ ી બનેું . ભારત સરકારે પણ મ યો ોગન ે ો સાહન આપવા માટે આ 
નવા બજટેમાં ઘણી બધી ગવાઇઓ કરી છે એટલે રા યના હતમાં આ ઉ ોગને ો સાહન મળે એ માટે ચો સ નીિત 
બનાવવાનો મુ યમં ી ીએ અમને આદેશ આ યો. ઓ ટોબર - ૨૦૧૮માં આ દબાણો ન થાય, સરકારને આવક થાય, 
રોજગારી મળે એ બધા પાસાંઓને યાનમાં રાખીન ેએક નીિત બનાવી છે. લગભગ આઠ િજ ાને અસર કરતો આ  છે.  
આપ પરિમશન આપો તો આખી નીિત આપના ારા સભાગૃહના યાને મૂકવા માગંુ છંુ. 
 અ  ય ી : આ િજગા િજગાં ં  બહ ના બોલશોુ . ઘણા બધાના મોઢામાં પાણી આવી જશ.ે  
 ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , આ મ ય ઉછેર યોજનાન ે

ો સાહન આપવા માટે જ ેજમીન આપવામાં આવે છે એની શરતો કઇ-કઇ છે? 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ  : માનનીય અ ય ી, આપના ારા સભાગૃહના યાન પર મૂકવા માગંુ છ કે જ ેજમીન ુ ં
ફાળવણીની નીિત બનાવી છે એમાં યિ તગત ધોરણે વસહાય જથોને આપવામાંૂ , સહકારી મંડળીઓને આપવામા,ં રા ય 
સરકારના િનગમો, હેર ખાનગી કપનીઓન ેજમીન આપવાની નીિત બનાવી છેં . એમાં યિ તગત રીતે ૩૫ ટકા કલ મેપ ગ ુ
કલે ટર ારા અને મ યો ોગ કિમશનર ારા એનું મા ટર મેપ ગ થાય છે. એનુ ંમા ટર મેપ ગ થાય છે અને એ મા ટર મેપ ગ 
કયા પછી ૩૦ ટકા જમીન એ યિકતગત ધોરણ,ે વસહાય જથોને ૂ ૧૦ ટકા જમીન, સહકારી મંડળીઓને ર૦ ટકા જમીન, 
રાજય િનગમો અને હેર કપનીઓં ને ૩પ ટકા જમીન  આપવામાં આવે છે. યિ તગત રીતે વધુમાં વધુ પ હેકટર, વસહાય 
જથમાં વધુમા ંવધુ ૂ ૧૦ હેકટર, સહકારી મંડળીઓને વધુમાં વધુ પ૦ હેકટર, સરકારી કપનીં ઓ અન ે હેર કપનીઓન ેવધુમા ંં
વધુ ૧૦૦ હેકટર. એમા ંઅર  કરવાની હોય છે. યિ તગત રીતે વસહાય જથમા ંૂ ૧૦૦ િપયા, સહકારી મંડળીઓમા ંપ૦૦ 
િપયા અન ે હેર સાહસો અન ે હેર કપનીઓન ેં ૧૦૦૦ િપયા, લાયકાતના ધોરણો પણ ન ી કયા છે. એની અંદર 
યિ તગત રીતે મા પ  અથવા  મ યોધોગ કિમશનર જનેે માણપ  આપે એ લોકો જ અર  કરી શકે અને અને એ રીતે 

અમે આપતા હોઇએ છીએ. એ થમ ૩ વષ માટે ભાડા પ ે  જમીન આપીએ છીએ, પોતાની માિલકી નહ , સરકારની માિલકી 
રહે છે. એમાં યિકતગતમાં ૩ વષમાં િત હેકટરે એક હ ર િપયા, વસહાય જથમાં િત હેકટરે ૂ ૧ હ ર િપયા, સહકારી 
મંડળીઓને િત હેકટરે પ હ ર િપયા, સરકારી અન ેખાનગી કપનીઓને િત હેકટરે ં ૧૦ હ ર િપયા, ૪ થી ૬ વષ માટે પ 
હ ર િપયા,  
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 અ  ય ી :  માનનીય  મં ી...  
 ી કૌિશકભાઇ  જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ નીિત છે એટલે બધાન ેખબર પડે એટલા માટે દબાણ કરવાનો 

 ન થાય.   
 અ  ય ી :  હજ કેટલું બાકી છેુ ?  
 ી કૌિશકભાઇ  જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, નીિત  માણે થાય તો દબાણ કરવાનો  ન આવ.ે  
 અ  ય ી :  લેિખતમા ંઆપી દે .  
 ી કૌિશકભાઇ  જ. પટેલ : . 
 ી બાબુભાઇ કા. વા  : માનનીય અ ય ી, આ િજગા ફામ છે એમાં ખા  પાણી નાંખવામાં  આવે છેં ં . એ ખા  ં
પાણી િજગા ફામની જ ેઉપજ હોય તે લઇ અને જ ેઆજં ુબાજના િવ તારમાં નાંખવામાં આવે ુ છે જ ેનુકસાન કરે છે. એ નુકસાન 
કરે એટલે એમન ેરો  રોટી મળે તેનો વાંધો નથી, પણ બી ની રો  રોટી િછનવાઇ ન ય, એટલા માટે થઇને આ પાણી છે 
એનો િનકાલ કરવા માટે સરકાર પાઇપ લાઇન ારા દ રયામા ંએ પાણી પાછ નાંખવા માગે છે કે કેમુ ં ? આ સચૂન છે એવું નહ  
પણ મને જવાબ આપ .  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારા  િવભાગે જમીન આપવાની છે એટલે મ યોધોગ કેવી રીતે 
થાય  એ મારો  નથી. આપના ારા...  
 અ  ય ી :  પછી જવાબ આપવાનો રહેતો જ નથી.  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : આપના  ારા ગુજરાતમા ંકદરતી રીતે મ યોુ ધોગ અન ેિજગાની જ ેખાસ ગુણવ ા થાય ં
છે એની આખા િવ માં માંગ છે. એટલે આ ઉધોગને ો સાહન મળે એટલ ેસરકારે નીિત બનાવી અન ેએટલે નીિત માણ ેએ 
થાય.  
 અ  ય ી :  એમની િચંતા છે.  
 ી બાબુભાઇ કા. વા  : માનનીય અ ય ી, અમારા યાં ખભંાળીયામાં આનો  થયો હતો. સાહેબ, અમારા એ 
િજગા ફામ છે એ બંધ કરા યા હતાં . એટલા માટે આ ખાનગીમા ંપણ છે. પાણી દૂર કરવા માટેની વાત છે.  
 અ  ય ી :  આપની િચંતા છે.  માંક-૬ 

સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ ે મળેલ અર ઓ 
* ૨૧૭૩૦ ી મુકશભાઈ પટલ ે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૨૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૧૬૮૬૦૦/- 
 ી મુકેશભાઇ ઝી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , સુરત િજ ામાં સતં 
સુરદાસ યોજના હેઠળ તા.૧-૧-ર૦૧૮થી તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ સુધી તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી, કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલીૂ , ના મંજર કરીૂ , અને કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી એ મને જણાવ?ે  
 અ  ય ી :  એકદમ ટકમાં કહો મં ી ીૂં , કેટલી અર ઓ મળી?  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સુરત િજ ામાં કલ રુ ૮ અર ઓ મળી.  
 અ  ય ી :  કેટલી નામંજર કરીૂ ?  
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, કલ રુ ૮ અર ઓ મળી અને ર૮ મંજર કરીૂ .  
 અ  ય ી :  કેટલો ખચ થયો ? 
 ી ઇ રભાઇ  ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ૧,૬૮,૬૦૦ િપયાની એમાં સહાય ચૂકવવામા ંઆવી  છે.  
 ી વી.ડી. ઝાલાવા ડયા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ી પાસે એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , સંત 
સુરદાસ યોજના હેઠળ તા.૧-૧-ર૦૧૮થી તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ સુધી રાજયમાં િજ ાવાર કલ કેટલી અર ઓ મળી તે પૈકી ુ
કેટલી મંજર કરવામા ંઆવી અને કેટલીૂ  નામંજર કરવામાં આવી અનેૂ  કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી.  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, કલ ુ ૨૫૦૪ અર ઓ મળી એ પૈકી ૨૧૪૩ અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી છે અન ે૩૫૮ અર ઓ નામંજર કરવામા ંઆવીૂ . જ ે ણ અર ઓ પડતર હતી એનો પણ િનકાલ થઇ ગયો છે. 
જ ે૩૫૮ અર ઓ નામંજર થઇ છે એમા ંૂ મર વધુ હોવાના કારણ ેપાંચ અર ઓ, દ યાંગતા ઓછી હોવાના કારણ ે૧૦૦ 
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અર ઓ, બી. પી. એલ. યાદીમાં નામ ન હોવાના કારણે ૨૪૪ અર ઓ અને અગાઉ લાભ લીધેલ હોવાના કારણે ૬ 
અર ઓ અન ેવારવાર પૂતતા કરવા માટે લખવા છતાં અરજદાર તરફથી સમં યસર પૂતતા ન થવાન ેકારણ ે૩ અર ઓ આમ 
કલ ુ ૨૫૦૪ પૈકી ૩૫૮ અર ઓ નામંજર થઇ છેૂ .  

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની મંજર જ યાઓૂ  
* ૨૪૦૪૦ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા  ( દયોદર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પશ ુ
િચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ે પશુધન િનરી કની 
બનાસકાંઠા અન ે ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જૂ યાઓ 

પશુધન િનરી ક 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ બનાસકાંઠા ૬૪ ૧૧૧ 
૨ ક છ ૪૪ ૯૮  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન િનરી ક 

વગ-૩  
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ બનાસકાંઠા ૫૭ ૦૭ ૯૫ ૧૬ 
૨ ક છ ૧૯ ૨૫ ૩૪ ૬૪  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અન ે પશુધન 
િનરી ક, વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક, 
વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે

ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે. 
 ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા : માનનીય અ ય ી, વગ-ર અને વગ-૩ની જ યાઓ કઇ તારીખથી ખાલી પડેલી છે 
અને એ જ યાઓ સમયસર ન ભરાવાના કારણો શું છે અને હવ ેપછી ભરાશે કે કેમ?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, બનાસકાંઠા િજ ાની અંદર અન ેક છ િજ ાની અંદર પશુ િચિક સા 
અને પશુ  િન ર કની જ યાઓ કઇ તારીખથી ખાલી છે એની મારી પાસે તાલુકાવાઇઝ અને દવાખાનાવાઇઝ મા હિત છે.  
 અ ય ી : ના, એ તો ટેબલ ઉપર મુકી દે .  
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : આ પશ ુ િચિક સકની જ યા બનાસકાઠંામા ં૬૪ મંજર થયેલી હતી અન ેપૂ ૭ ભરાયેલી 
જ યાઓ છે અને ૭ ખાલી છે.  આ ખાલી જ યાઓ છે તે બાકીના જ ેદવાખાના છે તેના ચાજમા ંઆ ખાલી જ યાઓવાળા 
દવાખાના ચલાવવામા ંઆવ ેછે. જયારે પશુધન િન ર કની મંજર થયેલ જ યાઓ ૂ ૧૧૧ છે અન ેતે પૈકી ૯૫ જ યાઓ ભરાયેલી 
છે અને ૧૬ જ યાઓ ખાલી છે. એ પણ ન કના પશુ દવાખાનાના ડોકટરના ચાજથી ચલાવવામા ંઆવે છે. આ જ યાઓ પશ ુ
િચિક સા અિધકારીની જ યાઓ માટે અમ ેવષ ૨૦૧૮ની ૪૦ જ યાઓ હતી એ અન ે૨૦૧૯ની ૪૦ જ યાઓ એમ કલ ુ ૮૦ 
જ યાઓ ખાલી હતી તે ભરવા માટે તા.૧૫-૩-૧૯ના રોજ માગણાપ ક સરકાર ીમાં મોકલી આપેલ છે. ગુજરાત હેર સેવા 
આયોગે તા.૨૯-૧-૨૦૨૦ના રોજ જ ે૨૦૨૦ દરિમયાન િસ  થનાર હેરાતનો કાય મ બહાર પાડયો છે તે મુજબ આ ૮૦ 
પશુ િચિક સક જ યાઓ ભરવા માટે મ નંબર ૧૨૨ ઉપર સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે અને તા.૧૫-૯-૨૦૨૦થી બાકી 
રહેલી જ યાઓ રાજય સરકારના દસ વિષય ભરતી કેલે ડર  અનુસાર ભરવામાં આવશ.ે  
 ડો. નીમાબેન  ભા. આચાય : માનનીય અ ય ી, ક છની અંદર પશુપાલન મુ ય ધંધો છે અને ખાસ કરીને મારા 
મત િવ તારમા.ં યારે એવા સં ગોમા ં આમા ં જ ે આંકડો આ યો છે કે પશુ િચિક સક ડોકટરોની જ યાઓ ખાલી છે. પશુ 
િન ર કની જ યાઓ પણ ખાલી છે. હવે લોકોમાં ખૂબ ગૃિત આવી છે. સરકારની જ ેપશુઓ માટેની સંવેદનશીલતા છે તેન ે
લીધે પશપુાલકો નાની મોટી તકલીફમા ં તા કાિલક ડોકટરો પાસ ે જતા હોય છે. એટલ ે એવા સં ગોમાં પશપુાલન, પશુ 
િચિક સક ડોકટરોની જ યાઓ તા કાિલક પૂરે પૂરી ભરાય તેવી હ િવનંતી ક  છું ં ંુ . એટલ ેકેટલા સમયમાં આ જ યાઓ ભરાઇ 
જશે? કારણ કે આપણે દસ િકલોમીટરે મોબાઇલ વાન પણ નકકી કરી છે અને દગૂમ િવ તાર છે. જનેી અંદર િકલોમીટરો સુધી 
માણસો કરતા પશુઓની સં યા વધારે છે. યારે પશુ િચિક સક ડોકટરો અમારા િવ તાર માટે બહ અગ યના છે એટલ ેમારે ુ

ણવું છે કે કેટલા સમયમાં આ જ યાઓ ભરી દેવામા ંઆવશ?ે 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ જવાબ આ યો તેમ અમારી ૨૮૦ કલ જ યાઓ ખાલી છે ુ
તે પૈકીનું અમા  કેલે ડર મુજબ ં ૮૦ જ યાઓ ચાલુ વષ ભરવા માટે અમ ેમાંગણાપ ક મોકલી આપેલા છે અને જટેલી બન ે
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એટલી ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તા.૧૫-૯-૨૦૨૦ની તારીખ પણ આપેલી છે અન ે હેરાત મુજબ જટેલી બને એટલી 
વહેલી તકે ભરવામા ંઆવશ.ે  
 ી રાજે િસંહ િશ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ારા પશુધન િનરી કની ૩પ૦ જટેલી 
જ યાઓ પાસ કરેલી એમાંથી ર૦૦ જણાના ઓડર બાકી છે એ કેટલા સમયમાં આપવામા ંઆવશ?ે 
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, પશધુન િનર કની ૪૦૦ જ યાઓની હેરાત બહાર પાડવામા ં
આવી હતી.  એના માટે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળે ૩પ૦ની યાદી આપવામા ં આવી હતી એમાંથી ૩૪પ ઉમેદવારો 

માણપ ોની ચકાસણી માટે આ યા હતા, પાંચ ગેરહાજર હતા અને ૩૪પ પૈકીની ૧૭પ ને તા.ર૭-૧૧-ર૦૧૯ના રોજ 
િનમણૂંક આપવામાં આવેલી છે. યારબાદ એક યિુનવિસટી ારા કાઉિ સલની મા યતા નહોતી એની ફરી ચકાસણી કરતા ં૬ર 
જટેલા ઉમદેવારોન ેફરીન ેબોલાવીન ેએમા ં ણ ગુજરાતના હતા એના ફોમ ભરવામા ંતકલીફ હતી એ ૬પ  ઉમેદવારોન ે તા.પ-
ર-ર૦ર૦ના રોજ ... 
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી,  શું  કયુ  એ ન હ  કયારે કરશો એ કહો? 
  ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : બાકીની જ ેજ યાઓ છે એની ૬૦ ઉમેદવારની ભરતી માટે કોટની યા છે, એ કોટમા ં
ગયેલા છે એટલે એનો િનણય આ યા પછી બાકીની કાયવાહી કરીને િનમણકૂ આપવામા ંઆવશ.ે  
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, તા.૩૧-૧ર-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર 
પશુ િચિક સક અિધકારીની મંજરૂ , ભરેલી અન ેખાલી જ યાની મા હતી આપવામાં આવ.ે  
  અ  ય ી : તાલુકાવાર મા હતી ટેબલ કર .  

 છોટાઉદેપુર િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
* ૨૧૭૧૯ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ 
કેટલી અર ઓ મળલે છે,  

  (૧) ૬૧૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૪૨૦ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરી ૂ ?   (૩) . ૮૪,૦૦,૦૦૦/- 
 ી અભેિસંહ મો. તડવી : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ  છ  કે આ સંકટ ુ ં
મોચક  યોજના કયારથી અમલમાં આવી અન ેઆ યોજનાનો હેતુ શું  છે? 
  અ  ય ી : યોજનાનો હેતુ શું  છે એ ટકમાં કહેૂં . 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સંકટ મોચન યોજના એ ખરેખર સંકટ મોચન યોજના છે  અને આ 
યોજનામાં કુટબના મુ ય કમાનાર યિકતનું ું આકિ મક કે કદરતી અવસાન થાય યારે આવા કટબીજનો ઉપર આવી પડેલી ુ ુ ું
અણધારી આફતને કારણે કટબ પર આિથક સંકટ આવે છેુ ું . આ આિથક સંકટને તા કાિલક િનવારી શકાય તે માટે સરકાર ી 

ારા સંકટ મોચન યોજના નીચે આવા કટબોને િપયા રુ ું ૦ હ રની તા કાિલક આિથક સહાય આપે છે અન ે આ સહાય 
મળવાથી એમને ફાયદો થાય છે.  
  અ  ય ી : આ યોજના કયારે આવી, એનો હેતુ શું છે એનાથી વધારે કઇ પૂ યું  જ નથીં .  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ યોજના સમાજ ક યાણ િવભાગના ઠરાવ  નબંર સો એ ડ સો 
થી તા. રપ-૯-૧૯૯પથી અમલમા ં આવી છે.  
 ી શૈલેષભાઇ ક. મહેતા : માનનીય અ ય ી, સંકટ મોચન યોજના હેઠળ છોટાઉદેપુર િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી એ પૈકી કેટલી મંજર અને કેૂ ટલી નામંજર  અન ેનામંજર કરી હોય તો એના કારણો શુ ંછેૂ ૂ ? 
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, કલુ  ૬૧ર અર ઓ આવી એમાંથી ૪ર૦ અર ઓ મંજર કરીૂ , ૧૯ર 
અર ઓ નામંજર થઇ છેૂ . જમેાં બી.પી.એલ.ની યાદીમાં ઝીરોથી ર૦ના કોરમાં સમાવેશ ન થવાના કારણે ૧૩૮ અર  અન ે
મૃ ય ુપામનાર યિકતની મર ૧૮ વષથી ઓછી અને ૬૦ વષથી વધુ હોવાના કારણે ર૧ અર  અને આ યોજનાની અર ઓ 
બે વષની સમય મયાદામાં કરવાની હોય છે પરતુ બે વષથી વધુ સમય પછી અર  કરેલ હોવાના કારણ ેં ૩૩ અર  નામંજર થઇ ૂ
છે એમ કલ ુ ૬૧ર અર ઓ પૈકી ૧૯ર અર ઓ નામંજર  થયેલ ૂ છે.  

 મ હસાગર િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
* ૨૧૭૪૩ ી િજ ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંમ હસાગર િજ ામા ંગણવેશ સહાય યોજના 

  (૧) ૫૯,૬૦૫ 
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હેઠળ િવકસતી િતના કેટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ 
મળી, 
 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) ૫૯,૬૦૫ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવશે સહાય ચૂકવવામાં 
આવી? 

  (૩) . ૩,૫૭,૬૩,૦૦૦/- 

 ી િજ ેશકમાર સેવકુ  : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે મારા મહીસાગર ુ ં
િજ ામા ંગણવેશ યોજના હેઠળ વષ ર૦૧૯-ર૦મા ંતા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી અર  મળી, કેટલી 
મંજર કરી અન ેકેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવીૂ ? 
 ી વાસણભાઇ ગો. આ હર : મહીસાગર િજ ામા ં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ તાલુકાવાર નીચે મુજબની 
અર ઓ મળેલ હતી.  
  અ  ય ી : કલુ  કેટલી અર ઓ મળી છે? 
 ી વાસણભાઇ ગો. આ હર : માનનીય અ ય ી, ટોટલ પ૯૬૦પ અર ઓ મળેલ છે. એ તમામ અર ઓ મંજૂર 
કરીને ગણવેશ સહાય ચૂકવી દેવામા ંઆવી છે.   
 અ  ય ી :  નામંજર એક પણ નથીૂ ?    
 ી વાસણભાઇ ગો. આ હર : ના, એક પણ નથી. તેમણે તાલુકાવાઇઝ પૂ યું છે. લુણાવાડામાં ૨૩,૫૯૬ અર ઓ 
મળી ૧,૪૧,૫૭,૬૦૦ િપયાની સહાય આપવામાં આવી. સંતરામપુરમાં ૩,૫૪૨ અર ઓ મળી, ૨૧,૨૫,૨૦૦ િપયાનુ ં
ચૂકવ ં કરવામા ંઆ યુ.ં કડાણામા ં૧,૫૦૬ અર ઓ મળી. ૧,૫૦૬ અર ઓ મંજર કરીૂ  ૯,૦૩,૬૦૦ િપયાનું ચૂકવ  ં
કરવામાં આ યુ.ં ખાનપુરમાં ૮,૦૮૪ અર ઓ મળી, ૮,૦૮૪ અર ઓ મંજર કરીૂ , ૪૮,૫૦,૪૦૦ િપયાનું ચૂકવ ં કરવામા ં
આ યુ.ં વીરપુરમા ં ૧૦,૦૮૧ અર ઓ મળી, ૬૦,૪૮,૨૦૦ િપયાનું ચૂકવ ં કરવામાં આ યુ.ં બાલાિશનોરમાં ૧૨,૭૯૬ 
અર ઓ મળી, ૧૨,૭૯૬ અર ઓ મંજર કરીૂ , ૭૬,૭૭,૬૦૦ િપયાનું ચૂકવ ં કરવામા ં આ યુ.ં આમ કલ ુ ૫૯,૬૦૫ 
અર ઓ મળી, ૫૯,૬૦૫ અર ઓ મંજર કરી અને કલ ૂ ુ ૩,૫૭,૬૩,૦૦૦ િપયાની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી. 
 ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, ાથિમક શાળાઓમા ં ભણતા િવ ાથ ઓ છે તેમન ે ગણવેશ 
આપવાની યોજના છે તેમ હ માનુ ંછું ંુ . અર ઓ કરવાની હોતી નથી. આ જ ેગણવેશ આપવામાં આવ ે છે તેની પાછળ એક 
િવ ાથ દીઠ કેટલો ખચ કરવામા ંઆવે છે અને િજ ાને યિુનટ ગણીને કોઇ એજ સી ફી સ કરવામા ંઆવે છે કે જ ેતે શાળાની 
એસ.એમ.સી. આ ડેસ ખરીદે છે તે ણવું છે.   
 અ  ય ી : અર  કરવાની હોય છે ખરી?   
 ી વાસણભાઇ ગો. આ હર : માનનીય અ ય ી, ૧થી ૮ ધોરણ સુધી કોઇ અર  કરવાની રહેતી નથી. તેનું જ ેકઇ ં
ચૂકવ ં છે તે ડાયરે ટ બેનીફીટમા ંતેના એકાઉ ટમાં જમા કરવામાં આવે છે.  

વલસાડ િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
* ૨૧૭૩૬ ી અરિવંદ પટલ ે  (ધરમપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વલસાડ િજ ામાં રા ય સરકારની િનરાધાર 
વૃ  સહાય યોજના હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળલે છે,  

  (૧) ૧૮૦૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૭૭૫ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧,૧૬,૫૪,૨૫૦/- 
 ી અરિવંદ છો. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ િનરાધાર વૃ  સહાય યોજનામાં વલસાડ િજ ામાં મને જવાબ તો 
મ ા છે પણ િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના યારથી અમલમા ંઆવી અને આ યોજનાનો હેતુ શું છે?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : હંુ સ ય ીને જણાવવા માગંુ છ કે આ યોજના રા ય સરકારુ ં ના મજર સમાજ ક યાણ અન ેૂ
આ દવાસી િવકાસ િવભાગના તા.૧૩-૪-૧૯૭૮ના ઠરાવથી વૃ ો અને ૪૫ વષથી વધુ વયના દ યાંગ િનરાધારોના િનભાવ 
માટે રા યમાં અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. તેના હેતુની વાત ક  તો આ યોજનાનુંં  લ ય િનરાધાર વૃ ો અને દ યાંગ 
યિ તઓ છે. બેરોજગાર હોય એવા િશિ ત દ યાંગોન ે બેરોજગારી ભ થું અન ે િનરાધાર હોય એવા વૃ ોન ે પે શન પે 

નાણાકીય સહાય ઉપલ ધ કરવા માટે અમલમાં મૂકવામા ંઆવેલ છે. 
 ડરી ફામ થાપવા બાબતે  

* ૨૪૦૨૮ ગનેીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં   (૧) ૧૭૮૧ 
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૧૨ દૂધાળા પશુઓનું એક એવા ૪૦૦૦ ડેરી ફામ થાપવા 
અંતગત કેટલા ડેરી ફામ છે ા એક વષમા ં થાપવામા ં
આ યા, 
 (૨) કેટલા કામો ઉ ત િ થિતએ ગિતમાં છે, અને   (૨) ૧૮૫૧ 
 (૩) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો?   (૩) .૪૧,૨૭,૮૪,૮૧૧/- 
 ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં કેટલા ડેરી ફામ 
થાપવામા ં આ યા, તેની પાછળ કેટલો ખચ કરવામા ં આ યો? તે પૈકી બનાસકાંઠા િજ ાની અંદર કેટલા ડેરી ફામ મંજર ૂ

કરવામા ંઆ યા અને તે પૈકી વાવ, ભાભર અન ેસુઇગામમા ંકેટલા મજંર કરવામાં આ યાૂ ?  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, સવાલો સાંભ ા ખરા? ીમતી ગેનીબેન બહ ઝડપથી બોલી ગયા છેુ .  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : હા,  સાહેબ. આ યોજના વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં૧૨ દૂધાળા પશુઓ માટેની આવી. તે 
યોજનાનો ૫,૦૦૦નો લ યાંક હતો. કલ ુ ૩૨૨૫ અર ઓ આવી છે. તે પૈકી ૧૭૮૧ અર ઓ મંજર કરવામાં આવી છેૂ . તેનો 
ખચ . ૪૧,૨૭,૮૪,૮૧૧ કરવામાં આ યો છે.  તેમણે જ ેિજ ાની વાત કરી છે. ૩૩ િજ ાની મારી પાસે મા હતી છે.  
 અ  ય ી : તેમણ ેબનાસકાઠંાનું પૂછયુ.ં   
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, બનાસકાંઠામાં ૨૫૦નો લ યાંક હતો અને મળલેી અર ઓ હતી 
૫૦૧. તેમા ંપા તા ધરાવતા ૪૭૨ અન ેપૂવ મંજરી ૂ ૪૭૧ અને સહાયના દાવા ૩૨૮. ચૂકવ ં ૩૧૪નુ ં . ૭,૧૦,૭૮,૬૦૩નુ ં
કરવામા ંઆવેલ છે.  

બેચરા  તાલુકામાં થાિનકોને રોજગારી 
* ૨૪૦૫૦ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના બેચરા  તાલુકામાં આવેલ મા િત સુઝુકી અન ે

હીરોહો ડા કપની ારા ં ૮૫% થાિનકોને રોજગારી પૂરી 
પાડવામાં આવતી નથી તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત કપનીઓ સામે ઉ ત િ થિતએ ં
છે ા બે વષમા ંશા પગલા ંલીધા ? 

  (૨) ઉ ત કપનીઓમાં થાિનક રોજગારીની િનયત ં
ટકાવારી ન જળવાવા અંગે છે ા બે વષમાં નીચે મુજબ 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 નાયબ િનયામક ી (રોજગાર), અમદાવાદ ારા 
તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૮, તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯, 
તા.૦૩-૦૯-૨૦૧૯ અને તા.૦૪-૦૨-૨૦૨૦ 
ના રોજ એકમને મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર 
થાિનકોની િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની 
ગવાઈઓનું યાન દોરતા પ ો પાઠવેલ છે. 

 તા.૦૮-૦૧-૨૦૧૯ના રોજ થાિનક સ ાતં  
ારા બેઠક યો  ઠરાવની ગવાઈઓનુ ં પાલન 

સુચા  રીતે કરવા માટે િવ તૃત સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 એકમના િતિનધી સાથે નાયબ િનયામક ી 
(રોજગાર), અમદાવાદ ારા તા.૨૮-૦૯-
૨૦૧૮, તા.૨૭-૦૨-૨૦૧૯, તા.૦૯-૦૯-
૨૦૧૯ અન ેતા.૧૨-૦૨-૨૦૨૦ ના રોજ બેઠક 
યો , ઠરાવની ગવાઈનું પાલન વધુ સુચા  
રીતે થઈ શકે, તે માટે એકમના િતિનધીન ેસમજ 
આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સંબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
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વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમાં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૯ ના રોજ અિધક મુ ય 
સિચવ ી, મ અને રોજગાર િવભાગ, 
ગાંધીનગરના અ ય થાને થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોના 

િતિનિધઓ સાથ ે યો યેલ સમી ા બેઠકમા ં
સદર એકમના િતિનિધને થાિનકોની િનયત 
ટકાવારી ળવવા જ રી માગદશન અન ે સમજ 
આપવામાં આવેલ. 

 થાિનક ઉમેદવારોન ે રોજગારી મળી રહે, તે માટે 
રોજગાર ભરતી મળેા ( બફેર) નુ ં આયોજન 
કરી, થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે, 
તેવા ય નો કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ી ભરત  સો. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ુ ં
મહેસાણા અને િવરમગામ િવ તારમાં મા તી સુઝુકી અન ે હીરો હો ડા જવેા ઉ ોગો થાપવામાં આ યા છે પરતુ આ ં
કપનીઓની અંદર ં ૮પ ટકા થાિનક યવુાનોને રોજગારી આપવામાં આવતી નથી તે મં ી ીએ આજ ે વીકાય ુ છે તો આ 
કપનીઓ ઉપર પગલાંં  લવેા માગો છો કે કેમ? અને રોજગાર િનયામકે ચાર વખત પ  લ યો અને છતાં આ કપનીઓ ં ૮પ ટકા 
રોજગારીના િનયમનુ ંપાલન નથી કરતી તો કાયદાકીય પગલા ંલેવાની ગવાઇ છે કે કેમ? 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ીએ જ ે  પૂછયો છે તો પહેલા તો એમણ ે
પૂછયું કે કોઇ ગવાઇ છે કે કેમ? તો વષ ૧૯૯પમાં ઠરાવ કરીન ે૮પ ટકા થાિનકોને રોજગારી મળે એના માટે એક ઠરાવ 
કરવામાં આ યો છે. આ રાજયના નવયુવાનોને રોજગારી મળે એના માટે રાજયમાં અનેક કારના ઉ ોગો થપાય એના માટે 
સરકાર મારફત યાસો કરવામા ંઆવે છે અને જયારે કોઇ એકમ ૮પ ટકા રોજગારી ન ળવતંુ હોય તો આવા રાજયમાં જ ે

ો સા હત એકમો આવતા હોય તો અમારી કોઇ કાયદાકીય કાયવાહી કરવાની કોઇ જ ગવાઇ નથી. પરતુ આ રાજયની અંદર ં
એકમ ચાલે તો જ આ રાજયના નવયવુાનોને રોજગારી મળવાની છે અને રોજગારી મળે એના માટે અમે યાસ કરીએ છીએ.  
પહેલા તો ઉ ોગો નહ  હોય તો રોજગારી મળવાની નથી અન ેરોજગારી મળે એના માટે અમારા િવભાગ મારફત અનેક કારના 

યાસો કરવામા ં આવે છે. અમે પ  પણ લખીએ છીએ. આવા યુિનટોને બોલાવીન ે અમારા અિધકારીઓ પરામશ કરે છે, 
થાિનક લેવલ ેપણ અમ ે યાસ કરીએ છીએ અને એ યાસને કારણે આજ ેરાજયના એકમોની અંદર આ થાિનકોને રોજગારી 

અપાવવામા ંઅમને મહ અંશે સફળતા મળી છે.   
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે અમારા ઉ ર ુ ં
ગુજરાતની અંદર મા તી સુઝુકી હોય કે કડી હોય પણ આપણી આ ભા.જ.પ. સરકારે છે ા રપ વષ માં ઉ ોગોને ધમધમતા 
કયા છે અને થાિનકોન ેરોજગારી મળી છે એટલ ેજ ેવાત કરવામા ંઆવી રહી છે એ ત ન ખોટી છે. મારે િવશેષમાં એ ણવુ ંછે 
કે થાિનક રહીશો કોન ેગણવામાં આવ ેછે અને થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમો સામ ેકઇ કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે? 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ ક ુ ંએમ તા.૩૧-૩-૧૯૯પમાં રાજયની અદંર આ 
ઠરાવ કરવામા ંઆ યો. એટલે આ ઠરાવને આધારે થાિનકોને રોજગારી મળવાની શ આત થઇ. બી    હતો કે થાિનક 
કોને ગણવામા ંઆવે તો આ રાજયની અંદર ૧પ વષ કે ૧પ વષથી વધારે સમયથી જ ેરહેતા હોય એમન ેગુજરાતના નાગ રક 
ગણવામાં આવે છે. એટલે થાિનકની યા યામા ંજ ે૧પ વષથી વધારે સમયથી રહેતા હોય એમને થાિનક ગણવામાં આવે છે.   
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, પહેલા તો મા તી સુઝુકી અને હીરો હો ડા કપની મહેસાણા ં
િજ ાના બેચરા  તાલુકામાં નહ  પરતુ અમદાવાદ િજ ાના માંડલ તાલુકામાં આવેલી છે એવી પ ી મારી છેં . જ ેઅિધકારીએ 
પ ી મરાવી હોય એનું યાન દોરવાની જ ર છે. હ ગૃહનું યાન દોરવા માગંુું  છ કે જ ેસુઝુકી ફેકટરી છે એ મહેસાણા િજ ાના ુ ં
બેચરા  તાલુકા અન ે માંડલમા ં બ ે ક બાઇ ડમાં આવેલી છે એટલે પહેલા તો ખોટી પ ી મારી છે. માનનીય અ ય ી, 
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ઇ ડ ટીઝનું યારે કોમિશયલ એન.એ. કરવામાં આવતંુ હોય છે યારે એ એન.એ.ના હકમમા ં પ  લખેલુ ં હોય છેુ . બાપુ 
સાહેબ, કે ૮૫ ટકા રોજગારી થાિનક લોકોને આપવી અને સરકારનો પણ િનયમ છે. મં ી સાહેબ કેમ આવી વાત કરે છે? 
માંડલ અન ેબેચરા  તાલુકો એ ૮૦ ટકા બ ીપંચનો િવ તાર છે. અ યારે યાં આજબાજમાં ખૂબ બેરોજગારીથી યુવાનો ભટકે ુ ુ
છે એ પણ બ ીપંચના છે. તેમની િચંતા કરીન ેઆવા ઉ ોગ ગૃહો પર એમણ ેચાર વખત પ  પણ લ યા છે એ પ ની દરકાર 
પણ કપનીવાળા ં કરતા નથી. ખરેખર તો માનનીય અ ય ી, હ મુ યમં ી ીને િવનંતી કરીને કહેવા માગંુું  છ કેુ ં , આવા 
િવ તારોની અદંર આપણા પુ કળ બેરોજગાર યુવાનો યારે કામ કરવા માટે ત પર હોય યારે એ ગુજરાતના નહ  પણ ગુજરાત 
બહારના રા યોના યુવાનોને લાવીને યાં કામ કરાવે છે. એની જ યાએ ગુજરાતના થાિનક યુવાનોને રોજગારી આપવા માગે છે 
કે કેમ?  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ પણ ક ું છે કે થાિનક યુવાનોને રોજગારી મળે એના 
માટે સરકાર પૂરા ય નો કરે છે. (ઘ ઘાટ) ીબળદેવ , જરા શાંિત રાખો. તમે બો યા યારે મ શાંિતથી સાંભ ું છે હવ ે
તમારે શાિંતથી સાંભળવું તો પડશેન.ે  (અંતરાય)  
  અ  ય ી : લીઝ, લીઝ, માનનીય મં ી ીને સાંભળો.  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યની અંદર વધુને વધુ થાિનક લોકોને રોજગારી મળ ે
એના માટે પૂરા ય નો રા ય સરકાર કરી રહી છે અને થાિનક લોકોને રોજગારી મળ ેએના માટે (અંતરાય)... 
 અ  ય ી : એમન ેપૂ  તો કરવા દોં .  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ઉ ોગ ગૃહો જ ે ભરતી મેળાઓ કરે છે એના આધારે થાિનક 
રોજગારી વધારે મળી રહી છે. યાંક એવા એકમો હોય (અંતરાય)...  
 અ  ય ી : આપ બધા અવાજ કરો છો પછી સંભળાતંુ જ નથી. લીઝ, મં ી ીને જવાબ પૂરો કરી લેવા દો. તમારો 
જવાબ પાછળ આવી શકે  છેન?ે  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, યાંક ઉ ોગ ગૃહોને ઇતા હોય એવા પુરતા માણસો પણ 
ઘણીવાર મળતા હોતા નથી અને યાંક ઘણીવાર એકમોમાં કામ કરવા માટે ય છે તો એને કામ અનુકળ ના આવે તો આપણે ૂ
એમને ભરતી કરાવીએ તેમ છતાં યાંથી લોકો નીકળી જતા હોય છે અને ી બળદેવ  એમ કહે છે કે બ ીપંચ નહ  પણ 
ગુજરાતના તમામ નવયુવાનોને રોજગારી મળે એના માટેના અમે યાસ કરીએ છીએ. હ એક ખાલી થાિનકની વાત કરવા માગંુું  
છંુ. (અંતરાય) માનનીય અ ય ી, હ થાિનકની જ વાત ક  છું ં ંુ .  
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ...  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં ૧૫ વષથી રહેતા કોઇપણ નવયુવાનને થાિનક 
ગણવામાં આવ ે છે. આમ તો એ હ દુ તાનનો નાગ રક કહેવાય. હ દુ તાનમાં ગમ ે યા ં રહી શકે. પરતુ રા ય સરકારે ં વષ 
૧૯૯૫મા ંઠરાવ કરીને એ ગુજરાતમાં રહેતો હોય તો એન ેઅહ યા થાિનક ગણીને રોજગારી મળ ેએના માટેના યાસ કરે છે. 
મારા એક શંખે ર તાલુકાના એક ગામમાં ૧૧૦ બ ીપંચના છોકરાઓ આજ ેઆ યુિનટોની અંદર કામ કરી ર ાં છે તો એન ે
અમારે થાિનક ગણવા કે કેમ? એટલે જ ે રીતે ય નો કરવામાં આવી ર ાં છે અને તમ ેપણ અમારી સાથ ે ડાઇને આની 
અંદર યાસ કરીને આગળ વધો. એટલા માટે મા િત સુઝૂકી હોય કે હો ડા કપની હોય એમાં અમે પૂરેપૂરા યાસો કરીએ છીએં . 
મ હન ેમ હને અિધકારીઓ બોલાવીન ેિમ ટગો કરે છેં . (અંતરાય ) માનનીય અ ય ી, હ મા હતી આપંુ આ સુઝૂકી કપનીની ું ં
અંદર ૧૪૫૩ મેનેજર, સુપરવાઇઝરની જ યાઓ છે એની અદંર અમારા યાસોના કારણે ૩૪૮ લોકોને દાખલ કયા છે. 
(ઘ ઘાટ) કામદાર વગની અંદર પણ ૪૫૩૪ લોકો છે એની અદંર ૧૯૬૪ લોકો સુઝૂકી કપનીની અંદર આ યાસોના કારણ ેં
દાખલ થયા છે. એવી જ રીતે હો ડા મોટર સાયકલની અંદર પણ ૭૦૮ સુપરવાઇઝરોની જ યાઓની અદંર ૧૫૨ લોકોન ે
દાખલ કયા અન ેકામદાર વગની અંદર ૩૮૬૫ માંથી ૨૭૩૫ લોકો એ કામદાર વગની અંદર દાખલ થયા છે. ૭૧ ટકા કામદાર 
વગની અંદર આ હો ડા કપનીની અંદર અમ ેદાખલ કયા છેં .  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મં ી ીએ વીકાય ુ કે ૨૫-૩૦ ટકા લોકોને રોજગાર આ યો. આપણી 
િત રીમાંથી કરોડો િપયાની આપણે એમને સહાય આપીએ છીએ, કર સહાય આપીએ છીએ, ટોકન ભાવ ેજમીન આપીએ, 
લાઇટ આપીએ, ઇ ા ટકચર આપીએ તોય ગુજરાતના યુવાનોન ે નોકરી ના મળ.ે એટલે મારી આપના મારફત મં ી ીન ે
િવનંતી છે કે, (xxx)(અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ ો રીનો સમય પૂરો થાય છે. નકે ટ.   

 

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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અતારાંિકત ો 
(તારાંિકત ોમાંથી ફેરવવામાં આવેલ) 

ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 
 ૨૪૨૦૧ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અન ે
વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

ગુલમહોર ી સ ગો ફ એ ડ  ક ટી લબના માિલક સામે દબાણ અંગ ેફ રયાદ 
 ૨૪૦૮૫ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં આવેલ ગુલમહોર ી સ 
ગો ફ એ ડ  ક ટી લબના માિલક ારા ખરાબા અન ે
પડતર જમીન પર દબાણ કરેલ અને ર તાઓ બંધ કરી 
દીધા હોવાની ફ રયાદ અ વયે ડી ટી ટ ઇ સપે ટર ી 
લે ડ રેકડ પાસે માપણી કરીને તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ના 
રોજ અિભ ાય માંગેલ તે અિભ ાય સરકારને તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ યારે મળલે છે, 

  (૧)  
તા.૨૬-૦૯-૨૦૧૯ 
તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૯ 
તા.૨૭-૧૧-૨૦૧૯  

 (૨) ઉ ત અિભ ાયમાં કયા કારની કેટલી 
જમીનમાં દબાણ કયાનું સામે આ યુ,ં   

  (૨)  
સરકારી જમીન હે.૨-૪૫-૦૮ ચો.મી.  

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવા શા પગલાં લેવામા ં
આ યા, અન ે

  (૩) દબાણ દૂર કરવામાં આવેલ છે. 

 (૪) ઉ ત દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ ે
? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણે  

 ૨૪૦૪૩ ી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાધનપુર) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અન ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
હડમતીયા ડમ માટ જમીન સંપાદને ે  

 ૨૪૧૧૫ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ-
ારકા િજ ાના ભાણવડ તાલુકામાં આવેલ હડમતીયા ડેમ 

માટે કેટલી જમીન સંપાદન કરવામા ંઆવી, 

  (૧) કોઈ જમીન સંપાદન કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામની કેટલી જમીન 
સંપાદન કરવાની બાકી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાંચ ગામોની 
કલ હેુ .૯૬-૨૮-૨૦ ચો.મી. જમીન સંપાદન કરવાની 
થાય છે. 

 (૩) જમીન સંપાદન કરવાની બાકી હોય તો તેના 
કારણો શા ંછે ? 

  (૩) નવો જમીન સંપાદન અિધિનયમ, ૨૦૧૩ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૪ તથા ગુજરાત સુધારો-૨૦૧૬, 
તા.૧૫-૦૮-૨૦૧૬ થી અમલમાં આવતા,ં વહીવટી 
કારણોસર જમીન સંપાદનની કાયવાહી બાકી છે. 

--------- 
હ દુ ધમ િસવાયના પિવ  થળોનો યા ાધામ તરીક િવકાસે  

 ૨૪૧૦૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના ચોથા સ માં તા.૨૨-૭-૧૯ના રોજ ચોથી 
અતારાંિકત યાદીમા ંસભાગૃહમાં રજ થયેલ ૂ અતારાિંકત  માંકઃ ૫૧૨ના અનસુંધાન ેમાનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી 
જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-  

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં હ દ ુ ધમ િસવાયના કયા ધમના કયા થળોનો 
યા ાધામ િવકાસમાં સમાવેશ કરાયો છે, અને  

 

 (૨) તે થળવાર તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો 
? 

 

 (૧) અને (૨) પ ક-૧ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
કરવામાં આવેલ ખચ 

( . લાખમાં) મ યા ાધામ િવકાસમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ ધાિમક થળોની િવગત 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

૧ ડેવલોપમે ટ ઓફ ગુ ારા, મુ. બેટ- ારકા િજ. દવેભૂિમ ારકા - - 
૨ ડેવલોપમે ટ ઓફ ગુ ારા, મુ. લખપત િજ. ક છ - ૫૦.૦૦ 
૩ ડેવલોપમે ટ ઓફ જનૈ સક ટ ૧૪.૧૬ - 
૪ પાલીતાણા િસ વડ ખાતે શૌચાલય અન ેપાલ બાંધવા બાબત. - ૦.૬૧ 
૫ ી દગ બર જનૈ મં દર, મુ. ઉમતા તા. િવસનગર િજ. મહેસાણા ૨૩.૯૮ - 
૬ ી ગાંધીનગર ેતાંબર જનૈ મં દર, તા.િજ. ગાંધીનગર (સોલાર ફટોપ) ૪.૪૯ - 
૭ ી ગાંધીનગર ેતાંબર મૂિતપૂજક જનૈ સંઘ, તા.િજ. ગાંધીનગર 

(સોલાર ફટોપ) 
૫.૨૮ - 

૮ હજરત શાહદુ ા શહીદ દરગાહ ટ ટ, મુ. વાસણા િજ. આણંદ (સોલાર ફટોપ) ૩.૧૬ - 
૯ ી દગ બર જનૈ િસ ે , મુ. તારગાં , તા. ખેરાલ,ુ િજ. મહેસાણા 

(સોલાર ફટોપ) 
- ૫.૨૮ 

૧૦ ી ેતાંબર ચં મણી જનૈ તીથ, મુ. વાલવોડ, તા.બોરસદ, િજ.આણંદ 
(સોલાર ફટોપ) 

- ૨.૬૪ 

 કલઃુ - ૫૧.૦૭ ૫૮.૫૩ 
નવસારી અને નમદા િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

૨૪૨૦૪ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાસંદા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અને નમદા િજ ામા ંિજ ાવાર મ 
અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવની 

ગવાઈ મુજબ થાિનકોન ે રોજગારી આપવાના િનયમોનુ ં

  (૧) ઉ ત િ થિતએ થાિનક રોજગારીની મળલે  
મા હતી અનસુાર નવસારી અને નમદા િજ ામાં થાિનકોન ે
રોજગારી આપવાના િનયમોનુ ં ઉ ંઘન થયલે ન હોઈ, 
એકમો સામે પગલા ંલેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 
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ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામ ેશા પગલાં લીધા, 
 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનૂ -૨૦૧૮, ડસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસ ે
મા હતી એક  ન કરવામા ંઆવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શાં પગલાં લીધા? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં કવરબાઇનું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓું ે  

 ૨૨૨૩૦ ીમતી માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ક છ િજ ામા ં કવરબાઇનુ ં મામે  યોજના ુ ં
હેઠળ અનુસિૂચત િતની ક યાઓની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૩૦૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૩૦૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ..૩૦,૨૦,૦૦૦/- 
--------- 

સુરત િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
 ૨૧૮૪૭ ી િવવેક પટલે  (ઉધના) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં સુરત િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના 
હેઠળ અનસુૂિચત િતની િવ ાિથનીઓની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૩૩૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૩૨૭ 

 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૩૨૭ 
--------- 

દાહોદ અને મ હસાગર િજ ામાં પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  
૨૪૧૭૨ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
મ હસાગર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે, 
  િજ ોઃ દાહોદ 

અન.ુ તાલુકો 
પાઇપલાઇનથી પાણી 

અપાતા ગામો 
૧ દાહોદ ૭૪ 
૨ ગરબાડા ૩૪ 
૩ લીમખેડા ૪૯ 
૪ સ ગવડ ૩૮ 
૫ ધાનપુર ૬૯ 
૬ દેવ બારીયા ૭૯ 
૭ ઝાલોદ ૮૭ 
૮ સંજલેી ૩૩ 
૯ ફતેપુરા ૭૬ 
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 કલુ  ૫૩૯ 
િજ ોઃ મ હસાગર 

અન.ુ તાલુકો 
પાઇપલાઇનથી પાણી 

અપાતા ગામો 
૧ લુણાવાડા ૨૩૩ 
૨ ખાનપુર ૮૬ 
૩ સંતરામપુર ૧૪૮ 
૪ કડાણા ૧૨૮ 
૫ બાલાિશનોર ૪૪ 
૬ વીરપુર ૫૧ 
 કલુ  ૬૯૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોન ે પીવાનુ ં પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનુ ંં
બાકી છે,  

  (૨) નીચે મુજબ, 
  િજ ોઃ દાહોદ 

અન.ુ તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી 

પીવાનું પાણી પૂ ં  
પાડવાનું બાકી ગામો 

૧ દાહોદ ૧૧ 
૨ ગરબાડા ૦ 
૩ લીમખેડા ૩૧ 
૪ સ ગવડ ૩૩ 
૫ ધાનપુર ૨૧ 
૬ દેવગઢ બારીયા ૭ 
૭ ઝાલોદ ૭ 
૮ સંજલેી ૨૨ 
૯ ફતેપુરા ૨૦ 
 કલુ  ૧૫૨ 

િજ ોઃ મ હસાગર 

અન.ુ તાલુકો 
પાઇપલાઇનથી 

પીવાનું પાણી પૂ ં  
પાડવાનું બાકી ગામો 

૧ લુણાવાડા ૧૮ 
૨ ખાનપુર ૦ 
૩ સંતરામપુર ૧૯ 
૪ કડાણા ૨૮ 
૫ બાલાિશનોર ૨ 
૬ વીરપુર ૧ 
 કલુ  ૬૮  

 (૩) જ ેગામોને પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ ં  
ન પડાતંુ હોય તો તેવા ગામોને કઇ પ ધિતથી પીવાનુ ં
પાણી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અને 

  (૩) જ ેગામોને પાઇપ લાઇનથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  ન ં
પાડતંુ હોય તેવા ગામોને હે ડપંપ ારા પીવાનું પાણી પૂ  ં
પાડવામાં આવે છે. 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોન ે યાં સુધીમા ં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ ં  પાડવામા ંઆવશે ? 

  (૪) આ તમામ ગામોને સવ ણની કામગીરી હાથ ધરી 
સરફેસ સોસ આધારીત યોજનાની પાઇપ લાઇન મારફતે 
આગામી ણ વષમા ં તબ ાવાર આવરી લઈ, પાણી પૂ  ં
પાડવાનું આયોજન છે. 

--------- 
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બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીનની રીમાપણીમાં િતઓ  
 ૨૪૪૨૨ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં ખેતીની જમીનની રીમાપણી 
કરવાની કામગીરીમા ં રહેલ િતઓ સુધારવા માટે 
સરકારન ેતાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ફરીયાદોનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો, અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેતીની જમીનની 
રીમાપણી કરવાની કામગીરીમાં રહેલ િતઓ સુધારવા માટે 
સરકારને તાલુકાવાર મળેલ અર ઓ તેમજ તે પૈકી િનકાલ 
કરેલ અર ઓની િવગતો નીચે મુજબ છે. 
 બનાસકાંઠા િજ ો 

મ તાલુકા 

િતઓ 
સુધારવા માટ ે

મળેલ 
અર ઓ 

િનકાલ કરલ ે
ફ રયાદો 

૧ પાલનપુર ૮૦૯૬ ૭૫૧૨ 
૨ અમીરગઢ ૯૧૦ ૭૮૯ 
૩ થરાદ ૯૨૧૪ ૮૯૧૨ 
૪ સુઇગામ ૧૪૭૭ ૧૨૫૮ 
૫ દાંતા ૧૨૨૩ ૧૦૪૭ 
૬ ધાનેરા ૪૯૭૯ ૪૭૭૭ 
૭ દયોદર ૩૦૬૭ ૨૮૭૩ 
૮ દાંતીવાડા ૨૫૮૪ ૨૩૨૬ 
૯ ડીસા ૮૮૮૩ ૮૪૭૪ 

૧૦ વાવ ૨૮૪૯ ૨૬૩૧ 
૧૧ ભાભર ૧૬૦૨ ૧૨૬૪ 
૧૨ કાંકરેજ ૨૮૯૫ ૨૭૫૮ 
૧૩ લાખણી ૫૦૯૭ ૪૮૭૨ 
૧૪ વડગામ ૬૬૫૮ ૫૯૯૬ 

કુલ ૫૯૫૩૪ ૫૫૪૮૯  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર મોલગેશન 
કરવાનું કેટલું બાકી છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર 
નીચે મુજબ મોલગેશન કરવાનું બાકી છે. 

મ તાલુકા મોલગેશન 
બાકી ગામ 

૧ દાંતા ૦૪ 
૨ ડીસા ૦૨ 

કુલ ૦૬  
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં િનવાસી તાલીમવગનુ ંઆયોજન 
૨૨૧૯૩ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામા ં વષ ૨૦૧૯માં લ કરી 
ભરતી પૂવ કેટલા િનવાસી તાલીમવગનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આ ય,ુ અન ે

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તેમાં કેટલા ઉમદેવારોને તાલીમ આપવામા ં
આવી? 

  (૨) ૩૦ 

હાફ ર યોજના ારા દાહોદ તાલુકામાં પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતે ં  
 ૨૪૧૭૫ ી વજિસંગભાઇ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ હાફે ર 
યોજના ારા દાહોદ તાલુકાના કેટલા ગામોન ેપીવાનુ ંપાણી 
પૂ ં  પાડવામાં આવે છે, 

  (૧) એક પણ નહ . 

 (૨)  દાહોદ તાલુકાના ગામોને ઉ ત યોજનામાંથી   (૨) હાફે ર જથ પાણી પુરવઠા યોજનાની કામગીરી ુ
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પીવાનું પાણી પૂ ં  પાડવામાં ન આવતંુ હોય તો તેના 
કારણો શા ંછે, અન ે

હાલ ગિત હેઠળ છે. 

 (૩) યાં સુધીમાં ઉ ત યોજનામાંથી દાહોદ 
તાલુકાના ગામોન ેપીવાનુ ંપાણી પૂ ં  પાડવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) યોજકીય કામગીરી પૂણ થયેથી ટક સમયમા ંું
પીવાનું પાણી પૂ  પાડવાનુ ંઆયોજન છેં . 

--------- 
પાટણ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૭૧૩ ી દપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંપાટણ િજ ામા ંપાલક માતા-િપતા યોજના અ વય ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૩૪૩ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૭૩,૩૫,૦૦૦/- 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૪૯ ી કનુભાઇ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ધોરણ-૧ થી ૮મા ં અ યાસ કરતા ં
સામાિજક અન ે શૈ િણક રીતે પછાત વગના િવ ાથ ઓન ે
ગણવેશ સહાય મળેવવા માટેની અમદાવાદ િજ ામાં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧,૧૯,૦૧૨ 

 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) ૧,૧૯,૦૧૨ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી? 

  (૩) . ૭,૧૪,૦૭,૨૦૦ 

--------- 
ગુજરાત િબનઅનામત આયોગને ફાળવેલ રકમ  

૨૪૧૧૮ ી ભીખાભાઇ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષમાં વષવાર ગુજરાત િબનઅનામત આયોગને 
કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ રકમ 

૨૦૧૮-૧૯ . ૯૪.૮૦ લાખ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ ) 

. ૧૩૫.૦૦ લાખ 

 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર કેટલી રકમ વપરાઇ, અન ે   (૨)  

વષ રકમ 
૨૦૧૮-૧૯ . ૭૭.૫૦ લાખ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ ) 

. ૫૩.૨૭ લાખ 

 
 (૩) ઉ ત  વષવાર કેટલી રકમ વણવપરાયલે રહી, 
તેના કારણો શા છે? 

  (૩)  
વષ રકમ 

૨૦૧૮-૧૯ . ૧૭.૩૦ લાખ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ ) 

. ૮૧.૭૩ લાખ 

કારણોઃ 
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 લોકસભા અન ે જ ે તે િવધાનસભા ચંૂટણીઓના 
કારણે આદશ આચારસં હતા અમલમાં હોઇ, 
િજ ા તેમજ રા યક ાએ આયોગની બેઠકો થઇ 
શકેલ નથી. જથેી ખચ ન થવાના કારણ ે રકમ 
વણવપરાયેલ રહેવા પામલે છે. 

 વહીવટી કારણોસર પગાર-ભ થાનો તથા અ ય 
ખચ થઇ શકેલ નથી અને બચત રહેવા પામેલ છે. 

--------- 
મનગર અને દવેભૂિમ ારકા િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

૨૪૧૧૨ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા  ( મ ધપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ મનગર 
અને દેવભિૂમ ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં 
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવ ેછેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે. 
િજ ોઃ મનગર 

અનુ તાલુકો પાઇપલાઇનથી પીવાના પાણીની 
યવ થા  

૧ મનગર ૯૮ 
૨ લાલપુર  ૭૩ 
૩ ોલ  ૪૧ 
૪ ડીયા ૩૮ 
૫ કાલાવડ ૯૮ 
૬ મ ધપુર ૬૯ 

 કુલ ૪૧૭ 

િજ ોઃ દેવભૂિમ ારકા 
અનુ તાલુકો પાઇપલાઇનથી પીવાના પાણીની 

યવ થા  
૧ ઓખામંડળ ૩૯ 
૨ ખંભાળીયા ૮૧ 
૩ ભાણવડ ૫૧ 
૪ ક યાણપુર  ૬૪ 

 કુલ ૨૩૫  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને 
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , 

  (૨) િજ ોઃ મનગર 
  મનગર િજ ાના તમામ ગામોમાં પીવાનું પાણી 
પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવે છેં . 
  િજ ોઃ દેવભૂિમ ારકા 
  દેવભૂિમ ારકા િજ ાના ખંભાળીયા તાલુકાનું ૦૧ 
ગામ (ટાપુ), ક યાણપુર તાલુકાના ૩૦ ગામો (નેસ)ન ે
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં . 

 (૩) જ ેગામોન ેપાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  ં
ન પડાતંુ હોય તેવા ગામોને કઇ પ િતથી પીવાનું પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  (૩) દેવભૂિમ ારકા િજ ાના ખંભાળીયા તાલુકાનું ૦૧ 
ગામ (ટાપુ), અને ક યાણપુર તાલુકાના ૩૦ ગામો (નેશ)ન ે
થાિનક પ રિ થિત મુજબ હે ડપંપ / કવાથી પીવાનું પાણી ુ

પૂ  પાડવામાં આવે છેં . 
 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું 
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશેં ? 

  (૪) દેવભૂિમ ારકા િજ ાના બાકી રહેતા ગામો માટે 
સવ ણની કામગીરી હાથ ધરેલ છે. જ ે સ વરે પૂણ કરી 
પાઇપ લાઇનથી પાણી પૂ ં  પાડવાનું આયોજન છે. 

--------- 
અનુસૂિચત િત ક યાણ ખાતાના વગ-૧ અિધકારીની જ યા ભરવા બાબત  

 ૨૪૪૩૦ ી ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના   (૧) ૧૯ િજ ામા ં 
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કેટલા િજ ામા ંઅનસુૂિચત િત ક યાણ ખાતાના વગ-૧ 
અિધકારીની જ યા ખાલી છે, અન ે
 (૨) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) સીધી ભરતી/બઢતીથી ઉમદેવારો ઉપલ ધ 
થયેથી જ યાઓ ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 
આણંદ િજ ામાં કવરબાઇનું મામે ં યોજના હઠળ મળેલ અર ઓ ું ે  

૨૧૭૪૦ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર  (ઉમરેઠ): માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં  કવરબાઇનુ ં મામે ં યોજના હેઠળ આણંદ ુ ં
િજ ામાં િવકસતી િતની કેટલી ક યાઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૬૮૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ક યાઓની અર ઓ મંજર કરીૂ , 
અન ે

  (૨) ૬૮૬ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૫૨.૯૦ લાખ 
--------- 

અમરલી અને ભ ચ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ બાબતે  
૨૪૧૩૭ ી જ.ેવી.કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભ ચ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામાં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં 
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદસેર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨) નીચે મુજબઃ 
અમરલીે  

તાલુકો ે ફળ  
(હે-આરે-ચો.મી.) 

રાજુલા ૧૫-૦૦-૦૦ 
અમરેલી 
બાબરા 
બગસરા 
ધારી 

ફરાબાદ 
ખાંભા 
લાઠી 
લીલીયા 
સાવરકુડલાં  
વડીયા 

શૂ ય 

ભ ચ 
તાલુકો ે ફળ  

(હે-આરે-ચો.મી.) 
જબુસરં  ૪-૬૦-૦૦ 
હાંસોટ  ૬૮-૮૫-૩૮ 
ભ ચ 
વાગરા 
અંકલે ર  
ઝગડીયા 
વાલીયા 
ને ંગ  

શૂ ય 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર   (૩) િનયમોનુસાર કાયવાહી કરી બનતી વરાએ. 
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દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 
--------- 

તળા  તાલુકા પિ મઝોન સુધારણા પાણી પુરવઠા યોજનાની કામગીરી 
૨૪૧૪૫ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ાના તળા  તાલુકાની પિ મ ઝોન સુધારણા પાણી 
પુરવઠા યોજનાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, અન ે

 

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

 

 (૧) અને (૨) યોજનાના કામોનુ ંટે ડર મંજર થયલે છેૂ . 
અને યોજનાકીય કામો .૨૧૮૮.૧૮ લાખના અંદા ત 
ખચ માહે ૦૩/૨૦૨૧ સુધીમાં પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 
  

--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં પશુ િચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  

૨૪૧૮૬ ી ેમિસંહ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પશુ 
િચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુ િચ ક સા અિધકારી 
વગ-૨ની મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િન ર ક, 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ નમદા ૨૦ ૪૫ 
૨ ભ ચ ૩૦ ૧૦૮  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશ ુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન િન ર ક, 

વગ-૩ 
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ નમદા ૧૩ ૦૭ ૧૭ ૨૮ 
૨ ભ ચ ૧૪ ૧૬ ૩૦ ૭૮  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િન ર ક વગ-૩ની રા ય ક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િન ર ક 
વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે

ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે.  
--------- 

સુર નગર િજ ામાં ગણવેશ ે સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૫૨ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં ધોરણ-૧ થી ૮માં અ યાસ કરતા ં
સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના સરેુ નગર 
િજ ાના િવ ાથ ઓની ગણવેશ સહાય મળેવવા માટેની 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૧,૮૫૭ 

 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) ૭૧,૮૫૭ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૪,૩૧,૧૪,૨૦૦/- 

--------- 
રા યમાં બાંધકામ મજરોના વે ફર ફડમાં સેસની જમા રકમૂ ે ં  

૨૪૦૮૪ ી શલૈેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સેસના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમા છેુ , 

  (૧) .૨૮૮૦.૫૦ કરોડ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી 
રકમ કયા હેતુસર વાપરવામાં આવી, અને 

  (૨)  
વષ યોજનાકીય હતુે  વહીવટી હતુે  

૨૦૧૮ .. ૭૮.૦૬ કરોડ .. ૩.૧૪ કરોડ 
૨૦૧૯ .. ૪૭.૪૧ કરોડ .. ૩.૬૬ કરોડ 

કલુ  .. ૧૨૫.૪૭ કરોડ .. ૬.૮૦ કરોડ  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી 
રકમ જમા થઈ? 

  (૩)  
વષ જમા રકમ 

૨૦૧૮ ૪૮૮.૪૮ કરોડ 
૨૦૧૯ ૫૪૭.૪૦ કરોડ  

--------- 
અબડાસા તાલુકામાં આવેલ પાંજરાપોળ 

૨૪૦૨૨ ી ુમનિસંહ ડે   (અબડાસા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના અબડાસા તાલુકામાં રખડતાં પશુઓ માટે 
પાંજરાપોળ કેટલા છે, 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા નવા 
પાંજરાપોળની મંજરી આપવામાં આવીૂ , 

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ પાંજરાપોળ માટે મંજરી અન ેૂ
જમીન માંગણી કરતી કેટલી દરખા તો ઉ ત િ થિતએ 
પડતર છે, અને  

  (૩) શૂ ય 

 (૪) ઉ ત પડતર દરખા તોને યાં સુધીમા ં મંજરી ૂ
આપવામાં આવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ મેળવવાની અર ઓૂ  

૨૧૭૪૭ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં જનાગઢ િજ ામાં િવકસતી િતની ૂ
ધોરણ-૯ની ક યાઓની સાયકલ મળેવવા માટેની કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૭૫૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૫૭૫૦ 

 (૩) કેટલી અર ઓ નામંજૂર કરવામા ંઆવી?   (૩) શૂ ય 
--------- 

પાટણ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૧૨ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામા ં પાલક માતા-િપતા, યોજના 
અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૩૪૩ 
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 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૭૩,૩૫,૦૦૦/- 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ું ે  
૨૧૭૫૭ ી કરશનભાઈ સોલકંી  (કડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં કંુવરબાઈનું મામે  યોજના હેઠળ મહેસાણા 
િજ ામાં િવકસતી િતની કેટલી ક યાઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૧૨૩૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ક યાઓની અર ઓ મંજર કરીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૧૯૬ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૧૯.૬૦  લાખ 
--------- 

ભાવનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
 ૨૧૭૨૪ ી કશભુાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 
હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૨૨૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૨૨૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૧૦૩૨૦૦૦૦/- 
--------- 

રા યમાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓ માટ કાયરત આદે શ િનવાસી શાળા 
 ૨૧૮૪૩ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓ માટે કલ કેટલી આદશ ુ
િનવાસી શાળા ચાલે છે, અન ે

  (૧) ૨૮ 

 (૨) તે પૈકી ક યાઓ માટે કેટલી આદશ િનવાસી 
શાળાઓ છે? 

  (૨) ૧૨ 

--------- 
 મોરબી અને નવસારી િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

 ૨૪૧૦૦ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
અને નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ંપીવાનું 
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવે છેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે, 
િજ ોઃ- મોરબી 

અન ુ તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી 
પીવાના પાણીની 

યવ થા 
૧ મોરબી ૯૧ 
૨ માળીયા  ૪૩ 
૩ હળવદ ૬૬ 
૪ ટકારાં  ૪૭ 
૫ વાકાંનેર ૯૮ 

 કલુ  ૩૪૫ 
િજ ોઃ- નવસારી 

અન ુ તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી 
પીવાના પાણીની 

યવ થા 
૧ ચીખલી ૬૭ 
૨ ખેરગામ ૨૨ 
૩ ગણદેવી ૬૬ 
૪ જલાલપોર ૭૪ 
૫ નવસારી ૭૦ 
૬ વાંસદા ૯૫ 

 કલુ  ૩૯૪  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને 
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ ં  પાડવાનું બાકી છે, 

 

 (૩) જ ેગામોને પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ ં  
ન પડાતંુ હોય તેવા ગામોન ે કઈ પ િતથી પીવાનું પાણી 
પૂ ં  પાડવામાં આવે છે, અને  

 

 (૨) અન ે (૩) ઉ ત િ થિતએ, મોરબી અને નવસારી 
િજ ાના તમામ ગામોમા ં પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી 
અપાય છે. મોરબીના ટકારાના ં ૨ અન ેવાંકાનરેના ૩ ગામોમા ં
સોસની ગુણવ ા યો ય ન હોય, ટે કરથી પાણી આપવામા ં
આવતંુ હતંુ. જમેાંથી  ટકારા તાલુકાના બે ગામોમાં સુધારણા ં
યોજના પૂણ થતા ટે કર બંધ કરી પાઇપ લાઇનથી પાણી 
અપાય છે.  

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું 
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ ં  પાડવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) વાંકાનેર તાલુકાના ણ ગામો માટે સુધારણા 
યોજના બનાવી ટે ડર ટેજ ે છે, જ ે સ વરે પૂણ કરવામા ં
આવશ.ે 

ભ ચ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૩૪ ી અ ણિસંહ રણા  (વાગરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભ ચ િજ ામા ં ઈિ દરા ગાંધી નશેનલ 
ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અને  

  (૨) ૭૩ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ?ં   (૩) ૭,૮૮,૪૦૦/- 
--------- 

ખેડા િજ ામાં કવરબાઈનું મામે ં યોજના હઠળ મળેલું ે  અર ઓ 
૨૨૨૨૯ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ   (૧) ૭૪ 
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વષઃ૨૦૧૯-૨૦માં ખેડા િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  ંુ ં
યોજના હેઠળ અનુસિૂચત િતની ક યાઓની કેટલી 
અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અને  

  (૨) ૭૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૭,૪૦,૦૦૦/- 
--------- 

અમરલી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાે  
૨૨૨૦૯ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમરેલી િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) ૨૨ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૩૭૮૧ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

૨૨૨૦૬ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં દાહોદ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા ઔ ોિગક 
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) ૧૮ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૨૬૩૧ 

--------- 
ક છ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

૨૨૨૦૮ ડૉ. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ક છ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા ઔ ોિગક 
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) ૪૩ 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમદેવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૧૬૪૧૭ 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૨૫ ી ભીખાભાઈ બારયા ૈ  (પાિલતાણા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 
હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અને  

  (૨) ૨૨૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૦૩૨૦૦૦૦/- 
--------- 

અરવ ી િજ ામાં ટિલફોન કપનીઓને આપેલ જમીને ં  
૨૪૦૬૧ ી જસુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર કઈ કઈ ટેિલફોન 
કપનીઓને ટાવર ઉભા કરવા માટે યા કારની કેટલી ં
જમીન શા ભાવે વેચાણ કે ભાડાથી આપવામાં આવી? 

  (૧) શૂ ય 

--------- 
લઘુમતીઓના ક યાણ માટ ક  સરકાર પાે ે સે ા ટની માગણી 

૨૩૧૭૫ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર ખા ડયા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર લઘુમતીઓના ક યાણ માટે કે  સરકાર 
પાસે રા ય સરકાર ારા કેટલી ા ટની માંગણી કરવામા ં
આવી, 

  (૧)  

વષ 
રકમ 

.(લાખમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૫૮૬૫.૮૧ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૯૯.૭૩ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ અંિતત) 
૩૦૨૮.૨૧ 

 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલી ા ટની 
ફાળવણી કે  સરકારે કરી, 

  (૨)  

વષ 
રકમ 

.(લાખમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૫૭૯૬.૪૬ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૫૫.૩૪ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અંિતત) 

૨૩૦૭.૮૯ 

 
 (૩) તે પૈકી કેટલી રકમનો વષવાર ખચ થયો, અને     (૩)  

વષ 
રકમ 

.(લાખમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૫૮૨૫.૮૮ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૩૨.૬૭ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અંિતત) 

૨૨૭૧.૬૪ 

 

(૪) ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલી રકમ 
વણવપરાયેલી રહી અને તેના કારણો શુ ંછે?  

 
વષ 

રકમ 
.(લાખમાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૦.૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૨.૬૭ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અંિતત) 

૩૬.૨૫ 

વહીવટી અન ે ક ટીજ સી ખચ ઓછો થયેલ હોવાથી રકમ 
વણવપરાયેલ રહેલ છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૦૩ ી જગદીશભાઈ પટલ ે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) અરવ ી િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અને  

  (૨) ૯૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૮૧૪૨૦૦/- 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં  કવરબાઈનું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ું ે  
૨૧૭૫૬ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કવરબાઈનું મામે ં યોજના હેઠળ મહેસાણા ુ ં
િજ ામાં િવકસતી િતની કેટલી ક યાઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૧૨૩૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ક યાઓની અર ઓ મંજર કરીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૧૯૬ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૧૯.૬૦ લાખ 
--------- 

સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૨૯ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા  
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અને  

  (૨) ૨૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૧૬૮૬૦૦/- 
--------- 

અમરલી િજ ામાં ડૉે . સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 
૨૨૧૮૪ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમરેલી િજ ામાં  વષ ૨૦૧૯-૨૦માં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ. સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૩ (તેર) 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામા ંઆવી, 
અને  

  (૨) ૧૨ (બાર) 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા બાર લાખ 
પૂરા) 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ડૉ. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

૨૨૨૧૬ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં  વષઃ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ. સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, 
અને  

  (૨) ૧૧  

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૯,૫૦,૦૦૦/-  
--------- 

ક છ િજ ામાં અદાણી ુપની કપનીઓને ફાળવેલ જમીનં  
૨૪૧૩૩ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં અદાણી ુપની કપનીઓને કેટલી જમીન ં
ફાળવવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
અદાણી ુપની કપનીઓન ે કલ હેં ુ .૬૦૪૭-૮૫-૧૧ 
ચો.મી. જમીન ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત ફાળવવામાં આવેલ જમીનમાં શરતભંગના 
કેટલા િક સાઓ છે ા બે વષમાં ન ધાયા, અને  

  (૨) શૂ ય 

 (૩) તે અ વયે કપની સામે શા પગલાં લીધાં ?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળે ે  મળેલ અર ઓ 
૨૧૮૪૫ ડૉ. આશાબેન પટલે   ( ઝા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં મહેસાણા િજ ામાં સર વતી સાધના 
યોજના હેઠળ અનુસૂિચત િતની િવ ાિથનીઓની કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૦૬૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને    (૨) ૧૦૬૦ 
 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૧૦૬૦ 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૨૬ ી સી. કે. રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ામા ંસંત સરુદાસ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૩૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, 
અને  

  (૨) ૧૧૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૮૩૨૨૦૦/- 
--------- 

જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગૂ -૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  
૨૪૧૨૧ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી ૂ
જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા અિધકારી 

વગ-૨ની મંજર જ યાઓૂ  
પશુધન િન ર ક 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ જૂનાગઢ ૩૧ ૭૩ 
૨ પોરબંદર ૧૪ ૨૨  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન િન ર ક 

વગ-૩ 
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ જનાગઢૂ  ૨૮ ૦૩ ૬૨ ૧૧ 
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૨ પોરબંદર ૦૭ ૦૭ ૧૪ ૦૮ 
 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અન ે પશુધન 
િન ર ક વગ-૩ની રા ય ક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામા ં આવશ.ે યારે પશુધન િન ર ક 
વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે

ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે.  
--------- 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 
૨૪૦૯૮ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર મ 
અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવની 

ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનુ ં
ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામ ેશા પગલાં લીધા, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ થાિનક રોજગારીની મળલે  
મા હતી અનસુાર મોરબી અન ેરાજકોટ િજ ામા ં થાિનકોન ે
રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન હોઈ, 
એકમો સામે પગલા ંલેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનૂ -૨૦૧૮, ડસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડસે બર-૨૦૧૯ અિંતત છ માિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસ ે
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શાં પગલાં લીધા? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવલે હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
લઘુમતીઓના િવકાસ માટ ક  સરકાર પાસે ાે ે ટની માગણી 

૨૪૦૭૯ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર લઘુમતીઓના િવકાસ માટે કે  સરકાર 
પાસે રા ય સરકાર ારા કેટલી ા ટની માગણી વષવાર 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧)  

વષ 
રકમ 

.(લાખમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૫૮૬૫.૮૧ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૯૯.૭૩ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ અંિતત) 
૩૦૨૮.૨૧ 

 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી ા ટની 
ફાળવણી વષવાર કરવામા ં આવી અને તે પૈકી કેટલી 
રકમનો વષવાર ખચ થયો, અને  

  (૨)  

વષ 
ક  સરકાર ે ે
ફાળવેલ રકમ 

.(લાખમાં) 

થયેલ ખચ 
.(લાખમાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૭૯૬.૪૬ ૫૮૨૫.૮૮ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૫૫.૩૪ ૫૫૩૨.૬૭ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અંિતત) 

૨૩૦૭.૮૯ ૨૨૭૧.૬૪ 

 
 (૩) રકમ  વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના 
કારણો શુ ંછે?  

  (૩) વહીવટી અન ે ક ટીજ સી ખચ ઓછો થયેલ 
હોવાથી રકમ વણવપરાયેલ રહેલ છે. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં લે ડ કિમટીની મળેલ બેઠકો 

૨૧૫૬૪ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર તાલુકા લે ડ 
કિમટીની કેટલી મીટ ગો યારે મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
મળેલ તાલુકા લે ડ કિમટીની મીટ ગો 

તાલુકા લે ડ કિમટીની મીટ ગ મ ાની 
તારીખ  

તાલુકાનંુ 
નામ 

મળેલ લે ડ 
કિમટીની 
મીટ ગની 

સં યા 
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ગોધરા ૨ તા.૩-૩-૨૦૧૮ - 
  તા.૭-૭-૨૦૧૮ - 

હાલોલ ૬ તા.૧૨-૩-૨૦૧૮ તા.૧-૨-૨૦૧૯ 
  તા.૪-૭-૨૦૧૮ તા.૯-૭-૨૦૧૯ 
  તા.૧૭-૯-૨૦૧૮ તા.૨૪-૯-૨૦૧૯ 

કાલોલ ૦ ૦ ૦ 
મોરવા(હ) ૬ ૦ તા.૫-૧-૨૦૧૯ 

   તા.૨-૨-૨૦૧૯ 
   તા.૨-૩-૨૦૧૯ 
   તા.૧-૬-૨૦૧૯ 
   તા.૩-૮-૨૦૧૯ 
   તા.૭-૯-૨૦૧૯ 

ઘોઘંબા ૩ તા.૪-૮-૨૦૧૮ તા.૪-૯-૨૦૧૯ 

  તા.૩-૧૧-૨૦૧૮  

ંબુઘોડા ૧૪ તા.૭-૪-૨૦૧૮ તા.૫-૧-૨૦૧૯ 
  તા.૨-૬-૨૦૧૮ તા.૨-૨-૨૦૧૯ 
  તા.૭-૭-૨૦૧૮ તા.૨-૩-૨૦૧૯ 
  તા.૪-૮-૨૦૧૮ તા.૧-૬-૨૦૧૯ 

  તા.૧-૯-૨૦૧૮ તા.૬-૭-૨૦૧૯ 
  તા.૬-૧૦-૨૦૧૮ તા.૩-૮-૨૦૧૯ 
  તા.૩-૧૧-૨૦૧૮  
  તા.૧-૧૨-૨૦૧૮  

શહેરા ૧ તા.૩-૧૧-૨૦૧૮ ૦ 
કુલ ૩૨    

 (૨) તે અ વયે કેટલા લાભાથ ઓન ે લોટોની 
ફાળવણી કરી સનદો આપવામા ંઆવી, 

  (૨)  
તાલુકાનું 

નામ 
લોટ ફાળવેલ 

લાભાથ ઓની સં યા 
આપેલ 

સનદોની સં યા 
ગોધરા ૩ ૩ 
હાલોલ ૦ ૦ 
કાલોલ ૦ ૦ 
મોરવા(હ) ૦ ૦ 
ઘોઘંબા ૦ ૦ 

ંબુઘોડા ૦ ૦ 
શહેરા ૨૨ ૨૨ 

કલુ  ૨૫ ૨૫  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા લાભાથ ઓને લોટ 
ફાળવવાના બાકી છે, અને  

  (૩)  
તાલુકાનું 

નામ 
લોટ ફાળવવાના બાકી હોય તેવા 

લાભાથ ઓની સં યા 
ગોધરા ૦ 
હાલોલ ૦ 
કાલોલ ૦ 
મોરવા(હ) ૦ 
ઘોઘંબા ૦ 
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ંબુઘોડા ૦ 
શહેરા ૦ 

કલુ  ૦  
 (૪) ઉ ત િ થિતએ બાકી રહેલ લાભાથ ઓન ે યાં 
સુધીમાં લોટની ફાળવણી કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૧૮૧૧ ી કતનભાઈ ઇનામદારે  (સાવલી) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામાં વડોદરા િજ ાના કેટલા વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં ભાગ લીધો, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામાં વડોદરા િજ ાના ૮,૩૩૦ વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં ભાગ લીધો છે.  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે?  

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
.૩૪,૨૬,૩૮૪/- ની સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ ં  પાડવા બાબત 

૨૪૧૬૦ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવે છેં , 

  (૧), (૨) અને (૩)  

  ખેડા િજ ાના તમામ ગામોમા ં પીવાનુ ં પાણી પાઈપ 
લાઈનથી પૂ  ં પાડવામાં આવે છે. 

  પંચમહાલ િજ ાના ૫૯૧ ગામો પૈકી ૫૮૬ ગામોમાં 
પીવાનું પાણી પાઈપ લાઈનથી પૂ ં  પાડવામાં આવે  છે. 
જનેી તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ છે. 

પીવાના પાણીની યવ થા 
અનુ.ં તાલુકો પાઇપ 

લાઇન 
હ ડપંપે  કલુ  

૧ ગોધરા ૧૧૩ ૦ ૧૧૩ 
૨ મોરવા (હ) ૫૧ ૦ ૫૧ 
૩ કાલોલ ૬૭ ૦ ૬૭ 
૪ હાલોલ ૧૧૯ ૧ ૧૨૦ 
૫ બુઘોડા ૫૫ ૦ ૫૫ 
૬ ઘોઘંબા ૯૧ ૪ ૯૫ 
૭ શહેરા ૯૦ ૦ ૯૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોને પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનુ ંં
બાકી છે, અન ે

  

 (૩) જ ેગામોને પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  ં
ન પડાતંુ હોય તો તેવા ગામોન ે કઇ પ િતથી પીવાનુ ં
પાણી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અને 

  

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યાં સુધીમા ં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવશેં ? 

  (૪)  

  ખેડા િજ ાના તમામ ગામોમા ં પીવાનુ ં પાણી પાઈપ 
લાઈનથી પૂ  પાડવામાં આવ ે છે જથેી  ઉપિ થં ત 
થતો નથી. 

  પંચમહાલ િજ ાના પાઇપ લાઇનથી પાણી ન અપાતા ૫ 
ગામોને મશઃ ૦૩/૨૦૨૨ સુધીમાં પાઈપ લાઈનથી 
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પીવાનું પાણી પૂ  પાડવાનુ ંઆયોજન છેં . 
--------- 

ભ ચ િજ ામાં રવ યુ તલાટીની મંજર જ યાઓ બાબતે ૂ  
૨૪૧૯૦ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય મહસૂલે  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ 
િજ ામાં તાલુકાવાર રેવ યુ તલાટીની કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ િજ ામા ં
તાલુકાવાર મંજર થયલે જ યાઓ નીૂ ચે મુજબ છે. 

મ તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ જ યાઓૂ  
૧ ભ ચ ૨૩ 
૨ વાગરા ૧૪ 
૩ જબુસરં  ૧૬ 
૪ આમોદ ૧૧ 
૫ અંકલે ર ૧૯ 
૬ હાંસોટ ૮ 
૭ ઝઘડીયા ૧૭ 
૮ વાલીયા ૧૩ 
૯ ને ંગ ૧૩ 

કલુ  ૧૩૪  
 (૨) તે પૈકી કેટલી જ યાઓ ભરેલી અન ે કેટલી 
જ યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, 

  (૨) મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી તાૂ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ ૫૯ જ યાઓ ભરેલી છે. તેમજ ૭૫ 
જ યાઓ સન.ે૨૦૧૬ થી ખાલી છે. 

 (૩) ભરેલ જ યાઓ પૈકી તાલુકાવાર કેટલી 
જ યાઓ ચાજથી ચાલે છે, અન ે

  (૩) શૂ ય 

 (૪) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે  (૪)આ ખાલી જ યાઓ ભરવાનું હાલમા ં કોઈ આયોજન 
નથી. 

--------- 
ક છ અને પાટણ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો  

૨૪૦૨૫ ીમિત સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
પાટણ િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં કેટલા િશિ ત 
અને અધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  
ક છ ૧૩૦૬૧ ૧૯૯૧ ૧૫૦૫૨ 
પાટણ ૧૦૦૯૭ ૨૮૧ ૧૦૩૭૮  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલા બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
ક છ ૫૬૦૯૦ 
પાટણ ૮૧૯૨  

 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અને કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
ક છ ૪ ૫૬૦૮૬ 
પાટણ ૨૦૨ ૭૯૯૦ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતીમળેામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયલે ભરતીના આંકડા છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમા ંસમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
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વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૪૨૦૭ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
અને ડાગં િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં કેટલા 
િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

વલસાડ ૧૨૩૨૪ ૪૭૮ ૧૨૮૦૨ 
ડાંગ ૩૦૦૧ ૧૩૪ ૩૧૩૫  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા 
ન ધાયેલા બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
વલસાડ ૪૦૪૫૫ 

ડાંગ ૩૮૦૭  
 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અન ે કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
વલસાડ ૧૫ ૪૦૪૪૦ 

ડાંગ ૦ ૩૮૦૭ 
*સરકારી નોકરીની િવગતમા ંલ કરી ભરતીમેળામા ંપસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમા ંસમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૭૪૪ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંમ હસાગર િજ ામા ંગણવેશ સહાય યોજના 
હેઠળ િવકસતી તીના કેટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૫૯,૬૦૫ 

 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) ૫૯,૬૦૫ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવશે સહાય ચૂકવવામાં 
આવી? 

  (૩) . ૩,૫૭,૬૩,૦૦૦/- 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૩૨ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 
હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૭૦ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૩૪,૧૦,૦૦૦/- 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં ઓવરહડ ટાંકીઓ મંજર કરવા બાબતે ૂ  
૨૪૦૩૮ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર પીવાના 
પાણીની ઓવરહેડ ટાંકીઓ બનાવવા માટેની કેટલી 
માંગણીઓ મળી, 

  (૧) નીચેની િવગતે, 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

તાલુકો 
મળેલ માંગણી મળેલ માંગણી 

ભાભર ૦ ૧ 
દાંતા ૦ ૧ 
દાંતીવાડા ૦ ૩ 
ડીસા  ૧ ૦ 
દયોદર ૧ ૦ 

ધાનેરા ૨ ૧ 
કાંકરેજ ૦ ૧ 
લાખણી ૨ ૧ 
પાલનપુર ૦ ૧ 
થરાદ ૧ ૦ 
વડગામ ૦ ૩ 

 (૨) મળેલ માંગણીઓ પૈકી તાલુકાવાર કેટલી 
ઓવરહેડ ટાંકીઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૨) ઉપરો ત ૧૯ માંગણીઓ પૈકી ૧૩ માંગણીઓ 
અ વયે ે ીય કચેરી વારા સવ કરી યોજના બનાવવા 
અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવી રહેલ છે, સમાંતર ણ 
ગામો માટે લોકફાળો એકિ ત કરવાની યા ચાલી રહેલ 
છે. લોકફાળો મ ેથી તરત જ યોજના મંજર કરી કામગીરી ૂ
કરવામા ંઆવશ.ે 

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી માંગણીઓ કયા કારણોસર 
નામંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૩) ૧૯ માંગણીઓ પૈકી તાલુકાવાર નીચેની િવગતે 
૦૬ માંગણીઓ અ વયેના ગામોમાં પુરતો ટોરેજ હોઈ 
ઓવરહેડ ટાંકીની જ રીયાત રહેતી નથી. 

તાલુકો 
ઓવરહડ ટાંકીની જ રીયાત નથી તેવી ે

માંગણીની સં યા 
દયોદર ૦૧ 

કાંકરેજ ૦૧ 
દાંતા ૦૧ 
ભાભર ૦૧ 
દાંતીવાડા ૦૧ 
પાલનપુર ૦૧ 

કલુ  ૦૬  
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અરે ઓ 
૨૧૭૫૦ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ધોરણ-૧ થી ૮માં અ યાસ કરતા ં
સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના િવ ાથ ઓન ે
ગણવેશ સહાય મળેવવા માટેની અમદાવાદ િજ ામા ંકેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧,૧૯,૦૧૨ 

 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) ૧,૧૯,૦૧૨ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી? 

  (૩) . ૭,૧૪,૦૭,૨૦૦/- 
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--------- 
પાટણ િજ ામાં જમીનની રીમાપણીમાં િતઓ 

૨૪૪૨૧ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી 
કરવાની કામગીરીમા ં રહેલ િતઓ સુધારવા માટે 
સરકારન ેતાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ફ રયાદોનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો, અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં પાટણ િજ ામાં ખેતીની જમીનની રીમાપણી 
કરવાની કામગીરીમા ં રહેલ િતઓ સુધારવા માટે સરકારને 
તાલુકાવાર મળલે અર ઓ તેમજ તે પૈકી િનકાલ કરેલ 
અર ઓની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકા 
િતઓ 

સુધારવા માટ ે
મળેલ અર ઓ 

િનકાલ કરલ ે
ફ રયાદો 

૧ પાટણ ૭૪૨ ૪૩૫ 
૨ િસ પુર ૫૧૩ ૪૦૧ 
૩ સમી ૬૩૧ ૩૫૧ 
૪ રાધનપુર ૭૩૭ ૩૮૨ 
૫ સર વતી ૧૮૪૨ ૮૭૮ 
૬ ચાણ મા ૧૦૫૬ ૭૦૩ 
૭ હારીજ ૫૧૧ ૩૯૩ 
૮ શંખે ર ૨૮૧ ૧૬૨ 
૯ સાંતલપુર ૪૯૪ ૨૬૬ 

કલુ  ૬૮૦૭ ૩૯૭૧  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર મોલગેશન 
કરવાનું કેટલું બાકી છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે 
મુજબ મોલગેશન કરવાનું બાકી છે. 

મ તાલુકા મોલગેશન બાકી ગામ 
૧ પાટણ ૩૩ 
૨ િસ પુર ૩૪ 
૩ સમી ૨૬ 
૪ રાધનપુર ૨૭ 
૫ સર વતી ૦૫ 
૬ ચાણ મા ૧૨ 
૭ હારીજ ૨૩ 
૮ શંખે ર ૨૧ 
૯ સાંતલપુર ૩૧ 

કલુ  ૨૧૨  
--------- 

નલ સે જલ યોજના હઠળ ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમે ે  
૨૪૦૬૪ ડો. સી. જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નલ સ ેજલ 
યોજના અંતગત કે  સરકાર તરફથી રા ય સરકારને છે ા 
એક વષમા ંકેટલી રકમ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ `નલ સ ેજલ` 
યોજના અ વયે કે  સરકાર તરફથી .૧૫૮૯૨.૬૨ લાખ 
ની રકમ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

 (૨) મળેલ રકમ પૈકી કેટલી રકમનો વષવાર ખચ 
થયો અન ેકેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં `નલ સે જલ` 
યોજના અ વયે વષ દર યાન .૧૫૮૯૨.૬૨ લાખનો ખચ 
થયેલ છે. 

 (૩) રકમ  વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના 
કારણો શુ ંછે ? 

  (૩)  ઉપિ થિત થતો નથી. 
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--------- 
ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 

૨૪૧૩૧ ી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ ગીરસોમનાથ 
અને ભાવનગર િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામાં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧)  
ગીરસોમનાથ હા, . 
ભાવનગર ના, .  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨)  
ગીરસોમનાથ ઉના તાલુકાના રાજપુત રાજપરા 

ગામે ૧૬૦૦ ચો.મી. જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

ભાવનગર  ઉપિ થત થતો નથી.  
 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ ે? 

  (૩)  
ગીરસોમનાથ સ વરે 
ભાવનગર  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૪૨ ી કનુભાઈ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામાં રા ય સરકારની િનરાધાર 
વૃ  સહાય યોજના હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૮૦૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજૂર કરી, અને   (૨) ૧૭૭૫ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧,૧૬,૫૪,૨૫૦/- 

--------- 
પાટણ તથા બનાસકાંઠા િજ ામાં ગામતળ, સીમતળના ખડા અને બોવાડા િનયિમત કરવા બાબત 

૨૪૦૩૧ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મહેસૂલ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર 
ગામતળ, સીમતળના ખડા અને બોવાડા (વાળા) કેટલા 
િનયિમત કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
િનયિમત કરવાના બાકી છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) તે યાં સુધીમાં િનયમબ  કરવામા ંઆવશે ?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં પીવાના દૂિષત પાણીની ફ રયાદો 
૨૪૦૪૭ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ પુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
બનાસકાંઠા િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર પૂ  પાડવામા ંં
આવતંુ પીવાનું પાણી દૂિષત હોવાની કેટલી ફ રયાદો 
સરકાર ને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
બનાસકાંઠા િજ ામા ંછે ા બે વષમાં પીવાનું પાણી દૂિષત 
હોવાની કોઈ ફ રયાદ મળેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે યારે શું કાયવાહી 
કરી, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િજ ાઓને પીવાનુ ંશુ  પાણી મળી રહે તે  

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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માટે ઉ ત િ થિતએ શી કાયવાહી કરવામાં આવી? 
--------- 

અમદાવાદ અને વલસાડ િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ ં  પાડવા બાબત 
૨૪૦૭૩ ી લાખાભાઇ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને વલસાડ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ં પીવાનું 
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવે છેં . 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને 
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , 

 

 (૩) જ ેગામોન ેપાઇપ લાઇનથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  ં
ન પડાતંુ હોય તો તેવા ગામોન ે કઇ પ ધિતથી પીવાનું 
પાણી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અને 

 

 (૧), (૨) અને (૩) અમદાવાદ અને વલસાડ 
િજ ાના તમામ ગામોમાં પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં . 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યાં સુધીમા ંપીવાનુ ંપાણી 
પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવશે ં ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૦૨ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૯૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૭૩૬૮૦૦/- 
--------- 

નવસારી િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૧૫ ી િપયુષભાઈ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) નવસારી િજ ામા ં રા ય સરકારની િનરાધાર 
વૃ  સહાય યોજના હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૨૯૯૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૮૩૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૯૪,૫૬,૦૦૦/- 

--------- 
મહસાણાે  િજ ામાં કવરબાઇનું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓું ે  

૨૧૭૩૮ ી ઋિષકશ પટલ ે ે  (િવસનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ- 
૨૦૧૯-૨૦મા ંકવરબાઇનું મામે  યોજના હેઠળ ુ ં મહેસાણા 
િજ ામાં િવકસતી િતની કેટલી ક યાઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૧૨૩૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ક યાઓની અર ઓ મંજર કરીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૧૯૬ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧૧૯.૬૦ લાખ 
--------- 
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સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૨૮ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૨૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૧૬૮૬૦૦/- 
--------- 

સુર નગર િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હે ે ઠળ મળેલ અર ઓ 
૨૧૭૫૧ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ધોરણ-૧ થી ૮ મા ં અ યાસ કરતા ં
સામાિજક અન ે શૈ િણક રીતે પછાત વગના સરેુ નગર 
િજ ાના િવ ાથ ઓની ગણવેશ સહાય મળેવવા માટેની 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૧,૮૫૭. 

 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) ૭૧,૮૫૭. 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવશે સહાય ચૂકવવામાં 
આવી? 

  (૩) . ૪,૩૧,૧૪,૨૦૦/- 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૩૭ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામાં રા ય સરકારની િનરાધાર 
વૃ  સહાય યોજના હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળલે છે,  

  (૧) ૧૮૦૬. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૭૭૫. 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧,૧૬,૫૪,૨૫૦/- 

--------- 
પોરબદંર તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

૨૧૮૨૧ ી બાબભુાઈ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ામીણ િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વય ે પોરબંદર િજ ાના 
પોરબંદર તાલુકામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા એક વષમાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ ુ
મંજર કરવામાં આવીૂ , અને 

  (૧) ૦૭ યોજનાઓ. 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અંદા ત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) . ૩૪.૫૪ લાખ. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૨૨૨૨ ી કસરીિસંહ સોલંકી ે  (માતર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષઃ  
૨૦૧૯-૨૦મા ં ખેડા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના 

  (૧) ૪૩૭ 
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હેઠળ અનસુૂિચત િતની િવ ાથ નીઓની કેટલી અર ઓ 
મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૪૩૬ 
 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી ?    (૩) ૪૩૬ 

--------- 
નવસારી િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૧૮ ી નરશભાઈ પટલ ે ે  (ગણદવેી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નવસારી િજ ામા ં રા ય સરકારની િનરાધાર 
વૃ  સહાય યોજના હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળલે છે,  

  (૧) ૨૯૯૮. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૮૩૪. 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૯૪,૫૬,૦૦૦/- 

--------- 
હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૩૧ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 
હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાંૂ  આવી, 
અન ે

  (૨) ૭૦ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૩૪૧૦૦૦૦/- 
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૪૧૦૬ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં કેટલા 
િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

રાજકોટ ૨૧૦૫૫ ૧૫૭૨ ૨૨૬૨૭ 
પોરબંદર ૬૮૨૦ ૨૪૧ ૭૦૬૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા 
ન ધાયેલા બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
રાજકોટ ૪૯૦૭૬ 
પોરબંદર ૫૫૪૧  

 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોન ે સરકારી અને કેટલાન ે ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
રાજકોટ ૦ ૪૯૦૭૬ 
પોરબંદર ૧૨ ૫૫૨૯ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમા ંલ કરી ભરતીમળેામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમા ંસમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
આણંદ અને ડાંગ િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

૨૪૧૫૫ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને ડાંગ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવે છેં . 

  (૧) નીચેની િવગતે, 
  િજ ોઃ આણંદ 

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી 
પીવાના પાણીની 

યવ થા   
૧ આણદં ૩૭ 
૨ ઉમરેઠ ૩૬ 
૩ બોરસદ ૬૪ 
૪ આંકલાવ ૩૧ 
૫ પેટલાદ ૫૬ 
૬ સો ા ૨૪ 
૭ ખંભાત ૫૭ 
૮ તારાપુર ૪૨ 

કલુ    ૩૪૭ 
િજ ોઃ ડાંગ 

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી 
પીવાના પાણીની 

યવ થા 
૧ આહવા ૧૨૧ 
૨ સુબીર ૯૨ 
૩ વધઈ ૯૫ 

કલુ  ૩૦૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને 
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં ,  

  (૨) આણંદ અને ડાંગ ાના તમામ ગામોમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઈપ લાઈનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં . 
   

 (૩) જ ેગામોને પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  ં
ન પડાતંુ હોય તેવા ગામોને કઇ પ ધિતથી પીવાનું પાણી 
પૂ  પાડવામાંં  આવે છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું 
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશે ં ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મોરબી િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હઠળ ે મળેલ અર ઓ 

૨૧૭૦૮ ી અરિવંદ રયાણી ૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) મોરબી િજ ામા ં ઈિ દરા ગાંધી વૃ  પે શન 
યોજના હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કેટલી અર ઓ મળલે છે,  

  (૧) ૨૭૩૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૧૧૯ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧,૪૯,૮૩,૦૦૦/- 

--------- 
અમદાવાદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

 ૨૪૦૭૬ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
અમદાવાદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ા રોજગાર 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ- કલુ  
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કચેરીઓમાં કેટલા િશિ ત અન ે અધિશિ ત બેરોજગારો 
ન ધાયેલ છે, 

િશિ ત 

અમદાવાદ ૩૮૬૧૧ ૪૩૬૪ ૪૨૯૭૫ 
પંચમહાલ ૧૪૬૬૧ ૨૩૬ ૧૪૮૯૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
અમદાવાદ ૧૦૧૭૬૧ 
પંચમહાલ ૩૩૯૧૨  

 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોન ે સરકારી અને કેટલાન ે ખાનગી 
રોજગારી મળી? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ 
રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
અમદાવાદ ૧૧૯ ૧૦૧૬૪૨ 
પંચમહાલ ૩૧ ૩૩૮૮૧ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમા ં લ કરી ભરતીમળેામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 
સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓ ે  

૨૧૮૪૮ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ વષ  
૨૦૧૯-૨૦મા ં સુરત િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના 
હેઠળ અનસુૂિચત િતની િવ ાથ નીઓની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૩૩૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૩૨૭ 

 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૩૨૭ 
--------- 

વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની મંજર જૂ યાઓ 
૨૪૧૮૧ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િનરી ક 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ વડોદરા ૨૮ ૬૮ 
૨ છોટાઉદેપુર ૧૩ ૫૯  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન િનરી ક 

વગ-૩  
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ વડોદરા ૨૨ ૦૬ ૩૪ ૩૪ 
૨ છોટાઉદેપુર ૦૯ ૦૪ ૨૮ ૩૧  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અન ે પશુધન 
િનરી ક વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય તેટલી 
ઝડપથી ભરવામા ંઆવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક, વગ-૩ની 
પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અને ામ ગૃહ 
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િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે. 
--------- 

મોરબી િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓ ે  
૨૧૭૦૭ ી ગોિવંદભાઇ પટલે   (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) મોરબી િજ ામા ં ઇિ દરા ગાંધી વૃ  પે શન 
યોજના હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૨૭૩૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૨૧૧૯ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧,૪૯,૮૩,૦૦૦/- 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓ ે  

૨૧૭૦૦ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૯૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૮૧૪૨૦૦/- 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૪૮ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ધોરણ-૧ થી ૮મા ં અ યાસ કરતા ં
સામાિજક અન ે શૈ િણક રીતે પછાત વગના િવ ાથ ઓન ે
ગણવેશ સહાય મળેવવા માટેની અમદાવાદ િજ ામાં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧,૧૯,૦૧૨ 

 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) ૧,૧૯,૦૧૨ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી? 

  (૩) . ૭,૧૪,૦૭,૨૦૦ 

--------- 
હાફ ર જુથ પાણી પુરવઠા યોજના પૂણ કરવા બાબતે  

૨૪૪૧૮ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છોટાઉદેપુર િજ ાના વાંટ અન ેજતેપુર તાલુકાના ગામોમા ં
પીવાના પાણી અંગેની હાફે ર જથ પાણી પુરવઠા યોજના ુ
યા તબ ે  છે, 

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ાના વાંટ અન ે પાવીજતેપુર 
તાલુકાના ગામોને સમાવતી હાફે ર જથ પાણી પુરવઠા ુ
યોજના હાલ બાંધકામ અને ટે ટ ગના તબ ે  છે. 
 યારે યોજના સુધારણાના કામોના અદંા  તાંિ ક 
ચકાસણી હેઠળ છે. 

 (૨) આ યોજના કેટલા ખચ યાં સુધીમા ં પ્ૂણ 
કરવામા ંઆવનાર છે, અન ે

  (૨) યોજના હેઠળ . ૧૨૪.૧૮ કરોડનો ખચ થયેલ 
છે. યારે સુધારણા યોજનાના કામોની મંજરીૂ  મ ે ટે ડર 

યા કરી ૨૪ માસમા ંપૂણ કરવામાં આવનાર છે. 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, ઉ ત 
યોજના પાછળ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, ઉ ત 
યોજના પાછળ થયલે ખચની િવગત નીચે મુજબ છે. 
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વષ થયેલ ખચ 
( .કરોડમાં) 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૪.૫૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૩.૧૨ 

 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં સર વતી સાધના ે યોજના હઠળ મળેલ અર ઓ ે  
૨૧૮૪૬ ી રમણભાઇ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં મહેસાણા િજ ામાં સર વતી સાધના 
યોજના હેઠળ અનુસૂિચત િતની િવ ાથ નીઓની કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૦૬૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૦૬૦ 

 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૧૦૬૦ 
--------- 

રા યમાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓ માટ કાયરત આદશ િનવાસી શાે ળા 
૨૧૮૪૪ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓ માટે કલ કેટલી આદશ ુ
િનવાસી શાળા ચાલે છે, અન ે

  (૧) ૨૮ 

 (૨) તે પૈકી ક યાઓ માટે કેટલી આદશ િનવાસી 
શાળાઓ છે? 

  (૨) ૧૨ 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૧૮૧૨ ી શૈલેષભાઇ મહતાે   (ડભોઇ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામાં વડોદરા િજ ાના કેટલા વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં ભાગ લીધો, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામાં વડોદરા િજ ાના ૮,૩૩૦ વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં લાભ લીધો છે, 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં 
. ૩૪,૨૬,૩૮૪/- ની સહાય ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ 

૨૧૭૧૪ ીમતી સીમાબેન મો હલે  (અકોટા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામા ંસંકટ મોચન યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૭૬૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૫૭૭ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરી ૂ ?   (૩) . ૧,૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
અમરલી િજ ામાં મીઠાના અગરો અને જ ગા ફામ માટ ફાળવેલ જમીન ે ે  

૨૪૧૪૨ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી િજ ામાં મીઠાના અગરો અને જ ગા 
ફામ માટે કયા કારની કેટલી જમીન, શાં ભાવ ેફાળવવામા ં
આવી, અને  

  (૧) શૂ ય 

 (૨) તે અ વયે સરકારને ઉ ત વષવાર કેટલી આવક 
થઈ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
તાપી િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

૨૪૧૯૮ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ાના ઉ છલ િનઝર, કકરમુંડા અને સોનગઢ તાલુકામા ંુ
થાિનકોને રોજગારી મળી રહે તે માટે કોઈ યવ થા 

કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા . 
 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે, તે માટે 

રોજગાર ભરતી મળેા ( બફેર) નું આયોજન કરી, 
થાિનક ઉમદવારોન ે રોજગારી મળી રહે, તેવા 
ય નો કરવામાં આવે છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોન ેરોજગારી/ વરોજગારી મળી 
રહે, તે માટે િજ ા ઉ ોગ કે  સાથ ેસંયુ ત રીતે 
વરોજગાર માગદશન િશિબરોનું આયોજન 

કરવામા ંઆવે છે. 
 (૨)  ના, તો થાિનકોન ેરોજગારી મળી રહે માટે 
સરકારનુ ંશું આયોજન છે? 

  (૨) ઉપર જણા યા મુજબ થાિનકોને રોજગારી 
આપવા માટેના ય નો કરવામાં આવે છે. તેથી સદરહ  ુ
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

૨૨૨૦૪ ી િવર િસંહ ડે ે   (માંડવી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ક છ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા ઔ ોિગક 
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) ૪૩ 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમદેવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૧૬૪૧૭ 

હમતનગર ખાતે  વેટરનરી કોલેજની થાપનાં  
૨૪૦૫૫ ડો. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં હમતનગર ખાતે નવી વેટરનરી કોલેજની થાપના ં
કરવાની છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત કોલેજ થાપવાની કામગીરી 
ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે  છે, અને  

  (૨) કાયવાહી ગિતમાં છે. 

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

  (૩) રા ય સરકાર ારા વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે 
.૧૪૦.૯૬ લાખની બજટે ગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. 

અમદાવાદ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી ડસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓ ે  
૨૧૭૧૦ ી રાકશભાઈ શાહ ે  (એલીસ ીજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ 
ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૦૧ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અને  

  (૨) ૧૬૫ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ?ં   (૩) ૧૨,૮૭,૬૦૦/- 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૨૭ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) પંચમહાલ િજ ામાં સંત સરુદાસ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૩૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, 
અને  

  (૨) ૧૧૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૮,૩૨,૨૦૦/- 
--------- 

ભ ચ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓ ે  
 ૨૧૭૩૫ ી દુ યંતભાઈ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભ ચ િજ ામા ં ઈિ દરા ગાંધી નશેનલ 
ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અને  

  (૨) ૭૩ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ?ં   (૩) ૭,૮૮,૪૦૦/- 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
 ૨૩૭૮૦ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટઉદેપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છોટાઉદેપુર િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં કેટલા કશળ અન ેુ
િબનકશળ બેરોજગારો ન ધાયેલા છેુ , 

  (૧) રોજગારી કચેરીમા ં ન ધણી શૈ િણક લાયકાતના 
આધારે કરવામા ં આવતી હોઈ, કશળ તથા િબનકશળની ુ ુ
િવગતો રાખવામાં આવતી નથી. 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કલુ -૧૨૦૦૧ રોજગાર 
વાં છઓ ન ધાયેલા છેુ . 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા બેરોજગારોને 
સરકારી અને અધસરકારી નોકરીઓ આપવામા ંઆવી, 

  (૨) રોજગાર િવિનમય કચેરી, છોટાઉદેપુર મારફત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં તાલુકાવાર 
સરકારી અને અધસરકારી નોકરીની િવગત 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ તાલુકાનંુ 

નામ 
સરકારી* 

અધ 
સરકારી 

સરકારી* 
અધ 

સરકારી 
સંખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ 
જતેપુર-
પાવી 

૩ ૦ ૦ ૦ 

છોટાઉદેપુર ૧૩ ૦ ૦ ૦ 
વાંટ ૫ ૦ ૦ ૦ 

નસવાડી ૦ ૦ ૦ ૦ 
બોડેલી ૧ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૨૨ ૦ ૦ ૦ 

 *સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતીમેળામા ં પસંદગી 
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અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 
સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. 

 (૩) કેટલા બેરોજગારોને કાયમી નોકરી આપી અને 
કેટલાન ેએ ે ટીસ તરીકે નોકરી આપી, અને  

  (૩)  
કાયમી નોકરી એ ે ટીસ તરીકે કલુ  

૨૨ ૧૪ ૩૬  
 (૪) કેટલા બેરોજગારો નોકરીથી વંિચત ર ા છે?    (૪) ૮૯૮૧ 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૭૦૬ ીમતી મનીષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામા ંસંકટ મોચન યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૭૬૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૫૭૭ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરી ૂ ?   (૩) . ૧,૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૭૦૫ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે, અન ે

  (૧) ૭૬૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૫૭૭ 
 (૩) કેટલી સહાય મંજર કરીૂ  ?   (૩) .૧,૧૦,૦૦,૦૦૦ 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારોૂ  

૨૪૧૨૭ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામા ં િજ ા રોજગાર ૂ
કચેરીઓમાં કેટલા િશિ ત અને અધિશિ ત બેરોજગારો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  
ગીર 

સોમનાથ 
૯૦૭૫ ૧૬૯ ૯૨૪૪ 

જનાગઢૂ  ૧૪૫૭૯ ૫૨૨ ૧૫૧૦૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલા બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
ગીર સોમનાથ ૮૭૭૭ 

જનાગઢૂ  ૬૮૩૭  
 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોન ે સરકારી અને કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
ગીર સોમનાથ ૧૮૯ ૮૫૮૮ 

જનાગઢૂ  ૦ ૬૮૩૭ 
*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતીમેળામા ંપસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમા ંસમાવેશ થતો નથી. 
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--------- 
ખેડા િજ ામાં આવેલ છા ાલય 

 ૨૪૧૬૪ ી કાિ તભાઈ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં તાલુકાવાર યા થળે િવભાગ હેઠળના છા ાલય 
આવેલા છે, અન ે

  (૧)  
મ તાલુકો છા ાલયનંુ થળ 

નડીયાદ 
૧ ન ડયાદ 

કમળા 
૨ કપડવંજ કપડવંજ 

કઠલાલ 
વેલાબારોટના મુવાડા 
અજમાવતકોટ 

૩ કઠલાલ 

અરાલ 
મહેમદાવાદ 
હલધરવાસ 
આમસરણ 
ધોડાલી 

૪ મહેમદાવાદ 

માંકવા 
ખેડા 
વાસણા મારિગયા 
રિસકપુરા 
નવાગામ 

૫ ખેડા 

વાસણા બુઝગ 
ઠાસરા 
પીલોલ 
આગરવા 

૬ ઠાસરા 

ડાકોર 
મહધાુ  

૭ મહધાુ  
મૂળજ 
બામણગામ 

૮ માતર 
દેથલી 

૯ વસો ણ 
સેવાિલયા ૧૦ ગળતે ર 
અંબાવ 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર એકપણ છા ાલય ન હોય 
તેવા તાલુકામાં નવીન છા ાલય કેટલા ખચ યાં સુધીમા ં
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) તમામ તાલુકાઓમાં છા ાલય કાયરત હોવાથી, 
 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત અને નમદા િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 

 ૨૪૧૯૨ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત 
અને નમદા િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ંં
આ યા છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧)  
નમદા ના  
સુરત હા   

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદસેર 
દબાણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૨)  
નમદા  નથી 

સુરત 

તાલુકો ે ફળ હે.આરે.ચો.મી. 
ઓલપાડ ૮૭-૯૪-૯૨ 

મજરાુ  ૧૭૩-૬૧-૬૩ 
ચોયાસી ૨૧-૦૯-૩૬   
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 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  
નમદા  નથી 
સુરત બનતી વરાએ  

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગે -૨ અને પશુધન િનરી કની મંજર જ યાઓૂ  

૨૪૦૯૧ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની 
સુરે નગર અન ે બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશિુચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િનરી ક 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ સુરે નગર ૨૭ ૭૩ 
૨ બોટાદ ૧૩ ૨૬  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન િનરી ક 

વગ-૩  
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ સુરે નગર ૧૫ ૧૨ ૪૦ ૩૩ 
૨ બોટાદ ૦૫ ૦૮ ૦૮ ૧૮  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અન ે પશુધન 
િનરી ક, વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક, 
વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે

ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે. 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૦૯ ી સુરશભાઈ પટલે ે  (મણીનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં ઈિ દરા ગાંધી નશેનલ 
ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળી છે,  

  (૧) ૨૦૧ 

 (૨)તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે   (૨) ૧૬૫ 
 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ ં?   (૩) ૧૨૮૭૬૦૦/- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૪૧ ી રાજ િસંે હ ચાવડા ( હમતનગરં ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ 
યોજના હેઠળ સાબરકાંઠા િજ ામા ંિવકસતી િતના કેટલા 
લાભાથ ઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૬૮૯. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લાભાથ ઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૧૬૮૯. 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?    (૩) . ૫૨૨.૪૦ લાખ. 
--------- 

મનગર િજ ામાં આંબેડકર ક યા છા ાલયમાં િવ ાથ ઓની મા ય સં યા 
૨૪૧૧૦ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં સમાજ ક યાણ ખાતા સંચાિલત આંબેડકર ક યા 
છા ાલયમાં િવ ાથ ઓની મા ય સં યા કેટલી છે, 

  (૧) ૫૦ 

 (૨) ઉ ત યા છા ાલયમાં કેટલી સં યા વધારાની 
દરખા ત છે ા બે વષમાં સરકારને મળલે છે, અને 

  (૨) ડૉ.આંબેડકર સરકારી ક યા છા ા ય, 
મનગરને વષ ૨૦૧૭-૧૮મા ં ૧૦ તથા વષ ૨૦૧૮-

૧૯માં ૨૦ના સં યા વધારાની દરખા તો મળેલ છે. 
 (૩) આ દરખા ત અ વય ેસરકારે શી કાયવાહી કરી?   (૩) વષ ૨૦૧૭-૧૮માં ૧૦ તથા વષ ૨૦૧૮-

૧૯માં ૨૦નો માંગણી મુજબનો સં યા વધારો આપેલ છે. 
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૨૨ ી ગજે િસંહ પરમાર  ( ાંિતજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ 
યોજના હેઠળ સાબરકાંઠા િજ ામા ંિવકસતી િતના કેટલા 
લાભાથ ઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૬૮૯. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લાભાથ ઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૧૬૮૯. 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?    (૩) . ૫૨૨.૪૦ લાખ. 
--------- 

ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં આંબેડકર આવાસ માટ મળેલ અર ઓે  
૨૪૧૪૮ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભાવનગર અન ે બોટાદ િજ ામા ં તાલુકાવાર 
અનુસૂિચત િતના અરજદારોની આંબેડકર આવાસ માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
ભાવનગર િજ ો 

તાલુકાનું નામ મળેલ અર ઓની સં યા 
ભાવનગર ૨૦ 

ઘોઘા ૦૪ 
તળા  ૫૫ 
મહવાુ  ૧૫૪ 
જસેર ૧૯ 
િસહોર ૪૫ 

પાલીતાણા ૨૧ 
ગારીયાધાર ૪૭ 
વ ભીપુર ૦૭ 
ઉમરાળા ૫૪ 

કલુ  ૪૨૬ 
 

બોટાદ િજ ો 
મ તાલુકાનું નામ મળેલ અર ઓની સં યા 
૧ બોટાદ ૫૬ 
૨ રાણપુર ૨૫ 
૩ બરવાળા ૧૧ 
૪ ગઢડા ૭૪ 
 કલુ  ૧૬૬  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે. 
 (૩) કેટલી અર ઓ યા કારણોસર નામંજર કરી ૂ ?   (૩) પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે. 
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પ ક-૧ 
નામંજર અર ઓના કારણોૂ  

મ તાલુકાનંુ નામ 
મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 

નામંજર ૂ
અર ઓની 

સં યા 

આવકમયાદા 
વધાર ે

હોવાથી 

પાકંુ/ 
રહવાલાયક ે

મકાન 
હોવાથી 

અગાઉ 
લાભ 
લીધેલ 
હોવાથી 

પોતાની 
માિલકીની 

જમીન/ લોટ 
ન હોવાથી 

અનુસૂિચત 
િતના 

અરજદાર ન 
હોવાથી 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ ભાવનગર ૧૮ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨ 
૨ ઘોઘા ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૩ તળા  ૪૩ ૧૨ ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૧૨ 
૪ મહવાુ  ૯૧ ૬૩ ૦૨ ૩૧ ૦૩ ૨૭ ૦૦ ૬૩ 
૫ જસેર ૧૮ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૬ િસહોર ૩૧ ૧૪ ૦૨ ૦૮ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૧૪ 
૭ પાલીતાણા ૧૭ ૦૪ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૪ 
૮ ગારીયાધાર ૨૪ ૨૩ ૦૦ ૧૩ ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૨૩ 
૯ વ ભીપુર ૦૫ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

૧૦ ઉમરાળા ૩૩ ૨૧ ૦૧ ૧૨ ૦૨ ૦૬ ૦૦ ૨૧ 
કુલ ૨૮૪ ૧૪૨ ૦૬ ૭૪ ૧૫ ૪૫ ૦૨ ૧૪૨ 

િજ ો - બોટાદ 
નામંજરના કારણોૂ  

મ તાલુકાનંુ નામ 
મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 

નામંજર ૂ
અર ઓની 

સં યા 

પાકંુ/ 
રહવાલાયક મકાન ે

હોવાથી 

અગાઉ લાભ 
લીધેલ હોવાથી 

કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ બોટાદ ૫૨ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૪ 
૨ રાણપુર ૨૨ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૩ 
૩ બરવાળા ૦૯ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૨ 
૪ ગઢડા ૭૧ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૩ 

કુલ ૧૫૪ ૧૨ ૧૦ ૦૨ ૧૨ 

આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૪૧૫૭ ી પુનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને ખેડા િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં કેટલા 
િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  
આણદં ૨૨૪૪૫ ૬૨૦ ૨૩૦૬૫ 
ખેડા ૧૮૧૮૦ ૬૯૭ ૧૮૮૭૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
આણંદ ૨૫૬૪૮ 
ખેડા ૧૭૨૯૧  

 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અને કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
આણંદ ૫૦ ૨૫૫૯૮ 
ખેડા ૦ ૧૭૨૯૧ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતીમેળામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમા ંસમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
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ભાવનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૧૭૨૩ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 
હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, 
અને  

  (૨) ૨૨૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૧૦૩૨૦૦૦૦/- 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી નેશનલ ડીસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓ ે  
૨૧૭૦૪ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે   (સાબરમતી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી નશેનલ 
ડીસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૬૫ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ?ં   (૩) ૧૨૮૭૬૦૦/- 
--------- 

અમરલી િજ ામાં જમીનની રીમાપણીમાં િતઓ ે  
૨૪૪૨૩ ી તાપભાઇ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમરેલી િજ ામા ં ખેતીની જમીનની રીમાપણી 
કરવાની કામગીરીમાં રહેલ િતઓ સુધારવા માટે 
સરકારન ેતાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ફરીયાદોનો િનકાલ કરવામાં 
આ યો, અન ે

 

 (૧) અને (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં અમરેલી િજ ામા ં ખેતીની જમીનની 
રીમાપણી કરવાની કામગીરીમા ં રહેલ િતઓ સુધારવા માટે 
સરકારન ે તાલુકાવાર મળેલ અર ઓ તેમજ તે પૈકી િનકાલ 
કરેલ અર ઓની િવગતો નીચે મુજબ છે. 
 અમરલીે  િજ ો 

મ તાલુકા િતઓ 
સુધારવા માટ ે

મળેલ 
અર ઓ 

િનકાલ કરલ ે
ફ રયાદો 

૧ કુકાવાવ વ ડયાં  ૨૫૯ ૧૫૪ 
૨ બાબરા ૧૦૫૨ ૭૦૨ 
૩ લાઠી ૧૩૫૩ ૯૪૪ 
૪ લીલીયા ૬૦૦ ૪૧૯ 
૫ અમરેલી ૮૭૬ ૩૧૯ 
૬ બગસરા ૮૮ ૬૧ 
૭ ધારી ૩૦ ૧૨ 
૮ સાવરકુડલાં  ૧૩૨ ૯૧ 
૯ ખાંભા ૨૨૨ ૬૭ 

૧૦ ફરાબાદ ૧૦૦ ૧૦ 
૧૧ રાજુલા ૮૩ ૨૨ 

કુલ ૪૭૯૫ ૨૮૦૧  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર મોલગેશન 
કરવાનું કેટલું બાકી છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ અમરેલી િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે 
મુજબ મોલગેશન કરવાનું બાકી છે. 

મ તાલુકા મોલેશન 
બાકી ગામ 
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૧ કુકાવાવ વ ડયાં  ૩૯ 
૨ બાબરા ૨૯ 
૩ લાઠી ૨૧ 
૪ લીલીયા ૧૩ 
૫ અમરેલી ૪૮ 
૬ બગસરા ૨૮ 
૭ ધારી ૭૧ 
૮ સાવરકુડલાં  ૬૬ 
૯ ખાંભા ૪૧ 

૧૦ ફરાબાદ ૩૩ 
૧૧ રાજુલા ૬૧ 

કુલ ૪૫૦  
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં પાઇપ લાઇન બદલવાની કામગીરીૂ  
 ૨૪૧૨૪ ી બાબુભાઇ વા  (માંગરોળ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ િજ ાના માંગરોળ અને મળીયા ૂ
(હા) તાલુકામાં કઇ જથ પાણી પુરવઠા યોજનામા ંુ
એચ.ડી.પી. પાઇપને બદલી ડી.આઇ. પાઇપ લાઇન 
નાંખવા માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર અન ે કેટલી ૂ
નામંજર કરવામાં આવીૂ , 

 

 (૧) અન ે (૨) જનાગઢ િજ ામા ં તાૂ . ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં માંગરોળ તાલુકાની 
માંગરોળ સુધારણા ભાગ-૨ જથ પાણી પુરવઠા યોજનામા ંુ
એચ.ડી.પી. પાઇપને બદલી ડી.આઇ. પાઇપ લાઇન 
નાંખવા બાબતે ૦૧ અર  મળેલ છે. યારે માળીયા તાલુકા 
માટે એક પણ અર  મળલે નથી. 

 (૩) મંજૂર કરેલ અર ઓ પૈકી તાલુકાવાર કેટલી 
પાઇપ લાઇન બદલવાનુ ંકામ ચાલુ છે, અન ે

  (૩) આ અ વયે એચ.ડી.પી.ઇ. ની પાઇપ લાઇન 
બદલી તેની સમક  પાઇપ લાઇન નાખવાનું આયોજન 
કરેલ છે. 

 (૪) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) આ કામગીરી મંજર કરી સ વરે પૂણ કરૂ વાનુ ં
આયોજન છે. 

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

૨૪૧૮૪ ી અ યકમાર પટલુ ે  (કરજણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
િજ ાવાર મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૩-
૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી 
આપવાના િનયમોનુ ં ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો 
સામે શા પગલાં લીધા, 

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩-
૧૯૯૫ના ઠરાવની ગવાઇ અ વયે તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં થાિનક રોજગારીની 
મળેલ મા હતી અનસુાર 
(૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં થાિનકોન ે રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન થયલે ન હોઇ, એકમો સામે પગલાં 
લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 
(૨) વડોદરા િજ ામા ંતા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થતીએ 
છે ા બે વષમાં નીચે જણાવલે એકમોએ થાિનકોને 
રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના 

િનયમોનંુ ઉ ંઘન કરલ એકમોની ે
સં યા 

૨૦૧૮  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

ની િ થિતએ) 

૦૯ 

૨૦૧૯  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ની િ થિતએ) 

૧૧ 



ફા ગુન ૯, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 55 

ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 સબંિધત એકમોન ે મ અન ે રોજગાર િવભાગના  
તા. ૩૧-૦૩-૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર 
થાિનકોની િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની 
ગવાઇઓનું યાન દોરતા પ ો પાઠવેલ છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
િનયામક (રોજગાર) ારા દર છ માસે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઇનું પાલન વધુ સુચા  
રીતે થઇ શકે તે માટે તેઓને સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીન ે જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમા ં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મળેા ( બફેર) નું આયોજન કરી, 
થાિનક ઉમેદવારોન ે રોજગારી મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
થાિનકોન ે રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસે 
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શાં પગલાં લીધા? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

કપડવંજ તાલુકામાં પીવાના પાણીની યવ થા 
૨૪૧૬૯ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં આવેલ કપડવંજ તાલુકામા ં આગામી ઉનાળાન ે
યાન ેલઇ પીવાના પાણીની સમ યા ન સ ય તે માટે શુ ં

આયોજન કરવામાં આ યું છે, અન ે

  (૧) ખેડા િજ ામાં આવેલ કપડવંજ તાલુકામાં હાલની 
િ થિતએ આગામી ઉનાળાને યાન ે લઇ પીવાના પાણીની 
સમ યા સ ય તેમ જણાતંુ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થતએ છે ા બે વષમા વષવાર ઉ ત 
તાલુકામા ં પીવાના પાણીની સમ યા હલ કરવા કેટલા 
ગામોમા ંટે કર ારા પાણી પૂ ં પાડવામાં આવેલ છે? 

  (૨) એક પણ નહી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૨૧૭૩ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ામાં સંત સરુદાસ યોજના હેઠળ  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 

  (૧) ૨૮ 
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અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, 
અને  

  (૨) ૨૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૧૬૮૬૦૦/- 
--------- 

ખેડા અને આણંદ િજ ામાં કાયરત જથૂ  પાણી પુરવઠા યોજના 
૨૪૧૬૬ ી કાળાભાઇ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૧૫-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ખેડા અન ે
આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી જથ પાણીપુરવઠા ૂ
યોજનાઓ કાયરત છે, 

  (૧) ખેડા િજ ાની ૧૪ અને આણંદ િજ ાની ૧૦ 
કાયરત જથ પાણી પુરવઠા યોજનાઓની તાલુકાવાર િવગતો ૂ
નીચે મુજબ છે. 

અન ુ જૂથ યોજના તાલુકો 
િજ ોઃ- ખેડા 

૧ વા ક  ખેડા 
માતર 
વસો 
સો ા (િજ.આણંદ) 

૨ પરીએજ  

તારાપુર (િજ.આણંદ) 
માતર ૩ નગરામા 
વસો 

૪ રવદાવત કઠલાલ 
કપડવંજ ૫ દાણા 
કઠલાલ 
કઠલાલ ૬ રામપુરા-

લ ણપુરા મહધાુ  
૭ કપડવંજ-

લસુ ા  
કપડવંજ 

ઠાસરા ૮ વનોડા 
ગળતે ર  

૯ ખીજલપુર ઠાસરા 
ઠાસરા ૧૦ બાધરપુરા 
ગળતે ર  

૧૧ મહેમદાવાદ 
ભાગ-૧ 

મહેમદાવાદ 

મહેમદાવાદ  ૧૨ મહેમદાવાદ 
ભાગ-૨ મહધાુ  

કપડવંજ ૧૩ કપડવંજ સાઉથ 
કઠલાલ 
કપડવંજ 
કઠલાલ 

૧૪ ફાગવેલ 

ઠાસરા 
િજ ોઃ- આણંદ 

ખંભાત ૧ િમલરામપુરા  
તારાપુર 
ખંભાત ૨ ગોરાડ 
તારાપુર 

૩ વાંકતળાવ તારાપુર 
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ખંભાત 
તારાપુર 

૪ કાણીસા 

પેટલાદ 
૫ લુણેજ-

માલાસોની 
ખંભાત 

૬ ધુવારણ ખંભાત 
પેટલાદ ૭ પંડોળી 
સો ા  

૮ ડભોઉ-દેવા-
વાંટા 

સો ા  

૯ રાસ બોરસદ 
૧૦ મેઘલપુર સો ા   

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કઇ પાણીપુરવઠા 
યોજનાની પાઇપલાઇનો જજ રત હોઇ બદલવાની 
જ રીયાત છે, અન ે

  (૨) એકપણ નહી. 

 (૩) ઉ ત જજ રત પાઇપલાઇનો યાં સુધીમા ં
બદલવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

૨૨૨૧૨ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ંદાહોદ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા ઔ ોિગક 
ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૧૮ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૨૬૩૧ 

--------- 
ગુલમહોર ી સ ગો ફ એ ડ ક ટી લબના માિલક સામે દબાણ અંગ ેફ રયાદ 

 ૨૩૭૭૪ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મહસૂલ મં ી ી ે જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં આવેલ ગુલમહોર ી સ 
ગો ફ એ ડ ક ટી લબના માિલક ારા ખરાબા અન ે
પડતર જમીન પર દબાણ કરેલ અન ે ર તાઓ બંધ કરી 
દીધા હોવાની ફ રયાદ અ વયે ડી ટી ટ ઇ સપે ટર ી 
લે ડ રેકડ પાસે માપણી કરીને તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ના 
રોજ અિભ ાય માંગેલ તે અિભ ાય સરકારને તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ યારે મળલે છે, 

  (૧)  
તા. ૨૬-૦૯-૨૦૧૯ 
તા. ૦૯-૧૦-૨૦૧૯ 
તા. ૨૭-૧૧-૨૦૧૯  

 (૨) ઉ ત અિભ ાયમાં કયા કારની કેટલી 
જમીનમાં દબાણ કયાનું સામે આ ય,ુ  

  (૨)  
સરકારી જમીન હે.૨-૪૫-૦૮ ચો.મી.  

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવા શા પગલાં લેવામા ં
આ યા, અન ે

  (૩) દબાણ દૂર કરવામાં આવેલ છે. 

 (૪) ઉ ત દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ ે
? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
હાફ ર અને કડાણા જળાશય વારા પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા પાઇપે ં  લાઇન નાંખવા બાબત 

 ૨૪૧૭૮ ીમતી ચં કાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ હાફે ર અને 
કડાણા જળાશય ારા પીવાનુ ંપાણી પૂ  પાડવાની પાઇપં  
લાઇન નાંખવાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને  

 

 (૨) ઉ ત પાઇપ લાઇનની કામગીરી કેટલા ખચ યાં 
સુધીમાં પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
 હાફે ર જળાશય આધારીત હાફે ર જથ પાણી ુ

પુરવઠા યોજના હાલ બાંધકામ અન ે ટે ટ ગના 
તબ ે  છે. ખુટતા ગેપ માટે યોજના સુધારણાના 
અંદા  તાંિ ક ચકાસણી હેઠળ છે. 

 હાફે ર જળાશય આધારીત દિ ણ દાહોદ જથ ુ
પાણી પુરવઠા યોજનાની પાઇપ લાઇન નાખવાની 
કામગીરી હાલ ગિત હેઠળ છે. યોજના અંદા ત 
. ૮૯૦.૯૨ કરોડના ખચ ઓગ -૨૦૨૦ 

અંિતત પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 
 ઉ ત યોજનાઓ સમયબ ધ રીતે પૂણ કરવામા ં

આવનાર છે. યારે કડાણા જળાશય આધારીત 
સૂિચત બ ક પાઇપ લાઇન યોજનાના સવ ણની 
કામગીરી હાથ ધરેલ છે. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહીસાગર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૪૦૬૭ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં કેટલા 
િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

ગાંધીનગર ૮૦૮૮ ૧૧૫૨ ૯૨૪૦ 
મહીસાગર ૧૦૨૧૨ ૩૪૨ ૧૦૫૫૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
ગાંધીનગર ૨૩૧૬૧ 
મહીસાગર ૫૦૬૫  

 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અને કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
ગાંધીનગર ૩૨૯ ૨૨૮૩૨ 
મહીસાગર ૦ ૫૦૬૫ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતીમેળામા ંપસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમા ંસમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદે  િજ ામાં પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબાતં  

૨૪૦૮૯ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે. 
  િજ ોઃ સુર નગરે  

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપલાઇનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ દસાડા ૮૭ 
૨ ાંગ ા ૬૩ 
૩ મુળી ૫૪ 
૪ વઢવાણ ૪૫ 
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૫ લખતર ૪૩ 
૬ લ બડી ૬૦ 
૭ ચુડા ૩૮ 
૮ ચોટીલા ૮૨ 
૯ થાનગઢ ૨૮ 

૧૦ સાયલા ૭૧ 
 કલુ  ૫૭૧ 

િજ ોઃ બોટાદ 

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપલાઇનથી 

પીવાના પાણીની 
યવ થા 

૧ બોટાદ ૫૨ 
૨ ગઢડા ૭૬ 
૩ બરવાળા ૨૪ 
૪ રાણપુર ૩૫ 
 કલુ  ૧૮૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને 
પીવાનું પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , 

  (૨) સુરે નગર અને બોટાદ િજ ાના તમામ ગામોમા ં
પીવાનું પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં . 

 (૩) જ ેગામોને પાઇપલાઇનથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  ં
ન પડાતુ હોય તેવા ગામોને કઇ પ ધિતથી પીવાનું પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોન ે યાં સુધીમાં પીવાનું 
પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવશે ં ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૪૦૫૨ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં 
કેટલા િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયલે છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

અરવ ી ૮૯૯૨ ૧૩૫ ૯૧૨૭ 
સાબરકાંઠા ૧૩૦૪૨ ૩૦૪ ૧૩૩૪૬  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
અરવ ી ૫૫૫૫ 

સાબરકાઠંા ૮૮૪૫  
 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોન ે સરકારી અન ે કેટલાન ે ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
અરવ ી ૬૩ ૫૪૯૨ 

સાબરકાંઠા ૧૫૭ ૮૬૮૮ 
*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતીમેળામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 
સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
આણંદ િજ ામાં કવરબાઇનું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓું ે  

૨૧૭૩૯ ી મહશભાઇ રાવલે  (ખંભાત) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ-
૨૦૧૯-૨૦મા ં કવરબાઇનું મામે  યોજના હેઠળ ુ ં આણંદ 
િજ ામાં િવકસતી િતની કેટલી ક યાઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૬૮૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ક યાઓની અર ઓ મંજર કરીૂ , 
અન ે

  (૨) ૬૮૬ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૫૨.૯૦ લાખ 
--------- 

દાંતીવાડા તાલુકાના રામનગર ગામને રવ યુ િવલેજ હર કરવા બાબતે ે  
 ૨૪૦૩૪ ી નથાભાઇ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના દાંતીવાડા તાલુકાના રામનગર ગામને રેવ યુ 
િવલેજ હેર કરવાની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) િજ ા ક ાએ દરખા ત ચકાસણી હેઠળ છે. 

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

  (૨) િવભાગના તા.૩૧-૦૧-૨૦૦૩ના પ રપ  
મુજબની િનયમાનસુારની દરખા ત મ ેથી િનયમાનુસારની 
કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
મનગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

 ૨૨૨૪૨ ી રાધવ ભાઈ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, મનગર ખાતે કેટલા રોજગાર વાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૬૭૧૯ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા રોજગાર 
વાં છઓને રોજગારી આપવામા ંઆવી ુ ? 

  (૨) ૮૬૨૦ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૭૧૧ ી ભૂપે ભાઇ પટલ ે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના અ વય ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૩૪૩ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૭૩,૩૫,૦૦૦/- 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૬૯૯ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૯૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૮૧૪૨૦૦/- 
--------- 
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અમરેલી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 
 ૨૨૨૧૦ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમરેલી િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને   

  (૧) ૨૨ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૩૭૮૧ 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૭૨૧ ી હતુ કનો ડયા  (ઈડર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ 
યોજના હેઠળ સાબરકાંઠા િજ ામા ંિવકસતી િતના કેટલા 
લાભાથ ઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૬૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લાભાથ ઓની અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અને  

  (૨) ૧૬૮૯ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૫૨૨.૪૦ લાખ 
--------- 

આણંદ િજ ામાં આવેલ િનવાસી શાળાઓ 
 ૨૪૧૫૨ ી રાજ િસંહ પરમાે ર  (બોરસદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં િવભાગ હેઠળની ધોરણ-૯ થી ૧૨ સુધીની કેટલી 
િનવાસી શાળાઓ આવેલ છે, અન ે

  (૧) ૦૨ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી નવી િનવાસી શાળાઓન ેમંજરી આપવામા ંઆવીૂ ? 

  (૨) એક પણ નહ . 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

 ૨૪૨૦૨ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ડાંગ અન ેવલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર મ 
અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 

ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું 
ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામ ેશા પગલાં લીધા,ં   

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩-
૧૯૯૫ના ઠરાવની ગવાઈ અ વયે તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં થાિનક રોજગારીની 
મળેલ મા હતી અનસુાર  
 
(૧) ડાંગ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન થયલે ન હોઈ, એકમો સામે પગલા ં
લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 
(૨) વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં નીચે જણાવલે એકમોએ થાિનકોન ે
રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનંુ ઉ ંઘન કરલ એકમોની ે

સં યા 

૨૦૧૮ 
(તા.૩૧-૧૨-

૨૫ 
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૨૦૧૮ની િ થિતએ 
૨૦૧૯ 

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ 

૨૮ 

 ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવાવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 સબંિધત એકમોનો મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧-૦૩-૯૫ના ઠરાવ અનુસાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઈઓનુ ં
યાન દોરતા પ ો પાઠવલે છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
િનયામક (રોજગાર) ારા દર છ માસે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઈનુ ં પાલન વધુ સુચા  
રીતે થઈ શકે તે માટે તેઓને સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમા ં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મળેા ( બફેર) નું આયોજન કરી, 
થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવે છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણ ે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસે 
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામે 
શા પગલાં લીધા?ં 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

રાજકોટ િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હઠળ મળેલે  અર ઓ 
 ૨૨૨૨૬ ી લાખાભાઈ સાગ ઠયા (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંરાજકોટ િજ ામા ંસ યવાદી રા  હરીશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનસુૂિચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૪૦૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અને  

  (૨) ૩૯૫ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૯,૭૫,૦૦૦/- 
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અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં બોરે /કવાનું ારકામુ  
 ૨૪૧૪૧ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી અન ે ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર 
રીજવીનેશન કાય મ હેઠળ કલ કેટલા બોરુ ુ /કવાુ નું ારકામ 
કરવાનું મંજર કરવામા ંઆ યું છેૂ , 

  (૧), (૨), (૩) અને (૪)  
 પ રિશ  મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા કલ ુ
કેટલા બોર/કવાનુ ં ારકામ પૂણ થયું અને કેટલા ુ
બોર/કવાનું ારકામ ઉ ત િ થિતએ બાકી છેુ , 

  

 (૩) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમા ં પૂણ કરવામાં 
આવશ,ે અન ે

  

 (૪) તે અ વયે ઉ ત તાલુકાવાર કલ કેટલી રકમનો ુ
ખચ કરવામા ંઆ યો છે? 

  

પ રિશ  
િજ ો - અમરલીે  

વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

તાલુકા 
મંજરૂ  
થયેલ 
બોર 

પૂણ  
થયેલ  
બોર 

થયેલ ખચ 
( . 

લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
કુવા 

પૂણ 
થયેલ 
કુવા 

થયેલ ખચ 
( . 

લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
બોર 

પૂણ 
થયેલ 
બોર 

થયેલ ખચ 
( . 

લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
કુવા 

પૂણ 
થયેલ 
કુવા 

બાકી 
રહલે  
 કુવા 

પૂણ કરવાનંુ 
આયોજન 

થયેલ ખચ 
( . 

લાખમા)ં 
અમરેલી ૧૪ ૧૪ ૧૫.૪૩ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧.૯૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
લાઠી ૨ ૨ ૧.૫૦ ૦ ૦ ૦ ૫ ૫ ૨.૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

લીલીયા ૫ ૫ ૦.૯૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બાબરા ૩ ૩ ૩.૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કુકાવાવ  ૭ ૭ ૧૦.૭૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બગસરા ૯ ૯ ૧૬.૯૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ધારી ૧૦ ૧૦ ૧૪.૧૯ ૧ ૧ ૩.૬૪ ૩૦ ૩૦ ૫૫.૯૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
રાજુલા ૨ ૨ ૧.૯૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૦.૭૫ ૧ ૦ ૧ જુલાઈ-

૨૦૨૦ 
૮.૪૨ 

ખાંભા ૭ ૭ ૬.૫૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧.૫૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સાવરકુડલાં  ૧૦ ૧૦ ૯.૬૬ ૦ ૦ ૦ ૪ ૪ ૫.૩૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૬૯ ૬૯ ૮૧.૨૩ ૧ ૧ ૩.૬૪ ૪૫ ૪૫ ૬૭.૫૭ ૧ ૦ ૧ ૦ ૮.૪૨ 
 

િજ ો - ભાવનગર 
વષ ૨૦૧૮-૧૯ વષ ૨૦૧૯-૨૦ તાલુકા 

મંજરૂ  
થયેલ 
બોર 

પૂણ 
થયેલ 
બોર 

થયેલ 
ખચ ( . 
લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
કુવા 

પૂણ 
થયેલ 
કુવા 

થયેલ 
ખચ ( . 
લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
બોર 

પૂણ 
થયેલ 
બોર 

થયેલ 
ખચ ( . 
લાખમા)ં 

મંજરૂ  
થયેલ 
કુવા 

પૂણ 
થયેલ 
કુવા 

બાકી 
રહલ ે
કુવા 

પૂણ 
કરવાનંુ 

આયોજન 

થયેલ 
ખચ ( . 
લાખમા)ં 

ઘોઘા ૩ ૩ ૪.૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વ ભીપુર ૩ ૩ ૦.૮૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ઉમરાળા ૨ ૨ ૨.૧૩ ૦ ૦ ૦ ૪ ૪ ૫.૦૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િશહોર ૧૨ ૧૨ ૧૫.૭૯ ૦ ૦ ૦ ૫ ૫ ૬.૯૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
તળા  ૧૦ ૧૦ ૧૨.૦૯ ૦ ૦ ૦ ૮ ૮ ૧૦.૭૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પાલીતાણા ૩ ૩ ૨.૯૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૨.૦૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહવાુ  ૩ ૩ ૭.૦૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧.૨૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
જસેર ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ ૪.૪૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૩૬ ૩૬ ૪૫.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૨૩ ૨૩ ૩૦.૫૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
--------- 

તાપી અને સુરત િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  
 ૨૪૧૯૭ ી પુનાભાઈ ગામીત  ( યારા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અને 
સુરત િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનું પાણી 
પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

  (૧), (૨) અને (૩) તાપી અને સુરત િજ ાના તમામ 
ગામોમાં પીવાનું પાણી પાઈપ લાઈનથી પૂ  પાડં વામાં 
આવે છે.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને   
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પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં ,  
 (૩) જ ેગામોન ેપાઇપલાઇનથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  ન ં
પડાતંુ હોય તો તેવા ગામોન ે કઇ પ િતથી પીવાનું પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોન ે યાં સુધીમા ંપીવાનુ ંપાણી 
પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશેં ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ઓલપાડ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

 ૨૧૮૨૦ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ામીણ િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની 
આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે સુરત િજ ાના 
ઓલપાડ તાલુકામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા એક વષમાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ ુ
મંજર કરવામાં આવીૂ , અને 

  (૧) ૦૩ યોજનાઓ. 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અંદા ત ૂ ુ
િકમત કેટલી છેં ? 

  (૨) . ૩૩.૯૪ લાખ. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

 ૨૪૦૪૧ ી શીવાભાઈ ભુરીયા  ( દયોદર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર 

મ અન ે રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ ના 
ઠરાવની ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામે શા 
પગલાં લીધા, 

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના તા. ૩૧-૦૩-
૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઇ અ વયે તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં થાિનક રોજગારીની 
મળેલ મા હતી અનસુાર 
 
(૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન હોઇ, એકમો સામે પગલા ં
લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 
(૨) ક છ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થતીએ 
છે ા બે વષમાં નીચે જણાવેલ એકમોએ થાિનકોન ે
રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના 

િનયમોનંુ ઉ ંઘન કરલ એકમોની ે
સં યા 

૨૦૧૮  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

ની િ થિતએ) 

૦૪ 

૨૦૧૯  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ની િ થિતએ) 

૦૫ 

ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવાવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 સબંિધત એકમોન ે મ અને રોજગાર િવભાગના  
તા. ૩૧-૦૩-૯૫ ના ઠરાવ અનસુાર 
થાિનકોની િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની 
ગવાઇઓનું યાન દોરતા પ ો પાઠવેલ છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
િનયામક (રોજગાર) ારા દર છ માસે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઇનુ ં પાલન વધુ સુચા  
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રીતે થઇ શકે તે માટે તેઓન ે સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમા ં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મળેા ( બફેર) નુ ંઆયોજન કરી, 
થાિનક ઉમદેવારોન ે રોજગાર મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણ ે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામા ંઆવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસ ે
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શાં પગલાં લીધા? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૭૩૩ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના 
હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૬૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૬૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૩૦૮૦૦૦૦/- 
--------- 

રા યમાં આવેલ સમરસ છા ાલયો 
 ૨૧૮૪૯ ી ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા અનુસિૂચત િત, અનુસૂિચત જન િત અને 
અ ય પછાતવગ ના િવ ાથ ઓ માટે  સમરસ છા ાલય શ  
કરવામા ંઆ યા છે તે વાત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨) સમરસ છા ાલય કયા કયા થળોએ શ  
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨) (૧) અમદાવાદ,     (૨) આણંદ,    (૩) 
વડોદરા,  
  (૪) સુરત (૫) રાજકોટ (૬) ભાવનગર (૭) 

મનગર (૮) ભુજ (ક છ)  (૯) હમતનગર ં
(સાબરકાંઠા) 
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 (૩) સમરસ છા ાલયમા ં શું શું સગવડતાઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૩) અિતઆધુિનક સુિવધાયુ ત રહેઠાણ, ભોજન, 
સફાઈ અને િસ યુરીટીની સગવડતા િવનામુ યે આપવામા ં
આવે છે. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

૨૨૨૦૦ ી અરિવંદ પટલે   (ધરમપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વલસાડ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૫૭ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૩૪૨૯ 

બનાસકાંઠા અને મહસાણા િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે  
૨૪૦૨૯ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ા રોજગાર 
કચેરીઓમાં કેટલા િશિ ત અને અધિશિ ત બેરોજગારો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

બનાસકાંઠા ૧૪૫૩૪ ૩૦૪ ૧૪૮૩૮ 
મહેસાણા ૨૧૫૪૪ ૬૦૩ ૨૨૧૪૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
બનાસકાંઠા ૧૪૪૪૭ 
મહેસાણા ૧૭૫૯૩  

 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અને કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
બનાસકાંઠા ૨૬૫ ૧૪૧૮૨ 
મહેસાણા ૨૪૮ ૧૭૩૪૫ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતી મળેામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 
સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
જમીન સંપાદનની ગવાઈનું પાલન ન થવા અંગેની ફ રયાદો 

૨૪૦૮૬ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જમીન 
સંપાદન કાયદા મુજબ જમીન સંપાદન સમય ે વતમાન 
જ ી તથા જ ે તે િવ તારમા ં થયેલ દ તાવેજ થયેલ પૈકી ં

ચા દ તાવેજ થયલે હોઈ તે દરે સરકારે વળતર આપવાની 
ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત ગવાઈનુ ંપાલન ન થતંુ હોવા 
અંગેની અને ચા દ તાવે  થયા હોઈ તે મુજબ રકમ 
ચૂકવવાની કેટલી ફ રયાદો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સરકારન ેમળી, અને  

  (૨) જમીન  સંપાદન અિધિનયમ-૨૦૧૩ની વળતર 
સંબંધી ગવાઈઓ યાને લઈ વળતરની રકમ િનયત 
કરવામા ંઆવે છે. આવી કોઈ ફ રયાદ મળેલ નથી. 

 (૩) મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શી કાયવાહી કરવામાં 
આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગે -૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓ ૂ  

૨૪૦૪૪ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન 
િન ર કની પાટણ અન ે મહેસાણા િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િન ર ક, 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ પાટણ ૩૬ ૭૬ 
૨ મહેસાણા ૩૭ ૧૧૧  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન િન ર ક, 

વગ-૩ 
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયલે 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ પાટણ ૨૩ ૧૩ ૫૬ ૨૦ 

૨ મહેસાણા ૩૨ ૦૫ ૯૬ ૧૫ 
 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િન ર ક વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય તેટલી 
ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િન ર ક વગ-૩ની 
પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે ામ ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે.  

--------- 
દેવભૂમી ારકા અને મનગર િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 

 ૨૪૧૧૬ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાળીયા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂમી 
ારકા અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન 

પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ંં
આ યા છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ કયાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

 ૨૪૧૦૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
અને રાજકોટ િજ ામા ં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં કેટલા 
િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  
મોરબી ૫૯૬૫ ૩૬૪ ૬૩૨૯ 
રાજકોટ ૨૧૦૫૫ ૧૫૭૨ ૨૨૬૨૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
મોરબી ૭૦૭૩ 
રાજકોટ ૪૯૦૭૬  
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 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અને કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
મોરબી ૦ ૭૦૭૩ 
રાજકોટ ૦ ૪૯૦૭૬ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમા ંલ કરી ભરતી મેળામા ંપસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમા ંસમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

 ૨૪૨૦૫ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ 
માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામાં આવલે નથી. 
નવસારી અને ડાંગ િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત 
પ ક-૧ મા ંસામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

    

પ ક-૧ 
નવસારી િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા .. લાખમાં  
મ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

મા હતી શૂ ય 
                                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) આંકડા .. લાખમાં  

૧ ી િવરે રીમાતા  મં દર (સરકાર 
હ તક) મુ.તા.વાસદા, િજ.નવસારી 

૧૩.૪૯ ૧૦.૮૩ ૨.૬૬ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૨ ી હષદીમાતા  મં દર (સરકાર 
હ તક) મુ.તા.વાસદા, િજ.નવસારી 

૮.૧૩ ૭.૪૯ ૦.૬૪ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૩ ી િ િવ મરાય  મં દર (સરકાર 
હ તક) મુ.તા.વાસદા, િજ. નવસારી 

૧૮.૬૩ ૧૭.૩૯ ૧.૨૪ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

 કલુ  ૪૦.૨૫ ૩૫.૭૧ ૪.૫૪ - 

 
ડાંગ િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા .. લાખમાં  
મ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

મા હતી શૂ ય 
                                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) આંકડા .. લાખમાં  

૧ ી શબરીધામ મં દર, મુ.સુબીર, 
િજ.ડાંગ ખાતે િવકાસ 

૫૮૦.૦૦ ૧.૬૨ ૫૭૮.૩૮ આિકટે ટની ફી નો ખચ થયેલ છે. 
ટે ડર મંજરી હેઠળૂ . 

 કલુ  ૫૮૦.૦૦ ૧.૬૨ ૫૭૮.૩૮ - 
--------- 
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અમરલી િજ ામાં ડૉે .સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 
 ૨૨૧૭૯ ી િવવેક પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમરેલી િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ.સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૩(તેર) 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૨(બાર) 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .. ૧૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા બાર લાખ 
પૂરા) 

--------- 
દાહોદ અને મ હસાગર િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓ ૂ  

 ૨૪૧૭૩ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ે પશુધન 
િન ર કની દાહોદ અન ે મ હસાગર િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િન ર ક, 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ દાહોદ ૨૨ ૬૦ 
૨ મ હસાગર ૧૬ ૩૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન િન ર ક, 

વગ-૩ 
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ દાહોદ ૧૪ ૦૮ ૩૭ ૨૩ 

૨ મ હસાગર ૧૦ ૦૬ ૨૪ ૧૧ 
 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િન ર ક વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય તેટલી 
ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િન ર ક વગ-૩ની 
પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે ામ ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે.  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૪૪૨૬ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં બનાસકાંઠા િજ ામા ં ઇિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  
પે શન યોજના હેઠળ તાલુકાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
મ તાલુકાનંુ નામ તા. ૧-૧-૧૮ 

થી  
૩૧-૧૨-૧૮ 
સુધી મળેલ 
અર ઓ 

તા. ૧-૧-૧૯ 
થી  

૩૧-૧૨-૧૯ 
સુધી મળેલ 
અર ઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ અમીરગઢ ૧૩૩ ૫૯૨ 
૨ ભાભર ૩૮૫ ૬૦૮ 
૩ દાંતા ૮૯૬ ૧૦૭૮ 
૪ દાંતીવાડા ૪૫૬ ૭૩૯ 
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૫ ડીસા ૬૧૧ ૧૬૮૫ 
૬ દયોદર ૪૨૬ ૬૬૬ 
૭ ધાનેરા ૩૭૯ ૧૦૭૩ 
૮ કાંકરેજ ૧૫૫૦ ૨૫૮૮ 
૯ લાખણી ૪૧૨ ૫૦૯ 

૧૦ પાલનપુર ૧૫૩૭ ૨૦૮૯ 
૧૧ સુઇગામ ૧૬૪ ૯૧૪ 
૧૨ થરાદ ૩૨૧ ૧૦૮૨ 
૧૩ વડગામ ૧૨૦૮ ૧૩૯૦ 
૧૪ વાવ ૨૪૧ ૬૪૩ 

કુલ ૮૭૧૯ ૧૫૬૫૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ તાલુકાવાર, વષવાર 
મંજર કરીૂ , કેટલી નામંજર કરીૂ ,  

  (૨)  
તા. ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ સુધી 

તા. ૧-૧-૧૯ થી ૩૧-
૧૨-૧૯ સુધી 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

મંજરૂ  નામંજરૂ  મંજરૂ  નામંજરૂ  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ અમીરગઢ ૧૧૩ ૨૦ ૫૬૬ ૨૬ 
૨ ભાભર ૨૫૬ ૧૨૯ ૪૭૮ ૧૩૦ 
૩ દાંતા ૮૫૭ ૩૯ ૮૯૫ ૧૮૩ 
૪ દાંતીવાડા ૩૭૦ ૮૬ ૪૧૪ ૩૨૫ 
૫ ડીસા ૫૨૧ ૯૦ ૧૫૪૦ ૧૪૫ 
૬ દયોદર ૩૯૧ ૩૫ ૫૨૪ ૧૪૨ 
૭ ધાનેરા ૨૬૩ ૧૧૬ ૮૬૩ ૨૧૦ 
૮ કાંકરેજ ૧૩૧૫ ૨૩૫ ૨૩૪૨ ૨૪૬ 
૯ લાખણી ૩૭૫ ૩૭ ૪૩૧ ૫૧ 

૧૦ પાલનપુર ૧૪૨૭ ૧૧૦ ૧૬૯૭ ૩૪૯ 
૧૧ સુઇગામ ૧૧૮ ૪૬ ૮૨૦ ૯૪ 
૧૨ થરાદ ૨૯૭ ૨૪ ૧૦૦૩ ૭૯ 
૧૩ વડગામ ૧૦૯૩ ૧૧૫ ૧૧૮૯ ૨૦૧ 
૧૪ વાવ ૨૦૧ ૪૦ ૬૨૪ ૧૯ 

 (૩) ઉ ત અર ઓ નામંજર થવાના કારણો શાં ૂ
છે, અને 

  (૩)  
મ ના મંજરીના કારણોૂ  
૧ િનયત કરેલ મર ધરાવતા ન હોવાથી 
૨ બી.પી.એલ. યાદીમા ં૦ થી ૨૦ કોર ધરાવતા ન હોવાથી 
૩ અવસાન થવાથી  

 (૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમાં મંજર કરવામાં ૂ
આવનાર છે? 

  (૪) બાકીની અર ઓનો સ વરે િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે  

--------- 
દાહોદ િજ ામાં પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

૨૪૧૭૬ ી વજિસંગભાઇ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય પાણીપુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનું પાણી પાઇપ 
લાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે 
  િજ ોઃ દાહોદ 

મ તાલુકો 
પાઇપલાઇનથી 

પાણી અપાતા ગામો 
૧ દાહોદ ૭૪ 
૨ ગરબાડા ૩૪ 
૩ લીમખેડા ૪૯ 
૪ સ ગવડ ૩૮ 
૫ ધાનપુર ૬૯ 
૬ દેવ બારીયા ૭૯ 
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૭ ઝાલોદ ૮૭ 
૮ સંજલેી  ૩૩ 
૯ ફતેપુરા ૭૬ 
 કલુ  ૫૩૯  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોમા ં પાઇપ લાઇનથી પીવાનુ ં પાણી પૂ  પાડવાનુ ંં
બાકી છે, 

  (૨) નીચે મુજબ 

મ તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી 

પીવાનું પાણી પૂ ં  
પાડવાનું બાકી ગામો 

૧ દાહોદ ૧૧ 
૨ ગરબાડા ૦ 
૩ લીમખેડા ૩૧ 
૪ સ ગવડ ૩૩ 
૫ ધાનપુર ૨૧ 
૬ દેવ બારીયા ૭ 
૭ ઝાલોદ ૭ 
૮ સંજલેી  ૨૨ 
૯ ફતેપુરા ૨૦ 
 કલુ  ૧૫૨  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોમાં પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇન નાં યા બાદ 
પાણી આપવાનું બંધ છે, અન ે

  (૩) નીચે મુજબ 
મ તાલુકો પાઇપ લાઇન ના યા 

બાદ પાણી 
આપવાનું બંધ હોય 

તેવા ગામો 
૧ દાહોદ ૧૦ 
૨ ગરબાડા ૦ 
૩ લીમખેડા ૨૦ 
૪ સ ગવડ ૧૭ 
૫ ધાનપુર ૨૧ 
૬ દેવ બારીયા ૬ 
૭ ઝાલોદ ૫ 
૮ સંજલેી  ૧૩ 
૯ ફતેપુરા ૧૭ 
 કલુ  ૧૦૯  

 (૪) તમામ ગામોને યાં સુધીમાં પાઇપ લાઇનથી 
પીવાનું પાણી પૂ  પાડવામાં આવશેં ? 

  (૪) આ તમામ ગામોમાં સવ ણની કામગીરી હાથ ધરી 
સરફેસ સોસ આધારીત યોજનાની પાઇપ લાઇનથી 
તબ ાવાર આગામી ણ વરસમાં આવરી લેવાનું આયોજન 
છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૭૨૦ ી દપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ િજ ામા ં સર વતી સાધના 
યોજના હેઠળ િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૯૦૮૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ં આવીૂ ,   (૨) ૮૯૦૮ 
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અન ે
 (૩) કેટલી ક યાઓને સાયકલો િવતરણ કરી?   (૩) ૮૯૦૮ 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ડૉ. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

 ૨૨૨૨૭ ી કનુભાઇ પટલે  (સાણદં) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામાં  વષ ૨૦૧૯-૨૦માં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ. સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૭૩ 

 (૨)તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, અને    (૨) ૧૫૮ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૪૨.૫૦ લાખ 

જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં થાિનકોને રોજગારીૂ  
 ૨૪૧૨૦ ી ભીખાભાઇ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢૂ  અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 

મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ ના 
ઠરાવની ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામે શા 
પગલાં લીધા, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ થાિનક રોજગારીની મળેલ 
મા હતી અનસુાર જનાગઢ અન ે પોરબંદર િજ ામા ંૂ
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન 

હોઇ, એકમો સામે પગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસ ે
મા હતી એક  ન કરવામા ંઆવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શાં પગલાં લીધા? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટ ે  

 ૨૪૧૧૩ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અને દેવ ભૂિમ ારકા િજ ામા ં
િજ ાવાર યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) મનગર અન ે દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
યા ાધામના િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામા ં
આવેલ નથી. મનગર અને દેવભિૂમ ારકા િજ ાના હાથ 
ધરેલ કામોની િવગત પ ક-૧ માં સામલે છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

 

 (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 
 

પ ક-૧ 
મનગર િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮)          ( િપયા લાખમાં) 
મ મનગર િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

મા હતી શૂ ય  
                                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)          ( િપયા લાખમાં) 

મ મનગર િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ વણવપરાયેલ કારણો 
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ખચ રકમ 
૧ ી વાિમનારાયણ મં દર, મુ. ડાંગરા, 

તા. ોલ, િજ. મનગર ખાતે સોલાર 
ફટોપની કામગીરી 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦ કામ પૂણ 

 કુલ ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦  
 

દેવભૂિમ ારકા િજ ાના યા ાધામની િવગત 
                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮)              ( િપયા લાખમાં)  
મ દેવભૂિમ ારકા િજ ાના  

યા ાધામની િવગત 
કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ડે ટીનેશન ડેવલોપમે ટ ઓફ બેટ 
ારકા 

૧૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ડી.ટી.પી. મંજરીની કાયવાહી ૂ
ગિતમાં  

૨ સાદ યોજના હેઠળ ારકા યા ાધામ 
ખાતે રે વે ટેશનથી સનાતન આ મ 
સુધી સી.સી. રોડ અને ફટપાથ તથા ુ
સે ટલ વઝમા ંલાઇટ ગ ોજે ટ  

૧૩૦.૫૦ ૧૩૦.૫૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ થયલે  

 કલુ  ૧૬૩૦.૫૦ ૧૩૦.૫૦ ૧૫૦૦.૦૦  
                                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)              ( િપયા લાખમાં) 
મ દેવભૂિમ ારકા િજ ાના યા ાધામની 

િવગત 
કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ારકા ખાતે પે એ ડ યુઝ ટોયલેટનુ ં
બાંધકામ 

૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ જ યાની ફાળવણી બાકી હોવાથી 

૨ ી ારકાધીશ મં દર ખાતે વીજબચત 
કરતા ઉપકરણો મુકવાના કામ 

૯.૫૬ ૯.૫૬ ૦.૦૦ કામ પૂણ  

૩ ી ારકાધીશ મં દર ખાતે ૩૦ 
િક.વોટના સોલાર ફટોપ િસ ટમ 
મુકવાનું કામ  

૧૪.૫૦ ૦.૦૦ ૧૪.૫૦ કામગીરી ગિતમાં  

 કલુ  ૪૯.૦૬ ૯.૫૬ ૩૯.૫૦  
--------- 

અનુસુિચત િતના િવ ાથ ઓની િવદેશ અ યાસ લોન માટની પડતર અર ઓે  
 ૨૪૪૩૧ ી ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અન ેઅિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િવભાગ 
પાસે અનસુુિચત િતના િવ ાથ ઓની િવદશે અ યાસ 
માટેની લોન આપવા માટે અર ઓ સામે પુરતંુ ફડ નથી તે ં
હિકકત સાચી છે, અને 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલા િવ ાથ ઓની 
અર ઓ પડતર છે, અન ે

  (૨)  રહેતો નથી. તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ . ૩૦ કરોડની ગવાઇ સામે . ૩૦ કરોડનો 
૧૦૦ ટકા ખચ થયેલ છે. પરતુ ગવાઇ કરતાં વધુ ં
અર ઓ આવેલ હોઇ ૨૦૩ અર ઓ પડતર છે. 

 (૩) આ િવ ાથ ઓને યાં સુધીમાં લોનની સહાય 
આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) ા ટ ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં યા ધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટ ે ે  

 ૨૪૧૩૮ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં યા ાધામના 
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વષમાં વષવાર અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઇ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 
અમરેલી અને ભાવનગર િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત 
પ ક-૧ મા ંસામેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર યા યા ધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ યા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

 

 (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
અમરલી િજ ાના યા ાધામની િવગતે  

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) ( િપયા લાખમાં)  
મ અમરલી િજ ાના યા ાધામની િવગતે  કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ભૂરિખયા હનુમાન  મંદીર, 
મુ.ભુરિખયા  
તા. લાઠી 

૨૧૧.૨૫ ૦.૯૦ ૨૧૦.૩૫ કામગીરી ગિતમાં  

 કલુ  ૨૧૧.૨૫ ૦.૯૦ ૨૧૦.૩૫  
 

                                              વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) ( િપયા લાખમાં) 
મ અમરલી િજ ાના યા ાધામની િવગતે  કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

મા હતી શૂ ય  
 

ભાવનગર િજ ાના યા ાધામની િવગત 
                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮)               ( િપયા લાખમાં) 
મ ભાવનગર િજ ાના યા ાધામની 

િવગત 
કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ િસ ધવડ તા. પાલીતાણા ખાતે 
ટે પરરી ટોયલેટ ઉભા કરવાની 

કામગીરી 

૬.૫૯ ૬.૫૯ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૨ ી સાંઇ સેવા સં થાન તળા  ખાતે 
રીનોવેશનની કામગીરી 

૨૫.૦૦ ૬.૯૬ ૧૮.૦૪ જમીન બાબતે િવવાદ ઉપિ થત 
થયેલ હોઇ, કામ થિગત કરી પૂણ 

હેર કરેલ છે. 
૩ કદમગીરી તીથ શે ું  ડેમ પાસ ે 

તા. પાલીતાણા ખાતે એ ોચ રોડ 
બનાવવાની કામગીરી 

૧૯.૩૪ ૧૭.૨૩ ૨.૧૧ કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

 કલુ  ૫૦.૯૩ ૩૦.૭૮ ૨૦.૧૫  
 

                       વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) ( િપયા લાખમાં) 
 

મ ભાવનગર િજ ાના યા ાધામની 
િવગત 

કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ તખતે ર મહાદવે મં દર, ભાવનગર 
શહેરના ંિવકાસની કામગીરી 

૨૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ નકશા અદંા  બનાવવાની 
કાયવાહી ગિતમાં  

૨ વાપરી માતા  મં દર, ભાવનગર 
શહેરના ંિવકાસની કામગીરી 

૨૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ કામગીરી ગિતમાં  

૩ જશોનાથ મહાદેવ મં દર, ભાવનગર 
શહેરના ંિવકાસની કામગીરી 

૨૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ નકશા અદંા  બનાવવાની 
કાયવાહી ગિતમાં  

૪ િસ ધવડ તા.પાલીતાણા ખાતે પાલ ૨૫૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ કામગીરી ગિતમા ં
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મ ભાવનગર િજ ાના યા ાધામની 
િવગત 

કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

અને ૫ નંગ ટોયલેટ લોક બનાવવાની 
કામગીરી 

૫ તખતે ર મહાદવે મં દરનુ ંિવજળીકરણ ૮.૫૧ ૮.૫૧ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 
૬ ી કૃ ણનગર વૈ ણવ સમાજ,  

ી ગોવધનનાથ  હવેલી ભાવનગર 
સોલાર ફટોપના કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ  

 કલુ  ૮૬૩.૭૧ ૧૩.૭૧ ૮૫૦.૦૦  
--------- 

ભાવનગર અને અમરલી િજ ામાં પાઇપલાે ઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  
 ૨૪૧૪૬ ી કનુભાઇ બારયા ૈ  (તળા ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને અમરેલી િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ંપીવાનુ ં
પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં . 

  (૧) નીચેની િવગતે. 
િજ ોઃ ભાવનગર 

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપલાઇનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ ભાવનગર ૪૯ 
૨ ઘોઘા ૪૬ 
૩ તળા  ૧૧૧ 
૪ મહવાુ  ૧૧૩ 
૫ જસેર ૩૮ 
૬ ગા રયાધાર ૪૮ 
૭ પાિલતાણા ૮૧ 
૮ િશહોર  ૭૮ 
૯ વ ભીપુર ૫૫ 

૧૦ ઉમરાળા ૪૦ 
 કલુ  ૬૫૯ 

િજ ોઃ અમરલીે  

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપલાઇનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ લાઠી ૪૯ 
૨ લીલીયા ૩૬ 
૩ બાબરા ૫૬ 
૪ સાવરકડલાુ ં  ૭૪ 
૫ અમરેલી ૭૧ 
૬ બગસરા ૩૧ 
૭ ધારી ૭૫ 
૮ ખાંભા ૫૭ 
૯ રાજલાુ  ૭૨ 

૧૦ ફરાબાદ ૪૨ 
૧૧ કકાવાવુ  ૪૫ 

 કલુ  ૬૦૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને 
પીવાનું પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , 

  (૨) ભાવનગર િજ ાના ભાવનગર તાલુકાના ૦૨ 
ગામોન ેપાઇપ લાઇનથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  પાડવાનું બાકી ં
છે. 
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  અમરેલી િજ ાના તમામ ગામોન ે પીવાનુ ં પાણી 
પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં . 

 (૩) જ ેગામોન ેપાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  ં
ન પડાતુ હોય તેવા ગામોને કઇ પ ધિતથી પીવાનું પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  (૩) ભાવનગર િજ ાના ભાવનગર તાલુકાના ૦૨ 
ગામોને થાિનક પ રિ થિત મુજબ ટે કરથી પીવાનું પાણી 
પૂ   પાડવામાં આવે છેં . 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યા ં સધુીમા ં પીવાનું 
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશે ં ? 

  (૪) ભાવનગર િજ ાના બાકી રહેતા ગામો માટે 
સવ ણની કામગીરી હાથ ધરેલ છે. જ ે સ વરે પૂણ કરી 
પાઇપ લાઇનથી પાણી પૂ ં  પાડવાનું આયોજન છે. 

--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

૨૪૧૮૭ ી ેમિસંહ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા અન ે
ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનું પાણી 
પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવે છેં . 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે
પીવાનું પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , 

 

 (૩) જ ેગામોને પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  ન ં
પડાતુ હોય તેવા ગામોને કઇ પ ધિતથી પીવાનું પાણી પૂ  ં
પાડવામાં આવે છે, અને 

 

 (૧),(૨) અને (૩) નમદા અન ેભ ચ િજ ાના તમામ 
ગામોમા ં પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંં
આવે છે.  

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યા ંસુધીમા ંપીવાનું પાણી 
પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશે ં ? 

  (૪)   ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરે નગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

 ૨૨૨૦૭ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સરેુ નગર િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 

ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને 

  (૧) ૨૫. 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમદેવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૪૦૫૪. 

--------- 
રા યમાં થાિનકોને રોજગારી આપવાની ગવાઈ 

 ૨૪૦૨૩ ી ુમનિસહં ડે  (અબડાસા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
થાિનકોન ે રોજગારી મળી રહે તે માટે કોઈ નીિત ન ી 

કરવામા ંઆવી છે કે કેમ,  

  (૧) હા, . 

 (૨) યારથી ઉ ત નીિત અમલમાં છે અન ે તે 
અ વયે કેટલા ટકા થાિનકોને રોજગારી આપવાની 

ગવાઈ છે,  

  (૨) મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩-
૧૯૯૫ના ઠરાવ મુજબ કે  અને રા ય સરકારનાં હેર 
સાહસો તેમજ ખાનગી એકમોમાં મેનેજર/સુપરવાઈઝરી 
ક ામાં ૬૦ ટકા, કામદાર ક ામા ં ૮૫ % તથા એકદરે ં
ઓછામાં ઓછી ૮૫ % જ યાઓ થાિનકોમાંથી ભરવાની 

ગવાઈ છે.  
 (૩)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં આવેલા કેટલા ઓ ોિગક એકમ થાિનકોને પુરતી 
રોજગારી આપતા નથી, અને  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
આવેલા ૦૫ (પાંચ) એકમો થાિનક રોજગારીની િનયત 
ટકાવારી ળવતા નથી. 
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 (૧) થાિનકોને રોજગારી ન આપતા કેટલા એકમો 
સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશા પગલાં લીધા?ં 

  (૪) થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન જળવાવા 
અંગે છે ા બે વષમા ંનીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ 
છે. 

 સબંિધત એકમોને મ અને રોજગાર િવભાગના  
તા. ૩૧-૦૩-૯૫ ના ઠરાવ અનસુાર 
થાિનકોની િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની 
ગવાઇઓનું યાન દોરતા પ ો પાઠવેલ છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથ ે નાયબ 
િનયામક ી (રોજગાર), રાજકોટ ારા બેઠક 
યો  ઠરાવની ગવાઇનુ ંપાલન વધુ સુચા  રીતે 
થઇ શકે તે માટે તેઓને સમજ આપવામાં આવેલ 
છે. 

 થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીન ે જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અન ે તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમાં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમદેવારોન ે રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મેળા ( બફેર) નું આયોજન કરી, 
થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૧૭૧૬ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ િજ ામા ં સર વતી સાધના 
યોજના હેઠળ િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૯૦૮૨. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર  મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે   (૨) ૮૯૦૮. 
 (૩) કેટલી ક યાઓને સાયકલ િવતરણ કરી?
  

  (૩) ૮૯૦૮. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે  

૨૨૨૨૫ ી કરશનભાઈ સોલકંી (કડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં મહેસાણા િજ ામાં સ યવાદી રા  
હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનુસિૂચત 

િતના લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૩. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અને  

  (૨) ૩૪૯. 
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 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૭,૪૫,૦૦૦/- 
--------- 

ભાવનગર િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 
 ૨૨૧૮૨ ી કશુભાઈ નાકરાણી ે  (ગારીયાધાર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં  વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ. સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૩  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, 
અને  

  (૨) ૨૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨૧.૦૦ લાખ.  
--------- 

અમરલી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાે  
૨૨૨૧૧ ી િવણભાઈ ઘોઘારી  (કરજં ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમરેલી િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 

ઓ ોિગક ભરતી મળેાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) ૨૨ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૩૭૮૧ 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 

 ૨૪૧૦૧ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર 
દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામાં આ યા છે તેં  હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) ‘ શૂ ય’ 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદસેર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં  કવરબાઈનું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓું ે  

 ૨૨૨૧૩ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ભ ચ િજ ામા ં કવરબાઈનું મામે ં યોજના ુ ં
હેઠળ અનુસૂિચત િતની ક યાઓની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૧૦૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અને  

  (૨) ૯૯ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૯,૯૦,૦૦૦/-. 
--------- 
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ભાવનગર િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 
 ૨૨૨૧૪ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાિલતાણા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં  વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ. સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૩  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, 
અને  

  (૨) ૨૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨૧.૦૦ લાખ.  
--------- 

માલપુર અને બાયડ તાલુકામાં પીવાના પાણીની કામગીરી 
 ૨૪૦૬૨ ી જસુભાઈ પટલ ે  (બાયડ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના માલપુર અન ે બાયડ તાલુકામાં પીવાના પાણી 
માટેની એસકે-૨ અન ે એસકે-૩ની ડી ટી યુશન 
િસ ટમની કામગીરી યા તબ ે  છે,   

  (૧) તા. ૩૦-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના માલપુર અને બાયડ તાલુકામા ં પીવાના પાણી 
માટેની એસકે-૨ અને એસકે-૩ની ડી ટી યુશન 
િસ ટમની કામગીરી મંજર થયેલ યોજના મુજબ મહદઅંશ ેૂ
પૂણ થયેલ છે. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ,ે અને  

  (૨) બાકી રહેલ કામગીરી સમયબ  રીતે પૂણ કરવાનુ ં
આયોજન છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી બાકી રહેવાના કારણો શુ ંછે ?   (૩) રે વે િવભાગની મંજરીૂ  મોડી મળવાથી તેમજ 
ખુટતા ટોરેજ માટેની જમીન ામ પંચાયત ારા સમયસર 
પૂરી પાડવામાં ન આવતાં કામગીરી પૂણ થઈ શકેલ ન હતી. 

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં જમીનોને ખેતીમાંથી િબનખેતીમાં ફરવવાની અર ઓે ે  

 ૨૩૧૭૬ ી ઈમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેર અને િજ ામા ં કેટલી જમીનો 
ખેતીમાંથી િબનખેતીમાં તબદીલ કરવાની અર ઓ મળી 
હતી, 

  (૧) ૯૧૫૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરીૂ  કેટલી નામંજર કરી ૂ
અને કેટલી પડતર છે, 

  (૨)  
મંજરૂ  ૪૩૧૫ 

ના-મંજરૂ  ૩૪૯૦ 
પડતર ૧૩૪૮  

 (૩) અર ઓ પડતર રહેવાના શા કારણો છે, અને    (૩) સરકારી ી ારા અર  િનકાલ માટે િનયત કરેલ 
સમય-મયાદામાં આ અર ઓનો સમાવેશ થતો હતો. 

 (૪) તેનો યાં સુધીમાં િનકાલ કરવામા ંઆવશ?ે    (૩) િનયમોનુસાર કાયવાહી કરી, બનતી વરાએ. 
અમદાવાદ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૭૧૭ ી જગદીશભાઈ પટલે   (અમરાઈવાડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ િજ ામા ં સર વતી સાધના 
યોજના હેઠળ િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ માટે 

  (૧) ૯૦૮૨ 
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કેટલી અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૮૯૦૮ 

 (૩) કેટલી ક યાઓને સાયકલો િવતરણ કરી ?   (૩) ૮૯૦૮ 
મહસાણાે  િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાયની મળેલ અર ઓ 

 ૨૨૨૨૧ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં મહેસાણા િજ ામાં સ યવાદી રા  
હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનુસિૂચત 

િતના લાભાથ ઓના કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજરૂ  કરવામા ંઆવી, અને    (૨) ૩૪૯ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૭,૪૫,૦૦૦/- 

--------- 
મુ ા તાલુકામાં કો ટલ પાવર કપની અને ટાટા પાવર કપનીને જ ી કરતા ઓછી કમતે ફાળવેલ જમીનં ં ંં  

 ૨૪૧૩૪ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મુ ા 
તાલુકામા ંકો ટલ પાવર કપની અને ટાટા પાવર કપનીન ેજ ેં ં
સરકારી જમીનો ફાળવવામાં આવી છે તેની જ ીના ભાવ ં
કરતા ઓછી િકમત ન ી રાખવામા ં આવી છે તે હકીકત ં
સાચી છે, 

  (૧) હા, . અંશતઃ સાચી છે. 

 (૨)  હા, તો મુ ા તાલુકામાં ટાટા પાવરન ે
ખાનગી જમીનો ક સન એવોડથી િકમત ન ી કરવામા ંં
આવી તે કરતા કેટલા ઓછા ભાવ ેસરકારી જમીન મહેસૂલ 
િવભાગ ારા ફાળવવામાં આવી, અને  

  (૨) મુ ા તાલુકામાં ટાટા પાવરના નામે કોઈ સરકારી 
જમીન ફાળવવામાં આવેલ ન હોઈ,  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 (૩) મુ ા તાલુકાના ગામોની ઔ ોિગક કે 
યાપા રક હેતુ માટેની જમીનના જ ી ભાવો છે ા બે વષમા ંં

કેટલા ન ી કરાયા હતા? 

  (૩) મુ ા તાલુકાના ગામોની ઔ ોિગક કે યાપા રક 
હેતુ માટેની જમીનમા ં જ ી ભાવો છે ા બે વષમા ં ન ી ં
થયેલ ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાે  

 ૨૨૧૯૯ ડો.આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૨૭ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૬૭૮૩ 

--------- 
ગોધરા િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

 ૨૨૧૯૦ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, ગોધરા ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૪૮૯૭ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૧૬૫૦૪ 

--------- 
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જનાગઢ અને ગીરસોમનાથ િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબત ૂ  
 ૨૪૧૨૨ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને ગીરસોમનાથ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ં
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવ ેછેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે. 
  િજ ોઃ જનાગઢૂ  

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી 
પીવાના પાણીની 

યવ થા 
૧ જનાગઢૂ  ૬૧ 
૨ ભસાણ ૪૧ 
૩ િવસાવદર ૮૩ 
૪ મદરડા ૪૫ 
૫ માળીયા (હા) ૬૩ 
૬ માંગરોળ ૬૩ 
૭ કેશોદ ૫૩ 
૮ વંથલી ૪૬ 
૯ માણાવદર ૫૫ 
 કલુ  ૫૧૦ 

િજ ોઃ ગીર સોમનાથ 

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી 
પીવાના પાણીની 

યવ થા 
૧ ઉના  ૯૨ 
૨ ગીર ગઢડા ૪૨ 
૩ કોડીનાર ૬૩ 
૪ સુ ાપાડા ૪૬ 
૫ વેરાવળ ૫૪ 
૬ તાલાળા ૫૦ 
 કલુ  ૩૪૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , 

  (૨) જનાગઢ િજ ાના િવસાવદર તાલુકાના ૂ ૦૨ ગામો 
અને જનાગઢ તાલુકાના ૂ ૦૫ ગામો અને ગીર સોમનાથ 
િજ ાના ઉના તાલુકાના ૧૯ ગામો અન ેતાલાળા તાલુકાના 
૧૭ ગામોને પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનું ં
બાકી છે. 

 (૩) જ ેગામોને પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  ં
ન પડાતુ હોય તેવા ગામોને કઇ પ ધિતથી પીવાનું પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  (૩) આ બાકી ગામોને થાિનક પ રિ થિત મુજબ 
હે ડપંપથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવામાં આવે છે. 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યાં સુધીમા ં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવશે ં ? 

  (૪) બાકી રહેતા જનાગઢ િજ ાના ંૂ ૦૭ ગામો અને ગીર 
સોમનાથ િજ ાના ૩૬ ગામો રિ ત વન િવ તારમાં આવતા ં
હોઈ, વન િવભાગની અનુમતીથી તેમના મારફતે ડીપોઝીટ 
વક સવ ણની કામગીરી હાથ ધરેલ છે. જ ેસ વરે પૂણ કરી 
પાઇપ લાઇનથી પાણી પૂ  પાડવાનું આયોજન છે. 

--------- 
મોરબી અને દાહોદ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

 ૨૪૦૯૯ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) મોરબી અન ેદાહોદ િજ ામા ંયા ાધામના િવકાસ 
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વષમાં વષવાર મોરબી અને દાહોદ િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ નથી. મોરબી 
અને દાહોદ િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત પ ક-૧ 
માં સામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અને   

  (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલી રહી? 

   

પ ક-૧ 
મોરબી િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) ( િપયા લાખમાં)  
મ મોરબી િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ી રામમહેલ મં દર, મું. મોરબી, 
તા.િજ. મોરબી ખાતે ઈલે ટી ફકેશનનાં 
કામો 

૮.૩૨ ૬.૦૩ ૨.૨૯ થળ પર જ રીયાત મુજબ 
કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

 કલુ  ૮.૩૨ ૬.૦૩ ૨.૨૯  
                                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) ( િપયા લાખમાં) 

મ મોરબી િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ ી નકલંગ ગુ ધામ સુખપર તા.હળવદ 
દેવ થાન ખાતે િવકાસની કામગીરી 
સોલાર કટોપ સાથ ે

૨૫ ૫.૨૦ ૧૯.૮૦ સોલાર કટોપની કામગીરી પૂણ. 
િસિવલ કામના નકશા અદંા  
બનાવવાની કાયવાહી ગિતમા ં

૨ ી  શરણે ર મહાદેવ મં દર, તળાવ 
કાંઠે, હળવદ ખાતે સોલાર કટોપની 
કામગીરી 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૩૦.૨૦ ૧૦.૪૦ ૧૯.૮૦  
દાહોદ િજ ાના યા ાધામની િવગત ( િપયા લાખમાં) 

વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) 
મ દાહોદ િજ ાના યા ાધામની 

િવગત 
કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ રકમ કારણો 

મા હતી શૂ ય 
                                            વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)    ( િપયા લાખમાં) 

મ દાહોદ િજ ાના યા ાધામની 
િવગત 

કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ રકમ કારણો 

મા હતી શૂ ય 
--------- 

માઈનોરીટી કિમશનની રચના 
 ૨૪૦૮૦ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ માઈનોરીટી 
કિમશનની રચનાની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ માઈનોરીટી 
કિમશનની રચનાની કાયવાહી ચાલતી નથી. 

 (૨) ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમા ં પૂણ કરી 
માઈનોરીટી કિમશનની રચના કરવામાં આવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી વૃ  પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૧૯૭૪ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાના તાલુકાવાર ઈિ દરા ગાંધી વૃ  
પે શન યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧)  
મ તાલુકાનું નામ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી 
મળેલ અર ઓ 

૧ ગોધરા ( ા ય) ૨૩૩૭ 
૨ ગોધરા (શહેર) ૨૫ 
૩ કાલોલ ૨૪૫૬ 
૪ હાલોલ ૧૦૬૩ 
૫ ઘોઘંબા ૩૦૨૬ 
૬ ંબુઘોડા ૩૦૨ 
૭ શહેરા ૪૬૩૩ 
૮ મોરવા (હ) ૧૭૬૯ 

કલુ  ૧૫૬૧૧  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી પે શન ૂ
ચુક યુ,ં અન ે

  (૨) ૧૪૭૪૮- અર ઓ 

 (૩) ઉ ત અર ઓ પૈકી કેટલી અર  નામંજર થઈ  ૂ
અને તેના કારણો શાં છે? 

  (૩) નામંજરૂ -૮૬૩ 
મ અર  નામંજરીૂ ના કારણો 
૧ િનયત કરેલ મર ધરાવતા ન હોવાથી 
૨ બી.પી.એલ. યાદીમાં ૦ થી ૨૦ કોર ધરાવતા ન 

હોવાથી 
૩ થળે રહેતા ન હોવાથી 
૪ અવસાન થવાથી  

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

 ૨૨૨૧૯ ી કતનભાઈ ઈનામદાર ે  (સાવલી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ.સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૫૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .. ૪૬,૦૦,૦૦૦/- 
--------- 

ખેડા અને આણંદ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 
 ૨૪૧૬૧ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ખેડા અને આણંદ િજ ામા ં િજ ાવાર મ 
અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 

ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનુ ં
ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામ ેશા પગલાં લીધા, 

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩-
૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઇ અ વયે તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં થાિનક રોજગારીની 
મળેલ મા હતી અનસુાર, 
(૧) ખેડા િજ ામા ં થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન હોઇ, એકમો સામે પગલા ં
લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 
(૨) આણંદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થતીએ 
છે ા બે વષમાં નીચે જણાવેલ એકમોએ થાિનકોન ે
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રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 
વષ થાિનકોને રોજગારી આપવાના 

િનયમોનંુ ઉ ંઘન કરલ ે
એકમોની સં યા 

૨૦૧૮  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની 

િ થિતએ) 

૦૭ 

૨૦૧૯  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

િ થિતએ) 

૦૮ 

ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 સબંિધત એકમોન ે મ અને રોજગાર િવભાગના  
તા.૩૧-૦૩-૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઇઓનુ ં
યાન દોરતા પ ો પાઠવલે છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
િનયામક ી(રોજગાર) ારા દર છ માસે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઇનુ ં પાલન વધુ સુચા  
રીતે થઇ શકે તે માટે તેઓન ે સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમા ં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મળેા ( બફેર) નુ ંઆયોજન કરી, 
થાિનક ઉમદેવારોન ે રોજગાર મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણ ે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસ ે
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શાં પગલાં લીધા? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
જમીન રી ા ટની જની ગવાઈ યથાવત રાખવાની બાબતૂ  

 ૨૪૧૯૧ સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જમીન 
રી ા ટ કરવા માટે જમીન માિલક ારા બાકી લેણાની 
રકમની ભરપાઈ છ માસમાં બે હ ાએ કરવાને બદલે જ ીના ં

  (૧) હા, . 
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દર મુજબ ભરપાઈ કરવાની રહેશે તેવી ગવાઈ કરવામા ં
આવી છે તે હકીકત સાચી છે, 
 (૨) ઉ ત ગવાઈને બદલે જની ગવાઈ યથાવત ુ
રાખવા ઉ ત િ થિતએ છે ા છ માસમા ં સરકારને કેટલી 
રજઆત મળીૂ , અન ે 

  (૨) બે રજઆત મળેલ છેૂ . 

 (૩) મળેલ રજઆત અ વયે શું કાયવાહી કરીૂ ?   (૩) - પુ ત િવચારણાના અંતે ઠરાવ બહાર પાડવામા ં
આવેલ છે. 
- રજઆત પર વે જ રી જવાબ પાઠવેલ છેૂ . 

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  
 ૨૪૦૨૬ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવે છેં . 

  (૧) નીચેની િવગતે, 
  િજ ોઃ ક છ 

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ ભુજ ૧૪૭ 
૨ માંડવી ૯૧ 
૩ નખ ાણા ૧૨૦ 
૪ અબડાસા ૧૩૩ 
૫ લખપત ૮૬ 
૬ અં ર ૬૩ 
૭ ભચાઉ ૬૯ 
૮ રાપર ૯૪ 
૯ મુ ા ૬૦ 

૧૦ ગાંધીધામ ૦૯ 
કલુ  ૮૭૨ 

િજ ોઃ બનાસકાંઠા 

અનુ ં તાલુકો 
પાઇપ લાઇનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ અમીરગઢ ૬૭ 
૨ ભાભર ૫૧ 
૩ દાંતા ૧૭૮ 
૪ દાંતીવાડા ૫૭ 
૫ ડીસા ૧૧૧ 
૬ દયોદર ૬૪ 
૭ ધાનેરા ૭૭ 
૮ કાંકરેજ ૧૦૧ 
૯ લાખણી ૫૫ 

૧૦ પાલનપુર ૧૧૫ 
૧૧ સુઈગામ ૪૩ 
૧૨ થરાદ ૧૨૨ 
૧૩ વડગામ ૧૦૯ 
૧૪ વાવ ૭૮ 

 કલુ  ૧૨૨૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે
પીવાનું પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં ,  

  (૨) ક છ િજ ાના રાપર તાલુકાના ૦૩ ગામોન ે યારે 
બનાસકાંઠા િજ ાના અમીરગઢ તાલુકાના ૦૨ ગામો અન ે
દાંતા તાલુકાના ૦૪ ગામોન ેપાઇપ લાઇનથી પીવાનુ ંપાણી 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 86 

પૂ  પાડવાનું બાકી છેં . 
 (૩) જ ેગામોને પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  ં
ન પડાતંુ હોય તેવા ગામોન ે કઇ પ િતથી પીવાનુ ં પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  (૩) ક છ િજ ામા ં આ બાકી ગામોને થાિનક 
પ રિ થિત મુજબ ટે કરથી અન ે બનાસકાંઠા િજ ામા ં
હે ડપંપથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  પાડવામાં આવે છેં . 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશે ં ? 

  (૪) ક છ િજ ાના પાઈપ લાઈનથી પાણી ન અપાતા 
૩ ગામો માટેના કામો ગિત હેઠળ છે. 
બનાસકાંઠા િજ ાના બાકી રહેતા ગામો માટે સવ ણની 
કામગીરી હાથ ધરેલ છે. જ ે સ વરે પૂણ કરી પાઈપ લાઈનથી 
પાણી  પૂ  પાડવાનું આયોજન છેં . 

--------- 
વલસાડ અને ભ ચ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

 ૨૪૨૦૮ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર વલસાડ અન ે ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) વલસાડ અન ે ભ ચ િજ ામાં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 
વલસાડ અને ભ ચ િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત 
પ ક-૧ મા ંસામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

    

પ ક-૧ 
વલસાડ િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા .. લાખમાં  
મ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

મા હતી શૂ ય 
                                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) આંકડા . લાખમાં  

૧ ી િવમળે ર મહાદેવ મં દર, 
મુ.તા.ધરમપુર, િજ.વલસાડ 

૬.૪૪ ૩.૭૩ ૨.૭૧ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૨ ી કાળા રામ  મં દર, 
મુ.તા.ધરમપુર, િજ.વલસાડ 

૨૪.૭૦ ૧૩.૬૫ ૧૧.૦૫ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૩ ી ધમ ર મહાદેવ મં દર, 
મુ.તા.ધરમપુર, િજ.વલસાડ 

૧૪.૬૪ ૦.૦૦ ૧૪.૬૪ કામગીરી ગિતમાં છે. 

૪ ી નમદે ર મહાદેવ મં દર, 
મુ.તા.ધરમપુર, િજ.વલસાડ 

૨૧.૩૦ ૧૭.૧૪ ૪.૧૬ કામગીરી ગિતમાં છે. 

૫ ી ભાવભાવે ર મહાદેવ મં દર, ી 
સ ગુ દેવ વાિમ અખંડાનંદ ચેરીટેબલ 
ટ ટ સંચાિલત, મુ.બ માળ, 
તા.ધરમપુર, િજ.વલસાડ ખાતે સોલાર 
ફટોપ લગાવવા માટે 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

 કલુ  ૭૨.૨૮ ૩૯.૭૨ ૩૨.૫૬ - 

 
ભ ચ િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા . લાખમાં  
મ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 
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મા હતી શૂ ય 
                                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) આંકડા . લાખમાં  

૧ ી દ આ મ, મુ.ઉછાલી, પો-
દઢાલ, તા.અંકલે ર િજ.ભ ચ ખાતે 
સોલાર ફટોપ લગાવવા માટે 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

૨ ી તંભે ર મહાદેવ મહીસાગર સંગમ 
તીથ ચેરીટેબલ ટ ટ, મુ.કાવી, કબોઈં , 
તા.જબુસરં , િજ.ભ ચ ખાતે સોલાર 
ફટોપ લગાવવા માટે 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

 કલુ  ૧૦.૪૦ ૧૦.૪૦ - - 
--------- 

રા યમાં આવેલ સમરસ છા ાલયો 
 ૨૧૮૫૦ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા અનુસિૂચત િત, અનુસૂિચત જન િત અને 
અ ય પછાતવગ ના િવ ાથ ઓ માટે  સમરસ છા ાલય શ  
કરવામા ંઆ યા છે તે વાત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨) સમરસ છા ાલય કયા ં કયા ં થળોએ શ  
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨) (૧) અમદાવાદ, (૨) આણંદ, (૩) વડોદરા,  
(૪) સુરત, (૫) રાજકોટ, (૬) ભાવનગર, (૭) 

મનગર, (૮) ભુજ (ક છ),  (૯) હમતનગર ં
(સાબરકાંઠા) 

 (૩) સમરસ છા ાલયમા ં શું શું સગવડતાઓ 
આપવામાં આવે છે? 

  (૩) અિતઆધુિનક સુિવધાયુ ત રહેઠાણ, ભોજન, 
સફાઈ અને િસ યુરીટીની સગવડતા િવનામુ યે આપવામા ં
આવે છે. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

 ૨૨૨૩૫ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) ૩૬ 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૧૦૮૬૭ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પીવાના પાણીના કનેકશન આપવા બાબત 

 ૨૪૦૩૯ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોને પીવાના 
પાણી માટે ઘર-ઘર નળ કનકેશન આપવામાં આ યા, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોમા ંઘર કનેકશન આપવામા ંબાકી છે, અન ે

 

 (૧) અને (૨) બનાસકાંઠા િજ ાના તમામ ૧૨૪૫ 
ગામોમા ં ઘર ઘર ડાણ આપવામાં આવલે છે. ટકાવારી 
મુજબ તાલુકાવાર નીચેની િવગતે 
 (૨)  

મ તાલુકો ૧૦૦% ડાણ 
આપેલ ગામોની 

સં યા 

અંશતઃ બાકી 
રહલા ગામોની ે

સં યા 
૧ અમીરગઢ ૧ ૬૮ 
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૨ ભાભર ૦ ૫૧ 
૩ દાંતા ૨૬ ૧૫૭ 
૪ દાંતીવાડા ૨૭ ૩૧ 
૫ ડીસા ૦ ૧૧૫ 
૬ દયોદર ૮ ૬૦ 
૭ ધાનેરા ૭ ૭૦ 
૮ કાંકરેજ ૫ ૯૫ 
૯ પાલનપુર ૮૭ ૩૨ 

૧૦ થરાદ ૦ ૧૨૨ 
૧૧ વડગામ ૫૮ ૫૨ 
૧૨ વાવ ૦ ૭૮ 
૧૩ લાખણી ૧૫ ૩૮ 
૧૪ સુઈગામ ૦ ૪૨ 

કલુ  ૨૩૪ ૧૦૧૧  
 (૩) તે કયાં સુધીમા ંઆપવામાં આવશ?ે   (૩) તબ ાવાર આગામી બે વષમાં  

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાતફરા સમૂહ લ  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે  

 ૨૨૨૩૨ ી બાબુભાઈ પટલે   (દસ ોઈ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ િજ ામા ં માઈ રમાબાઈ 
આંબેડકર સાતફેરા સમૂહ લ  યોજના હેઠળ અનુસિૂચત 

િતના કેટલા યુગલોની અર ઓ મળી,  

  (૧) ૧૯૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યુગલોની અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) ૧૯૫ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .. ૧૯,૫૦,૦૦૦/- 
--------- 

પાટણ િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૪૪૨૫ ી કીરીટકમાર પટલુ ે   (પાટણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં પાટણ િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  
પે શન યોજના હેઠળ તાલુકાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
મ તાલુકાનું 

નામ 
તા.૧-૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-

૧૨-૧૮ સુધી 
મળેલ અર ઓ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

સુધી મળેલ 
અર ઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ શંખે ર ૪૧૫ ૫૮૦ 
૨ સમી ૪૪૦ ૧૦૩૦ 
૩ પાટણ ૩૩૭ ૫૨૮ 
૪ ચાણ મા ૨૪૪ ૩૧૦ 
૫ રાધનપુર ૬૦૬ ૧૦૬૭ 
૬ સાંતલપુર ૨૧૯ ૧૧૪૨ 
૭ િસ પુર ૨૫૮ ૩૦૫ 
૮ સર વતી ૬૪૧ ૧૨૧૫ 
૯ હારીજ ૨૪૩ ૩૪૯ 

કલુ  ૩૪૦૩ ૬૫૨૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ તાલુકાવાર, વષવાર   (૨)  
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મંજર કરીૂ , કેટલી નામંજર કરીૂ , તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

સુધી  

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯  

મ તાલુકાનું 
નામ 

મંજરૂ  નામંજરૂ  મંજરૂ  નામંજરૂ  
૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ શંખે ર ૪૦૩ ૧૨ ૫૪૪ ૩૩ 
૨ સમી ૩૫૧ ૮૯ ૯૭૧ ૫૯ 
૩ પાટણ ૧૯૨ ૧૪૫ ૪૨૨ ૭૦ 
૪ ચાણ મા ૧૮૫ ૫૯ ૨૨૨ ૮૮ 
૫ રાધનપુર ૫૮૮ ૧૮ ૧૦૧૭ ૫૦ 
૬ સાંતલપુર ૧૬૭ ૫૨ ૭૬૦ ૩૬૭ 
૭ િસ પુર ૨૪૦ ૧૮ ૨૮૨ ૨૩ 
૮ સર વતી ૫૯૫ ૪૬ ૧૦૧૫ ૨૦૦ 
૯ હારીજ ૧૯૬ ૪૭ ૩૪૯ ૦ 

કલુ  ૨૯૧૭ ૪૮૬ ૫૫૮૨ ૮૯૦  
 (૩) ઉ ત અર ઓ નામંજર થવાના કારણો શા ંૂ
છે, અને 

  (૩) ૧   િનયત કરેલ મર ધરાવતા ન હોવાથી 
  ૨   બી.પી.એલ. યાદીમાં ૦ થી ૨૦ કોર ધરાવતા 

ન હોવાથી 
  ૩   થળે રહેતા ન હોવાથી 
  ૪   અવસાન થવાથી 

 (૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમાં મંજર ૂ
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૪) અર ઓના પુરતા આધાર પુરાવા ન હોવાના કારણ ે
પડતર છે. જ ેઆધાર પુરાવા મ ેથી િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ગાંધીનગર અને ખેડા િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 

 ૨૪૦૬૫ ડો. સી.જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર અન ે
ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર 
દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામાં આ યા છે તે હકીકત ં
સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યાં સૂધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને અમરલીે  િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

* ૨૪૧૩૨ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે અમરેલી િજ ામા ં
િજ ાવાર મ અન ેરોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ 
ના ઠરાવની ગવાઈ મુજબ થાિનકોન ે રોજગારી 
આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો 
સામે શા પગલાં લીધા, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ થાિનક રોજગારીની મળેલ 
મા હતી અનુસાર ગીર સોમનાથ અને અમરેલી િજ ામા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન 

હોઈ, એકમો સામે પગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છમાિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 90 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસ ે
મા હતી એક  ન કરવામા ંઆવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શાં પગલાં લીધા? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

 ૨૨૨૦૫ ી કનભુાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વલસાડ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ ય,ુ અન ે

  (૧) ૫૭ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) ૩૪૨૯ 

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં મોલગેશનમાં િત 

 ૨૪૦૩૨ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામા ં તાલુકાવાર થમ મોલગેશનથી 
ખેડતોની કબ વાળી જમીનૂ માં થયલે િતઓ કેટલી 
સુધારવાની બાકી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામા ં તાલુકાવાર થમ મોલગેશનથી 
ખેડતોની કબ વાળી જમીનમા ં નીચે મુજબની િતઓ ૂ
સુધારવાની બાકી છે. 
 બનાસકાંઠા િજ ો 

તાલુકા િતઓ સુધારવાની બાકી 
પાલનપુર ૫૮૪ 
અમીરગઢ ૧૨૧ 
થરાદ ૩૦૨ 
સુઈગામ ૨૧૯ 
દાંતા ૧૭૬ 
ધાનેરા ૨૦૨ 
દયોદર ૧૯૪ 

દાંતીવાડા ૨૫૮ 
ડીસા ૪૦૯ 
વાવ ૨૧૮ 
ભાભર ૩૩૮ 
કાંકરેજ ૧૩૭ 
લાખણી ૨૨૫ 
વડગામ ૬૬૨ 

કલુ  ૪૦૪૫ 
 પાટણ િજ ો 

તાલુકા િતઓ સુધારવાની બાકી 
પાટણ ૩૦૭ 
િસ પુર ૧૧૨ 
સમી ૨૮૦ 
રાધનપુર ૩૫૫ 
સર વતી ૯૬૪ 
ચાણ મા ૩૫૩ 
હારીજ ૧૧૮ 
શંખે ર ૧૧૯ 
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સાંતલપુર ૨૨૮ 
કલુ  ૨૮૩૬  

 (૨) ઉ ત િતઓ યાં સુધીમાં સુધારવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) ઉ ત િતઓનો ઝંૂબેશ વ પે િનકાલ કરવાની 
કામગીરી ગિતમાં હોઈ સ વરે સુધારવામાં આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ અને મહસાે ણા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

 ૨૪૦૭૪ ી લાખાભાઇ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) અમદાવાદ અન ેમહેસાણા િજ ામા ંયા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઇ ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ નથી. 
અમદાવાદ અને મહેસાણા િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની 
િવગત *પ ક-૧ મા ંસામેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યા, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી ? 

 

 (૨) અને (૩)  *પ ક-૧ મુજબ છે. 

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

રાજકોટ િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
 ૨૨૨૧૭ ીમતી ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંરાજકોટ િજ ામા ંસ યવાદી રા  હરીશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનુસૂિચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૪૦૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૩૯૫ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ..૧૯,૭૫,૦૦૦/- 
--------- 

નવસારી િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
 ૨૨૧૯૬ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, નવસારી ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૯૬૨૭ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૫૧૩૦ 

--------- 
મહસાણાે  િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

 ૨૨૨૦૧ ી ઋિષકશ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ ય,ુ અન ે

  (૧) ૨૭ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) ૬૭૮૩ 
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--------- 
લ કરી ભરતી મેળાનું આયોજન 

 ૨૨૧૮૭ ી પૂણશ મોદી  (સુરત-પિ મ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ય સરકાર ારા વષ ૨૦૧૯માં કેટલા લ કરી 
ભરતી મેળા યોજવામા ંઆ યા, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) આ લ કરી ભરતીમળેા કયા કયા થળોએ 
યોજવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨)  
૧. સાબર પોટસ ટે ડયમ, હમતનગરં  
૨. પોલીસ પરેડ ાઉ ડ, મનગર 

 (૩) તેમાં કેટલા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં 
આવી ? 

  (૩) હમતનગર ખાતેના લ કરી ભરતીમેળામા ંં ૮૫૬ 
ઉમેદવારોની પસદંગી કરવામાં આવી તથા મનગર 
ખાતેના લ કરી ભરતીમળેાનુ ંપ રણામ બાકી છે. 

--------- 
સુર નગરે  િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

 ૨૨૧૮૬ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરે નગર િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ ય,ુ અન ે

  (૧) ૨૫ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) ૪૦૫૪ 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

 ૨૨૨૦૩ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વલસાડ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 

ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને 

  (૧) ૫૭. 

 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમદેવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૩૪૨૯. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

 ૨૨૧૯૮ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદવેી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, નવસારી ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૯૬૨૭. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા  
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૫૧૩૦. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

 ૨૨૨૩૬ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 

ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને 

  (૧) ૩૬. 

 (૨) આ ભરતી મળેામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી   (૨) ૧૦૮૬૭. 
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આપવામાં આવી? 
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  
 ૨૪૧૦૭ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને પોરબંદર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ંપીવાનું 
પાણી પાઈપ લાઈનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે, 
  િજ ોઃ- રાજકોટ 

અન ુ તાલુકો પાઈપ લાઈનથી પીવાના 
પાણીની યવ થા 

૧ ગ ડલ ૮૦ 
૨ જસદણ ૫૯ 
૩ વીિછયાં  ૪૬ 
૪ કોટડાસાગંાણી ૩૯ 
૫ લોિધકા ૩૭ 
૬ પડધરી ૫૭ 
૭ રાજકોટ ૮૧ 
૮ જતેપુર ૪૬ 
૯ ધોરા  ૩૦ 

૧૦ મકડોરણાં  ૪૭ 
૧૧ ઉપલેટા ૪૯ 

કલુ  ૫૭૧ 
   િજ ોઃ- પોરબંદર 

અન ુ તાલુકો પાઈપ લાઈનથી 
પીવાના પાણીની 

યવ થા 
૧ પોરબંદર ૭૪ 
૨ રાણાવાવ ૨૮ 
૩ કિતયાણાુ  ૪૬ 

કલુ  ૧૪૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને 
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં ,  

  (૨) રાજકોટ િજ ાના રાજકોટ તાલુકાનુ ં ૧ ગામ, યારે 
પોરબંદર િજ ાના રાણાવાવ તાલુકાના ૩૧ ગામો (નેશ)ન ે
પાઇપ લાઇનથી પાણી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં .  

 (૩) જ ેગામોને પાઇપ લાઇનથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  ં
ન પડાતંુ હોય તો તેવા ગામોને કઇ પ િતથી પીવાનું 
પાણી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અને 

  (૩) રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાના આ બાકી ગામોન ે
થાિનક પ રિ થિત મુજબ હે ડપંપથી પીવાનું પાણી પૂ  ં

પાડવામાં આવે છે.  
 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યા ં સુધીમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) રાજકોટ િજ ાના પાઇપ લાઇનથી પાણી ન 
અપાતા ૦૧ (રોણકી) ગામને ડા ારા યારે પોરબંદર 
િજ ાના બાકી રહેતા ગામો (નશે) માટે સવ ણની કામગીરી 
હાથ ધરેલ છે. જ ે સ વરે પૂણ કરી પાઇપ લાઇનથી પાણી 
પૂ  પાડવાનું આયોજન ં છે.  

--------- 
આણંદ અને મ હસાગર િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 

૨૪૧૫૬ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને મ હસાગર િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામાં આ યા ં

  (૧)  
આણંદ હા,  

મહીસાગર ના,   
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છે તે હકીકત સાચી છે, 
 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં 
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૨)  
આણંદ પ ક-(૧) સામેલ છે. 

મહીસાગર  ઉપિ થત થતો નથી. 
પ ક-(૧) 

*૨૪૧૫૬-આણંદ અન ેમ હસાગર િજ ામાં સરકારી 
જમીન પર દબાણ 

તાલુકા ે ફળ (ચો.મી.) 
આણંદ ૦ 
ઉમરેઠ ૦ 

આંકલાવ ૦ 
પેટલાદ ૦ 
સોિજ ા ૦ 
તારાપુર ૩૨૮૪ 
ખંભાત ૭૫૫૧૮૪ 
બોરસદ ૨૦૦૦૦૦  

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદસેર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  
આણંદ િનયમોનુસાર કાયવાહી કરી, બનતી 

વરાએ 
મહીસાગર  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

૨૨૧૯૫ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 

ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને 

  (૧) ૫૨. 

 (૨) આ ભરતી મળેામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૧૨૪૭૬. 

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની મંજર જ યાઓૂ  

૨૪૦૭૭ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાૂ ઓ 

પશુધન િનરી ક 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ અમદાવાદ ૪૯ ૧૦૦ 
૨ ગાંધીનગર ૪૬ ૧૦૨  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન િનરી ક 

વગ-૩  
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ અમદાવાદ ૩૪ ૧૫ ૭૮ ૨૨ 
૨ ગાંધીનગર ૪૪ ૦૨ ૯૦ ૧૨  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િનરી ક, વગ-૩ની રા ય ક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક, 
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વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે
ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ડૉે .સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

૨૨૨૧૫ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમરેલી િજ ામાં  વષ ૨૦૧૯-૨૦માં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ. સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૩ (તેર). 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરવામાં આવી, 
અને  

  (૨) ૧૨ (બાર). 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા બાર લાખ 
પૂરા).  

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૪૧૮૨ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમા ં
કેટલા િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયલે છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

વડોદરા  ૨૬૫૬૩ ૯૫૨ ૨૭૫૧૫ 
છોટાઉદેપુર ૮૮૧૩ ૧૬૮ ૮૯૮૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
વડોદરા  ૫૯૧૧૬ 

છોટાઉદેપુર ૮૩૨૬  
 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અને કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
વડોદરા  ૦ ૫૯૧૧૬ 

છોટાઉદપુેર ૨૨ ૮૩૦૪ 
*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતીમળેામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 
સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

૨૨૧૯૭ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 

ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને 

  (૧) ૫૨. 

 (૨) આ ભરતી મળેામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૧૨૪૭૬. 

--------- 
 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 96 

અમદાવાદ િજ ામાં માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાતફરા સમૂહ લ  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે  
૨૨૨૩૧ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ િજ ામા ં માઈ રમાબાઈ 
આંબેડકર સાતફેરા સમુહ લ  યોજના હેઠળ અનુસિૂચત 

િતના કેટલા યુગલોની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૯૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યુગલોની અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે 

  (૨) ૧૯૫ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૯,૫૦,૦૦૦/- 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાતફરા સમૂહ લ  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે  
૨૨૨૩૩ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ િજ ામા ં માઈ રમાબાઈ 
આંબેડકર સાતફેરા સમુહ લ  યોજના હેઠળ અનુસિૂચત 

િતના કેટલા યુગલોની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૯૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યુગલોની અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે 

  (૨) ૧૯૫ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૯,૫૦,૦૦૦/- 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ામાં પીવાના પાણી માટ કામો મંજર કરવા બાબતે ૂ  
૨૪૪૧૯ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય  પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં છોટાઉદેપુર િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં 
પીવાનું પાણી ઉપલ ધ કરવા બોર, હે ડપંપ, કવાુ , 
ઓવરહેડ ટાંકી બનાવવાના કેટલા કામો મંજર કરવામાં ૂ
આ યા, 

  (૧) અને (૨)  

 બોરની િવગતો *પ રિશ -૧(૧) મુજબ 
 હે ડપંપની િવગતો *પ રિશ -૧(૨) મુજબ 
 કવાની િવગતો ુ *પ રિશ -૧(૩) મુજબ 
 ઓવરહેડની ટાંકીની િવગતો *પ રિશ -૧(૪) 

મુજબ 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા કામો ઉ ત 
િ થિતએ પૂણ થયા અન ેકેટલા કામો બાકી છે, અન ે

   

 (૩) બાકી કામો યા ંસુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશ?ે   (૩) 
 બોરની િવગતો *પ રિશ -૨(૧) મુજબ 
 હે ડપંપની િવગતો *પ રિશ -૨(૨) મુજબ 
 કવાની િવગતો ુ *પ રિશ -૨(૩) મુજબ 
 ઓવરહેડની ટાંકીની િવગતો *પ રિશ -૨(૪)     

મુજબ 
(*પ રિશ  સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવેલ છે.) 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાે  

૨૨૨૦૨ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ ય,ુ અન ે

  (૧) ૨૭ 
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 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) ૬૭૮૩ 

--------- 
લ કરી ભરતી મેળાનું આયોજન 

૨૨૧૮૮ ી હષ સંઘવી  (મજરાુ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ય સરકાર ારા વષ ૨૦૧૯માં કેટલા લ કરી 
ભરતી મેળા યોજવામા ંઆ યા, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) આ લ કરી ભરતીમળેા યા યા થળોએ 
યોજવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) ૧. સાબર પોટસ ટે ડયમ, હમતનગરં .
   ૨. પોલીસ પરેડ ાઉ ડ, મનગર. 

 (૩) તેમાં કેટલા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામા ં
આવી ? 

  (૩) હમતનગર ખાતેના લ કરી ભરતીમળેામા ંં ૮૫૬ 
ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવી તથા મનગર 
ખાતેના લ કરી ભરતીમળેાનુ ંપ રણામ બાકી છે.  

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 

૨૨૧૯૧ ી શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વડોદરા િજ ા િવિનયમ કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતીમળેાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ,ં અન ે

  (૧) ૩૫ 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) ૮૫૪૩ 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ 

 ૨૧૮૧૩ ીમતી સીમાબેન મો હલે  (અકોટા) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામાં વડોદરા િજ ાના કેટલા વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં ભાગ લીધો, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વણતીથ 
દશન યોજનામાં વડોદરા િજ ાના ૮,૩૩૦  વ ર  
નાગ રકોએ છે ા બે વષમાં ભાગ લીધો છે. 

 (૨) તે માટે ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) તે માટે ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
.૩૪,૨૬,૩૮૪/-ની સહાય ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં તટર ક દળને ફાળવેલ જમીન બાબતે  

૨૪૧૪૩ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં તટર ક દળને જમીન ફાળવવામાં આવી છે તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો યા કારની, કેટલી જમીન શા 
ભાવે ફાળવવામાં આવી, અન ે

  (૨) સરકારી પડતર જમીન નીચે મુજબ ફાળવવામા ં
આવેલ છે. 

ે ફળ (ચો.મી.માં.) કમત િત ચોં .મી. 
૮૯૦૩૧ ૧૧૦૦ 
૩૨૩૭૬ ૧૬૫૫  

 (૩) તે અ વયે રા ય સરકારન ેકેટલી આવક થઈ ?    (૩) .૧૫,૧૫,૧૬,૩૮૦/- 
--------- 

તાપી અને સુરત િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 
૨૪૧૯૯ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 98 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને સરુત િજ ામાં િજ ાવાર મ 
અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ના ઠરાવની 

ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું 
ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામ ેશા પગલાં લીધા,ં   

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઈ અ વય ે
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં થાિનક 
રોજગારીની મળેલ મા હતી અનુસાર  
(૧) તાપી િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં નીચે જણાવલે એકમોએ થાિનકોન ે
રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ થાિનકોને રોજગારી 
આપવાના િનયમોનું 

ઉ ંઘન કરલ એકમોની ે
સં યા 

૨૦૧૮ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 

િ થિતએ 

૦૧ 

૨૦૧૯ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ 

૦૧  

(૨) સુરત િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં નીચે જણાવલે એકમોએ થાિનકોન ે
રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ થાિનકોને રોજગારી 
આપવાના િનયમોનું 

ઉ ંઘન કરલ એકમોની ે
સં યા 

૨૦૧૮ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 

િ થિતએ 

૦૭ 

૨૦૧૯ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ 

૧૧  

 ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામા ંઆવલે છે. 

 સબંિધત એકમોને મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૯૫ના ઠરાવ અનસુાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઈઓનુ ં
યાન દોરતા પ ો પાઠવલે છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
િનયામક (રોજગાર) ારા દર છ માસ ે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઈનું પાલન વધુ સુચા  
રીતે થઈ શકે તે માટે તેઓને સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
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ગાંધીનગર ારા રા યમા ં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે, તે માટે 
રોજગાર ભરતી મેળા ( બફેર) નુ ંઆયોજન કરી, 
થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે, તેવા 
ય નો કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમા ંઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અને  

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ તથા 
ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસે 
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામે 
શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સાબરકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

૨૪૦૫૬ ડો. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સાબરકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર 

મ અન ે રોજગાર િવભાગના તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ના 
ઠરાવની ગવાઈ મુજબ થાિનકોન ે રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામે શા 
પગલાં લીધા,ં   

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઈ અ વય ે
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં થાિનક 
રોજગારીની મળેલ મા હતી અનુસાર  
(૧) પાટણ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંધન થયેલ ન હોઈ, એકમો સામે પગલા ં
લેવાનો  ઉપિ થિત થતો નથી. 
(૨) સાબરકાંઠા િજ ામા ં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં નીચે જણાવેલ એકમોએ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

 
વષ થાિનકોને રોજગારી 

આપવાના િનયમોનું 
ઉ ંઘન કરલ એકમોની ે

સં યા 
૨૦૧૮ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 
િ થિતએ 

૦૧ 

૨૦૧૯ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ 

૦૧  

ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 સબંિધત એકમોનો મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૯૫ના ઠરાવ અનસુાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઈઓનુ ં
યાન દોરતા પ ો પાઠવલે છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
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િનયામક (રોજગાર) ારા દર છ માસ ે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઈનું પાલન વધુ સુચા  
રીતે થઈ શકે તે માટે તેઓને સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમા ં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે, તે માટે 
રોજગાર ભરતી મેળા ( બફેર) નુ ંઆયોજન કરી, 
થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે, તેવા 
ય નો કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમા ંઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અને  

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ તથા 
ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસે 
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામે 
શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૨૨૩૮ ી રાકશભાઈ શાહે  (એલીસ ીજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, અમદાવાદ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૪૨૯૭૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૫૧૮૪૨ 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 ૨૨૨૨૩ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં પંચમહાલ િજ ામાં સર વતી સાધના 
યોજના હેઠળ અનુસૂિચત િતની િવ ાથ નીઓની કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૪૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૩૪૧ 

 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૩૪૧ 
--------- 
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ભ ચ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
 ૨૨૧૯૪ ી દુ યંતભાઈ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, ભ ચ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૧૪૨૮ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૩૪૫૩૨ 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં નલ  સે જલ યોજનાના લાભાથ  ગામો 

 ૨૩૭૮૧ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છોટાઉદેપુર િજ ામા ંતાલુકાવાર ‘‘નલ સ ેજલ યોજના’’ 
અ વયે કેટલા ગામો અન ેફળીયાન ેલાભ અપાય છે, 

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં કલ ુ ૮૮૮ ગામો તથા ૨૮૨ 
ફિળયાઓ પૈકી ૮૪૯ ગામો અન ે ૨૨૭ ફિળયાન ે નળ 

ડાણનો લાભ આપવામાં આવલે છે. તાલુકાવાર નળ 
ડાણની ટકાવારી નીચે મુજબ છે. 

૧૦૦% ડાણ આપેલ 
ગામો/ફિળયાની  

સં યા 

અંશતઃ ઘર ડાણ 
આપેલ ગામો/ફિળયાની 

સં યા 

તાલુકો 

ગામ ફિળયા ગામ ફિળયા 
છોટાઉદેપુર ૧૦ ૭ ૧૩૧ ૪૯ 
સંખેડા ૭૧ ૧૪ ૪૪ ૨૩ 
જતેપુરપાવી ૨ ૩ ૧૨૨ ૧૦ 
નસવાડી ૧૨૦ ૦ ૮૭ ૦ 
બોડેલી ૧૦ ૧૬ ૧૨૧ ૩૩ 
કવાંટ ૪૭ ૨૩ ૮૪ ૪૯ 

 (૨) બાકી રહેલ ગામો અને ફિળયાને આ 
યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેટલી નાણાકીય 
આવ યકતા છે, અન ે

  (૨) અંદા ત રકમ .૭૭૧૬.૦૦ લાખ 

 (૩) તમામ ગામો-ફિળયાને યાં સુધીમાં નલ સ ે
જલ યોજનાનો પૂરેપૂરો લાભ આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) આગામી બે વષમાં પૂરેપૂરો લાભ તમામ ગામ 
ફિળયાઓન ેઆપવાનું આયોજન છે. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

૨૨૨૨૦ ીમતી મનીષા વકીલ  (વડોદરા શહેર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા  
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ામાં વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ.સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૫૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .. ૪૬,૦૦,૦૦૦/- 
--------- 

વડોદરા િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 
૨૨૧૯૨ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક   (૧) ૩૫ 
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વષમાં વડોદરા િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 

ઔ ોિગક ભરતી મળેાનુ ંઆયોજન કરવામાં આ યુ,ં અને 

 (૨) આ ભરતી મેળામાં કેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૮૫૪૩ 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  

૨૪૧૨૮ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન 
િન ર કની ગીર સોમનાથ અન ેદેવભિૂમ ારકા િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ મંજૂર થયેલ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િન ર ક, 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ ગીર સોમનાથ ૨૦ ૧૫ 
૨ દેવભૂિમ 

ારકા 
૧૪ ૧૯ 

 
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-
૨ 

પશુધન 
િન ર ક, વગ-

૩ 

અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ગીર 
સોમનાથ 

૧૩ ૦૭ ૧૪ ૦૧ 

૨ દેવભૂિમ ૦૮ ૦૬ ૧૧ ૦૮ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િન ર ક વગ-૩ની રા ય ક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય તેટલી 
ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િન ર ક વગ-૩ની 
પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અને ામ ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે.  

--------- 
ખેડા િજ ામાં જથ પાણી પુરવઠા યોજના હઠળ પાણી પૂૂ ે  પાડવા બાબાત 

૨૪૧૬૫ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોને જથ પાણી પુરવઠા ૂ
યોજના હેઠળ પાણી પૂ  પાડવામાંં  આવે છે અને કેટલા 
ગામોને પાણી પૂ  પાડવામાં આવતંુ નથીં , અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા િજ ામા ં
તાલુકાવાર ગામોની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

અનુ. તાલુકો કુલ 
ગામની 
સં યા 

જથ યોજના ુ
ારા પાણી 
મેળવતા 
ગામોની 
સં યા 

જથ યોજના ાુ રા 
પાણી ન મેળવતા 
ગામોની સં યા 

૧ કપડવંજ ૧૦૬ ૭૪ ૩૨ 
૨ કઠલાલ ૫૮ ૫૦ ૦૮ 
૩ ખેડા ૩૯ ૨૦ ૧૯ 
૪ મહેમદાવાદ ૬૫ ૨૦ ૪૫ 
૫ મહધાુ  ૪૧ ૦૨ ૩૯ 
૬ માતર ૪૮ ૨૭ ૨૧ 
૭ ન ડયાદ ૪૫ ૦૦ ૪૫ 
૮ વસો ૨૧ ૦૧ ૨૦ 
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૯ ઠાસરા ૬૬ ૨૩ ૪૩ 
૧૦ ગળતે ર ૨૮ ૦૯ ૧૯ 

કુલ ૫૧૭ ૨૨૬ ૨૯૧  
 (૨) ઉ ત બાકી ગામોને યા ં સુધીમાં જથ પાુ ણી 
પુરવઠા યોજના હેઠળ પાણી પૂ  પાડવામાં આવશેં ?  

  (૨) જથ યોજના ારા પાણી ન મેળવતા ૂ ૨૯૧ ગામોન ે
થાનીક સોસ આધારીત યોજના ારા પાઇપ લાઇનથી પાણી 

પૂ  પાડવામાં આવે છે. 
ઉ ત ગામોને જ રયાત ચકાસી, તબ ાવાર જથ યોજનાથી ુ
પાણી પૂ  પાડવા િવ સનીય સરફેસ સોં સ આધારીત 
યોજનાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
સુરત અને તાપી િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  

૨૪૧૯૩ ી આનંદભાઈ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ેપશુધન િન ર કની 
સુરત અને તાપી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િન ર ક, 
વગ-૩ની મંજૂર 

જ યાઓ 
૧ સુરત ૨૫ ૧૧૦ 
૨ તાપી ૧૩ ૬૧  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન િન ર ક, 

વગ-૩ 
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ સુરત ૧૫ ૧૦ ૫૩ ૫૭ 

૨ તાપી ૦૫ ૦૮ ૩૪ ૨૭  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િન ર ક, વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િન ર ક, 
વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે

ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે.  
--------- 

સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણે  
૨૪૦૯૨ ી સોમાભાઈ કોળીપટલ ે  (લ બડી) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૨૨૩૪ ી સુરશભાઇ પટલ ે ે  (મિણનગર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, અમદાવાદ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૪૨૯૭૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા રોજગાર 
વા છઓને રોજગારી આપવામા ંઆવીુ ? 

  (૨) ૫૧૮૪૨ 

--------- 
સામાિજક યાય અને અિધકારીતાના ફાળવેલ બજટ પેટ વણવપરાયેલ રકમે ે  

 ૨૪૧૧૧ ી િવણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષમાં વષવાર સામાિજક યાય અન ે
અિધકારીતાના ફાળવેલ બજટે પૈકી કેટલી રકમ 
વણવપરાયેલી રહી, અને  

  (૧) ૨૦૧૭-૧૮ –  ૩૫૧૯૦.૮૨ 
  ૨૦૧૮-૧૯ –  ૪૧૬૩૯.૬૧  

 (૨) ઉ ત ફાળેવલ રકમ પૈકી વહીવટી ીયામા ં
વાર લાગી હોય અને સમયસર ટે ડર યા નહ  થવાથી 
રકમ વણવપરાયેલી રહી હોય તો તે અંગે જવાબદારો સામ ે
શા પગલાં લીધા?ં 

  (૨) આ વહીવટી ીયાના િવલંબમાં અિધકારી/ 
કમચારી પ ે કોઇ િત જણાતી ન હોઇ પગલાં લેવાનો  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આણંદ અને મનગર િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  

 ૨૪૧૫૮ ી પુનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન 
િનરી કની આણંદ અન ે મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િનરી ક 
વગ-૩ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ આણંદ ૨૫ ૪૫ 
૨ મનગર ૨૫ ૩૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન િનરી ક, 

વગ-૩ 
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ આણંદ ૧૭ ૦૮ ૨૯ ૧૬ 

૨ મનગર ૧૭ ૦૮ ૨૦ ૧૫ 
 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િનરી ક વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય તેટલી 
ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક વગ-૩ની 
પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે ામ ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે.  

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

 ૨૨૧૮૦ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ.સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૩ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૨૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨૧.૦૦ લાખ 
--------- 

લ કરી ભરતી મેળાનું આયોજન 
 ૨૨૧૮૯ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા ય સરકાર ારા વષ ૨૦૧૯માં કેટલા લ કરી 
ભરતી મેળા યોજવામા ંઆ યા, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) આ લ કરી ભરતીમેળા યા યા થળોએ 
યોજવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨)  
 ૧. સાબર પોટસ ટે ડયમ, હમતનગરં  
 ૨. પોલીસ પરેડ ાઉ ડ, મનગર 

 (૩) તેમાં કેટલા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં 
આવી? 

  (૩) હમતનગર ખાતેં ના લ કરી ભરતીમેળામા ં ૮૫૬ 
ઉમેદવારોની પસદંગી કરવામાં આવી તથા મનગર 
ખાતેના લ કરી ભરતીમળેાનુ ંપ રણામ બાકી છે. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે  

 ૨૪૪૨૪ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  
પે શન યોજના હેઠળ તાલુકાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
મ તાલુકાનું 

નામ 
તા.૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
સુધી 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

સુધી 
૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ અમરેલી ૨૨૦ ૫૩૮ 
૨ વડીયા ૧૨૫ ૪૧૪ 
૩ લાઠી ૨૬૧ ૩૯૭ 
૪ બાબરા ૯૯ ૮૪૭ 
૫ સાવરકડલાુ ં  ૧૭૯ ૮૫૭ 
૬ લીલીયા ૧૦૬ ૨૮૮ 
૭ રાજલાુ  ૨૭૬ ૭૪૨ 
૮ ફરાબાદ ૧૮૪ ૪૬૨ 
૯ ધારી ૧૫૦ ૫૬૭ 

૧૦ ખાંભા ૪૬૭ ૭૩૦ 
૧૧ બગસરા ૨૦૮ ૩૭૧ 

 કલુ  ૨૨૭૫ ૬૨૧૩  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ તાલુકાવાર, વષવાર 
મંજર કરીૂ , કેટલી નામંજર કરીૂ ,  

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ સુધી 
તા.૧-૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯ સુધી 
મ તાલુકાનું 

નામ 
મંજરૂ  નામંજરૂ  મંજરૂ  નામંજરૂ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ અમરેલી ૧૮૦ ૪૦ ૪૯૭ ૪૧ 
૨ વડીયા ૧૧૫ ૧૦ ૩૭૬ ૩૮ 
૩ લાઠી ૨૪૯ ૧૨ ૩૫૦ ૪૪ 
૪ બાબરા ૮૨ ૧૭ ૮૦૫ ૪૨ 
૫ સાવરકડલાુ ં  ૧૪૬ ૩૩ ૬૫૯ ૧૯૦ 
૬ લીલીયા ૯૨ ૧૪ ૨૦૦ ૩૩ 
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૭ રાજલાુ  ૨૪૨ ૩૪ ૬૧૯ ૧૨૩ 
૮ ફરાબાદ ૧૭૩ ૧૧ ૩૯૮ ૬૪ 
૯ ધારી ૧૦૩ ૪૭ ૪૯૦ ૭૭ 

૧૦ ખાંભા ૪૫૭ ૧૦ ૭૧૫ ૧૫ 
૧૧ બગસરા ૧૭૬ ૩૨ ૨૪૩ ૫૯ 

 કલુ  ૨૦૧૫ ૨૬૦ ૫૩૫૨ ૭૨૬  
 (૩) ઉ ત અર ઓ નામંજર થવાના કારણો શાં ૂ
છે, અને 

  (૩)  
મ ના મંજરીના કારણોૂ  
૧ િનયત કરેલ મર ધરાવતા ન હોવાથી 
૨ બી.પી.એલ. યાદીમા ં૦ થી ૨૦ કોર ધરાવતા ન 

હોવાથી 
૩ થળે રહેતા ન હોવાથી 
૪ અવસાન થવાથી  

 (૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમા ં મંજર ૂ
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૪) અરજદારો તરફથી આધાર પુરાવા મ ેથી 
અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના િવ ાથ ઓની ઉ ચ અ યાસ માટ િવદેશ જવા લોન ૂ ે માટની ે

અર ઓ 
 ૨૪૧૨૫ ી બાબભુાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ િજ ામાં તાલુકાવાર સામાિજક ૂ
અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના િવ ાથ ઓની ઉ ચ 
અ યાસ માટે િવદશે જવા સા  લોન મળેવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
વષવાર મળેલ અર ઓ તાલુકો 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૨૦૧૯-
૨૦ 

કલુ  

જનાગઢૂ  ૦૧ ૦૧ ૦૨ 
કેશોદ ૦૧ ૦૨ ૦૨ 
માંગરોળ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અન ે કેટલી અૂ ર ઓ કયા કારણોસર 
નામંજર કરી અને કેટલી અર ઓ પડતર છેૂ , 

  (૨)  
તાલુકો મંજર કરલ ૂ ે

અર ઓ 
નામંજર કરલ ૂ ે

અર ઓ 
પડતર 

અર ઓ 
જનાગઢૂ  ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
કેશોદ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 
માંગરોળ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

કલુ  ૦૧ ૦૧ ૦૩ 
એક અર  િવ ાથ ની િનયત ટકાવારી કરતા ઓછી ટકાવારી 
હોવાના કારણ ેનામંજર કરવાૂ મા ંઆવેલ છે. 

 (૩) પડતર અર ઓનો િનકાલ યાં સુધીમા ં
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ૧) બે અર ઓ તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
   મંજર કરી દેવામાં આવેલ છેૂ . 

  ૨) એક પડતર અર  િત પૂતતા હેઠળ હોવાથી 
સાધિનક કાગળો રજ થયેથી િનકાલ કરવામાં ૂ
આવશ.ે 

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

 ૨૪૧૮૫ ી અ યકમાર પેટલુ  (કરજણ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા   (૧) નીચેની િવગતે 
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અને છોટાઉદેપુર ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ં
પીવાનું પાણી પાઈપ લાઈનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

ોઃ- વડોદરા 
અનુ.ં તાલુકો પાઈપ લાઈનથી પીવાના પાણીની 

યવ થા 
૧ વડોદરા ૮૨ 
૨ વાઘોડીયા ૯૩ 
૩ સાવલી ૮૭ 
૪ ડેસર ૪૮ 
૫ પાદરા ૮૨ 
૬ કરજણ ૯૩ 
૭ િશનોર ૪૧ 
૮ ડભોઈ ૧૧૮ 

 કલુ  ૬૪૪ 
ોઃ- છોટાઉદેપુર 

અનુ.ં તાલુકો પાઈપ લાઈનથી પીવાના 
પાણીની યવ થા 

૧ નસવાડી ૧૪૯ 
૨ બોડેલી ૧૧૦ 
૩ સંખેડા ૧૦૭ 
૪ કવાટં  ૫૬ 
૫ છોટાઉદેપુર ૪૨ 
૬ પાવીજતેપુર ૪૫ 

 કલુ  ૫૦૯  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે
પીવાનું પાણી પાઈપ લાઈનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , 

  (૨)     ોઃ- વડોદરા 
  વડોદરા ાના ડેસર તાલુકાના ૦૧ ગામન ે
પાણી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં . 

ોઃ- છોટાઉદેપુર 
અનુ.ં તાલુકો પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી 

પૂ ં  પાડવાનું બાકી ગામો 
૧ નસવાડી ૬૧ 
૨ બોડેલી ૪૦ 
૩ સંખેડા ૧૧ 
૪ કવાટં  ૭૫ 
૫ છોટાઉદેપુર ૧૦૨ 
૬ પાવીજતેપુર ૮૪ 

 કલુ  ૩૭૩  
 (૩) જ ેગામોને પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  ં
ન પડાતુ હોય તેવા ગામોને કઈ પ ધિતથી પીવાનુ ંપાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  (૩) જ ેગામોન ેપાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  ન ં
પડાતંુ હોય તેવા ગામોને હે ડપંપ/મીની પાણી પુરવઠા 
યોજના ારા પીવાનું પાણી પૂ  પાડવામા ંઆવે છેં . 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યાં સુધીમા ં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશેં ? 

  (૪) આ તમામ ગામોન ેસવ ણની કામગીરી હાથ ધરી 
સરફેસ સોસ આધારીત યોજનાની પાઈપ લાઈન મારફતે 
આગામી ણ વષમાં આવરી લઈ, પાણી પૂ  પાડવાનું ં
આયોજન છે. 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

 ૨૪૧૭૦ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં યા ાધામના 
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વષમા ં વષવાર મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામા ં
િજ ાવાર યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવી, 

િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ નથી. 
મહીસાગર અન ે પંચમહાલ િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની 
િવગત પ ક-૧ માં સામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

 

 (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 
 

   
પ ક-૧ 

મહીસાગર િજ ાના યા ાધામની િવગત 
                                            વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા . લાખમાં 

મ યા ાધામની િવગત ફાળવેલ 
રકમ 

કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

 -- -- -- --  
 કલુ  ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦  

 
વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

૧ સાતકડા મહાદવે મં દરુ ં , સાતકડા ુ ં
મ હસાગર 

૧૫૫.૦૦ ૨૧.૩૯ ૧૩૩.૬૧ કામગીરી ગિતમાં છે. 

 કલુ  ૧૫૫.૦૦ ૨૧.૩૯ ૧૩૩.૬૧  
 

પંચમહાલ િજ ાના યા ાધામની િવગત 
                                                    (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) આંકડા . લાખમાં 

મ યા ાધામની િવગત ફાળવેલ 
રકમ 

કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ પાવાગઢ યા ાધામના કામો ૧૫૦૦.૦૦ ૨૬૩૭.૭૭ -- કામગીરી ૨૦૧૬ થી ગિતમા ંછે. 
ફાળવલે ા ટ ઉપરાંતનો ખચ 
અગાઉની ા ટમાંથી થયેલ છે. 

 કલુ  ૧૫૦૦.૦૦ ૨૬૩૭.૭૭ --  
--------- 

ખેડા અને આણંદ િજ ામાં નવા બોર/કવા બનાવવા બાબતુ  
 ૨૪૧૬૭ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ િ થિતએ સરકાર ારા 
ખેડા અન ે આણંદ િજ ામા ં રીજલનેશન કાય મ હેઠળ ુ
બોર/કવા બનાવવા નાણાકીય વષ ુ ૨૦૧૮-૧૯ અને 
૨૦૧૯-૨૦મા ં કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવલે 
છે, 

  (૧) રીજવીનેશન કાય મ હેઠળ બોરુ /કવા બનાવવા ુ
તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ સરકાર ારા ખેડા તથા 
આણંદ ામા ંનીચે મુજબ ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

અનુ ં િજ ો નાણાકીય 
વષ 

ફાળવેલ ા ટ 
(લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૭.૪૨ ૧ ખેડા 
૨૦૧૯-૨૦ ૧૪૨.૮૬ 

૨ આણંદ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૨.૪૫ 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ, ખેડા અને આણંદ 
િજ ામા ં તાલુકાદીઠ ઉ ત બંને નાણાકીય વષમા ં કેટલા 
નવા બોર/કવા બનાવવામાં આવેલ છેુ , અન ે

 

 (૩) તેની પાછળ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યો?  

 (૨) અને  (૩) 
  બ ે નાણાકીય વષમાં બનાવેલ બોરની િવગત નીચે 
મુજબ છે. 

િજ ોઃ- ખેડા 
તાલુકા ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
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બોરની 
સં યા 

થયેલ ખચ 
( . લાખ) 

બોરની 
સં યા 

થયેલ ખચ 
( . લાખ) 

કપડવંજ ૦૩ ૧૦.૭૮ ૦૨ ૧૧.૮૭ 
નડીઆદ ૦૪ ૧૯.૨૬ ૦૧ ૭.૬૨ 
મહેમદાવાદ ૦૨ ૧૩.૧૫ ૦૨ ૧૭.૭૭ 
માતર ૦૧ ૧૨.૧૩ ૦૨ ૭.૨૨ 
ઠાસરા ૦૧ ૨.૬૩ ૦૦ ૦૦ 

કલુ  ૧૧ ૫૭.૯૫ ૦૭ ૪૪.૪૮ 
િજ ોઃ- આણંદ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ તાલુકા 
બોરની 
સં યા 

થયેલ ખચ 
( . લાખ) 

બોરની 
સં યા 

થયેલ ખચ 
( . લાખ) 

ખંભાત ૦૪ ૨૩.૪૭ ૦૧ ૩.૭૦ 
બોરસદ ૦૩ ૧૬.૩૬ ૦૧ ૩.૮૩ 
આણંદ ૦૩ ૧૮.૬૭ ૦૧ ૩.૩૦ 
આંકલાવ ૦૧ ૭.૮૬ ૦૧ ૧.૮૦ 
પેટલાદ ૦૧ ૫.૮૭ ૦૦ ૦૦ 

કલુ  ૧૨ ૭૨.૨૩ ૦૪ ૧૨.૬૩  
--------- 

રા યમાં ાથિમક શાળાઓમાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓને અપાતી કોલરશીપ બંધ કરવા બાબત 
૨૩૭૭૬ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

ાથિમક શાળાઓમાં અનસુૂિચત િતના િવ ાથ ઓને 
અપાતી કોલરશીપ ખાનગી શાળાઓમા ં અ યાસ કરતાં 
િવ ાથ ઓન ેઆપવાની બંધ કરવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) અંશતઃ સાચી છે. 
રા યમાં ખાનગી ાથિમક શાળા ધોરણ ૧ થી ૮ મા ં
અનુસૂિચત િત પૈકી અિતપછાત િતના અન ે અ વ છ 
યવસાયમાં રોકાયેલાં વાલીઓનાં બાળકોને િશ યવિૃ  

આપવામાં આવે છે. 
 (૨)  હા, તો ખાનગી શાળાઓમા ંઅ યાસ કરતાં 
બાળકોને કોલરશીપ આપવાનું યારથી બંધ કરવામાં 
આવેલ છે, અને   

  (૨)  રહેતો નથી. પરતુ સરકાર ીના તાં .૧૩-૧૦-
૨૦૧૫ના ઠરાવથી ખાનગી શાળાઓમાં રા ય સરકાર 
હ તકની પ રિ તલાલ મજમદુાર િશ યવૃિ  યોજના હેઠળ 
િશ યવૃિ  આપવાનુ ંબંધ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ખાનગી શાળાઓમાં આ કોલરશીપ બંધ 
કરવાના કારણો શા છે ?  

  (૩) મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત 
સરકારી ાથિમક શાળાઓ તેમજ અનદુાિનત ાથિમક 
શાળાઓ/ આ મશાળાઓમા ં ભણતા, અનુસૂિચત િત, 
સામાિજક અને શૈ િણક પછાત વગ, આિથક રીતે પછાત 
વગ  િવચરતી અને િવમુ ત િત તેમજ લઘુમિતઓનાં એમ 
તમામ વગ ના િવ ાથ ઓને સમાન ધોરણે ગણવેશ સહાય 
અને િશ યવૃિ  મળે તે કારણ.ે 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 

૨૪૧૭૯ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગાં  ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 
 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યા ંસુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

૨૪૦૬૮ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને અમદાવાદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે
પીવાનું પાણી પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , 

 

 (૩) જ ેગામોન ેપાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  ન ં
પડાતંુ હોય તેવા ગામોન ેકઇ પ િતથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  ં
પાડવામાં આવે છે, અને 

 

 (૧), (૨) અને (૩) ગાંધીનગર અને અમદાવાદ 
િજ ાના તમામ ગામોમા ં પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં .  
  
 

 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યાં સુધીમાં પીવાનું પાણી 
પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશેં ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુર નગર અને અમરલી િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે ે  

૨૪૦૯૦ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર અન ે અમરેલી િજ ામા ં િજ ા રોજગાર 
કચેરીઓમાં કેટલા િશિ ત અને અધિશિ ત બેરોજગારો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

સુરે નગર ૧૩૬૦૬ ૫૩૮ ૧૪૧૪૪ 
અમરેલી ૧૨૩૬૩ ૫૧૯ ૧૨૮૮૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
સુરે નગર ૮૮૪૧ 

અમરેલી ૮૧૬૭  
 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અને કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી ?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
સુરે નગર ૧૫૮ ૮૬૮૩ 

અમરેલી ૧૭૫ ૭૯૯૨ 
*સરકારી નોકરીની િવગતમા ંલ કરી ભરતી મળેામા ંપસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 
સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  

૨૪૦૫૩ ી અિ નભાઇ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ે પશુધન 
િન ર કની સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િન ર ક, 
વગ-૩ ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
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૧ સાબરકાંઠા ૨૯ ૮૩ 
૨ અરવ ી ૧૯ ૫૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-
૨ 

પશુધન 
િન ર ક, વગ-

૩ અ.નં. િજ ો 
ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ સાબરકાંઠા ૨૦ ૦૯ ૭૫ ૦૮ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િન ર ક વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય તેટલી 
ઝડપથી ભરવામા ં આવશ.ે યારે પશુધન િન ર ક વગ-૩ની 
પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે ામ ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે.  

--------- 
દાંતીવાડા તાલુકામાં નવીન પશુ દવાખાનુ ં

૨૪૦૩૫ ી નથાભાઇ પટલ ે  (ધાનેરા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના દાંતીવાડા તાલુકામાં નવીન પશુ દવાખાનુ ં
બનાવવાની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) બાબત િવચારણા હેઠળ છે. 

 (૨) ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમાં પૂણ કરી નવીન 
પશુ દવાખાનુ ંબનાવવામા ંઆવશે ? 

  (૨) બનતી વરાએ. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

 ૨૨૨૩૭ ી ભૂપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, અમદાવાદ ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૪૨૯૭૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા રોજગાર 
વાં છઓને રોજગાુ રી આપવામા ંઆવી ? 

  (૨) ૫૧૮૪૨ 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ડૉ. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

 ૨૨૨૨૮ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામાં વષ:૨૦૧૯-૨૦મા ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ.સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૭૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૫૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧૪૨.૫૦ લાખ 
--------- 

આણંદ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
 ૨૪૧૫૩ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણદં 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા િશિ ત અન ે અધિશિ ત 
બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
ન ધાયેલ બેરોજગારોની સં યા 

તાલુકાનું નામ 
િશિ ત અધ-િશિ ત 

આણંદ ૬૬૭૪ ૧૫૬ 
ખંભાત ૪૨૫૫ ૧૩૪ 
બોરસદ ૩૬૯૧ ૧૨૩ 
પેટલાદ ૩૦૯૯ ૮૫ 
ઉમરેઠ ૨૦૧૯ ૪૮ 
આંકલાવ ૧૦૦૦ ૨૩ 
સો ા ૮૮૯ ૨૨ 
તારાપુર ૮૧૮ ૨૯ 

 (૨) તે પૈકી છે ા બે વષમા ં તાલુકાવાર કેટલાન ે
સરકારી અને કેટલાને ખાનગી રોજગારી પૂરી પાડવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) સામેલ પ ક-'અ' મુજબ 
સરકારી અને ખાનગી નોકરીની િવગત 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ મ 

તાલુકાનું 
નામ 

સરકારી* ખાનગી 
૧ આણંદ ૫૦ ૧૨૯૧૩ 
૨ ખંભાત ૦ ૩૯૪૦ 
૩ બોરસદ ૦ ૨૯૬૨ 
૪ પેટલાદ ૦ ૨૭૦૭ 
૫ ઉમરેઠ ૦ ૨૦૧૪ 
૬ આંકલાવ ૦ ૪૪૨ 
૭ સો ા ૦ ૩૧૩ 
૮ તારાપુર ૦ ૩૦૭ 

કલુ  ૫૦ ૨૫૫૯૮ 
*સરકારી નોકરીની િવગતમા ંલ કરી ભરતી મળેામા ંપસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 

 (૩) ઉ ત બાકી બેરોજગારોન ે યાં સુધીમા ં
રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવશે ? 

  (૩) નોકરીદાતાઓની માંગણી મુજબ ઉમેદવારોની 
ભલામણ ઉપરાંત ઔ ોિગક ભરતીમેળા અને લ કરી 
ભરતીમેળાના ંઆયોજન થકી બાકી રહેલ રોજગારવાં છઓન ેુ
રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવશ.ે 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  

 ૨૪૨૦૩ ી મંગળભાઇ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ે પશુધન 
િનરી કની ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન િનરી ક, 
વગ-૩ ની મંજર ૂ

જ યાઓ 
૧ ડાંગ ૦૮ ૧૫ 
૨ વલસાડ ૧૦ ૪૩  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન િનરી ક, 

વગ-૩ અ.નં. િજ ો 
ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી 
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જ યા જ યા જ યા જ યા 
૧ ડાંગ ૦૭ ૦૧ ૦૬ ૦૯ 
૨ વલસાડ ૦૮ ૦૨ ૩૦ ૧૩  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િન ર ક વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય તેટલી 
ઝડપથી ભરવામા ંઆવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક વગ-૩ની 
પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અને ામ ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે.  

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટ ે  

 ૨૪૦૪૨ ી શીવાભાઇ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય યા ાધામના િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામા ંિજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામા ં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઇ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 
બનાસકાંઠા અન ેપાટણ િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત 
*પ ક-૧ મા ંસામલે છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી ? 

 

 (૨) અને (૩)  *પ ક-૧ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
બનાસકાંઠા િજ ાના યા ાધામની િવગત 

 વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા ..લાખમાં 
મ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ી અંબા  મં દર પ રસર અને 
શોિપંગ સે ટર, મું અંબા  ખાતે 
સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૨૨.૫૭ ૨૨.૫૭ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

૨ ી આરાસુરી અંબા  મં દર, અંબા  
મેઇન ગેટ, મું અંબા  ખાતે સોલાર 
ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૨૧.૬૬ ૨૧.૬૬ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

૩ અંબા  ખાતે પે એ ડ યુઝ ટોયલટેનું 
બાંધકામ 

૫૦.૦૦ ૧૮.૨૬ ૩૧.૭૪ ૧ (એક) પે એ ડ યુઝ ટોયલેટનુ ં
કામ ગિતમા ં છે તથા બી  પે 
એ ડ યુઝ ટોયલેટની કામગીરી 
અંગે જમીન ફાળવણી પડતર 
હોઈ શ  થયેલ નથી. 

૪ ી આરાસુરી અંબા  ખાતે િવકાસના 
કામો માટેની ા ટ 

૨૯.૨૮ ૯.૦૪ ૨૦.૨૪ કામો ગિતમા ંહોઈ. 

 કલુ  ૧૨૩.૫૧ ૭૧.૫૩ ૫૧.૯૮  
 વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯)     આંકડા .લાખમાં 

૧ BAPS ી વામીનારાયણ મં દર, 
મું. ચડોતર, તા. પાલનપુર, િજ, 
બનાસકાંઠા સોલાર ફટોપ િસ ટમ 
મુકવાના કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

૨ ી હરગંગે ર સાંકળે રી દેવ થાન 
ટ ટ, મું.પો. હાથીદરા, તા. 
પાલનપુર, િજ. બનાસકાંઠા સોલાર 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - કામ પૂણ થયેલ છે. 
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ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 
૩ ી આરાસુરી અંબા , ગ બર ખાતે 

૫૧ શિ તપીઠમાં િવજળીકરણનાં 
કામ 

૧૭.૦૪ ૧૭.૦૪ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

 કલુ  ૨૭.૪૪ ૨૭.૪૪ ૦.૦૦  
પાટણ િજ ાના યા ાધામની િવગત 

 વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮)    આંકડા .લાખમાં 
મ િવગત કામની રકમ થયેલ ખચ વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ી ધારાસુરી ધારબા માતા  મં દર ં
ગગલાસણ તા. િસ પુર ખાતે 
િવકાસની કામગીરી 

૨૦.૦૦ ૧૮.૬૭ ૧.૩૩ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૨ િબંદુ સરોવર િવકાસ ટ ટ, િસ પુર 
ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ 
મુકવાના કામ 

૨૨.૫૭ ૨૨.૫૭ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

૩ ી િસ ધે ર મહાદવે ચેરીટેબલ 
ટ ટ, િસ પુર ખાતે સોલાર ફટોપ 
િસ ટમ મુકવાના કામ 

૧૧.૨૮ ૧૧.૨૮ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

 કલુ  ૫૩.૮૫ ૫૨.૫૨ ૧.૩૩ - 
 વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯)     આંકડા .લાખમાં 

૧ ી બેચર વામી સદગુ  સેવા ટ ટ, 
(રાવત રામ  મં દર) િસ પુર ખાતે 
આંતર માળખાકીય સુિવધા અને 
િવકાસની કામગીરી 

૩૦૦.૦૦ ૦.૫૩ ૨૯૯.૪૭ આિકટેકટ ીન ે ફી ચૂકવેલ છે 
તથા િવકાસ કામગીરી ગિતમાં 
છે પરતુ તાં .૧૭/૯/૨૦૧૯ના 
રોજ ઈ રદાર ીન ે વકઓડર 
આપેલ હોઈ ખચ થયેલ નથી. 

૨ ી વીરમેઘમાયા મારક ભવન, 
.પાટણ ખાતે િવકાસ કામગીરી 

૩૦૦.૦૦ ૦.૫૩ ૨૯૯.૪૭  આિકટેકટ ીન ે ફી ચૂકવેલ છે 
તથા  ટે ડર મંજરીૂ  હેઠળ હોઈ  

૩ ી લોટે ર મહાદેવ મં દર, 
મું.લોટે ર તા.સમી .પાટણ ખાતે 
િવકાસ કામગીરી 

૧૯૮.૦૦ - ૧૯૮.૦૦ આિકટેકટ ી ારા નકશા-
અંદા  બનાવવાની કામગીરી 

ગિતમાં હોઈ 
૪ સંત ી િ કમ સાહેબની જ યા, 

મુ. મુંજપુર તા.શંખે ર .પાટણ 
ખાતે િવકાસની કામગીરી 

૯૯.૩૫ - ૯૯.૩૫ આિકટેકટ ી ારા નકશા-
અંદા  બનાવવાની કામગીરી 

ગિતમાં હોઈ  
૫ ી ચુડેલમા મં દર િવકાસ ટ ટ, 

મુ.કણઘેરુ , તા. .પાટણ સોલાર 
ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામો. 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

૬ ી સાંઈબાબા સં થાન, ણ 
દરવા , કણઘેર રોડુ , 
મુ.તા.િજ.પાટણ સોલાર ફટોપ 
િસ ટમ મુકવાના કામો. 

૩.૯૦ ૩.૯૦ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

કલુ  ૯૦૬.૪૫ ૧૦.૧૬ ૮૯૬.૨૯  
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
 ૨૨૧૮૫ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, છોટાઉદેપુર ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ

  (૧) ૮૯૮૧ 
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ન ધાયેલ છે, અન ે
 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૩૬૦૧ 

--------- 
ખેડા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજનાની મળેલ અર ઓ 

 ૨૨૧૭૭ ી ેશકમાર સેવક ુ  (લુણાવાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ખેડા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના 
હેઠળ અનસુૂિચત િતની િવ ાથ નીઓની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૪૩૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૪૩૬ 

 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી ?   (૩) ૪૩૬ 
--------- 

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 
 ૨૪૦૩૦ ગેનીબને ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
બનાસકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં પાઇપે  લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

 ૨૪૦૪૫ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ પાટણ 
અને મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનું 
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવે છેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે 
િજ ોઃ પાટણ 

અન.ુ તાલુકો પાઇપ લાઇનથી પીવાના 
પાણીની યવ થા  

૧ િસ પુર ૫૩ 
૨ પાટણ ૬૫ 
૩ સર વતી ૭૪ 
૪ ચાણ મા ૫૯ 
૫ હારીજ ૪૫ 
૬ સમી ૫૭ 
૭ શંખે ર ૩૬ 
૮ રાધનપુર ૫૬ 
૯ સાંતલપુર ૭૧ 

કલુ  ૫૧૬  
 

િજ ોઃ મહસાણાે  
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અન.ુ તાલુકો પાઇપ લાઇનથી પીવાના 
પાણીની યવ થા  

૧ બેચરા  ૫૨ 
૨ કડી ૧૧૦ 
૩ ખેરાલ ુ ૫૧ 
૪ મહેસાણા ૯૨ 
૫ સતલાસણા ૬૫ 
૬ ટાણા ૩૩ 
૭ ઝા ૩૧ 
૮ વડનગર ૪૩ 
૯ િવ પુર ૬૪  

૧૦ િવસનગર ૬૦ 
કલુ  ૬૦૧   

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને 
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ ં  પાડવાનું બાકી છે, 

  (૨) પાટણ અને મહેસાણા િજ ાના તમામ ગામોમા ં
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવ ેછેં . 
 

 (૩) જ ેગામોન ેપાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ ં  
ન પડાતંુ હોય તેવા ગામોને કઈ પ િતથી પીવાનું પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અને  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

 (૪) ઉકત તમામ ગામોન ે યાં સુધીમા ં પીવાનું 
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ ં  પાડવામા ંઆવશે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

 ૨૪૧૧૭ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર મ અન ે રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૩/૧૯૯૫ના ઠરાવની ગવાઈ મુજબ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરવા 

બદલ કેટલા એકમો સામે શા પગલાં લીધા,ં 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ થાિનક રોજગારીની મળલે 
મા હતી અનુસાર દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામા ં
થાિનકોન ેરોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન 

હોઇ, એકમો સામે પગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત એકમોમા ંઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણ ે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસ ે
મા હતી એક  ન કરવામા ંઆવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શાં પગલાં લીધા? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અન ેપશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  

 ૨૪૧૦૫ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન 
િનરી ક વગ-

૩ની મંજર ૂ
જ યાઓ 

૧ મોરબી ૧૨ ૪૬ 
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૨ રાજકોટ ૩૮ ૯૨   
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન િનરી ક 

વગ-૩  
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ મોરબી ૧૨ ૦૦ ૨૭ ૧૯ 
૨ રાજકોટ ૨૭ ૧૧ ૫૦ ૪૨  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િનરી ક, વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક, 
વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે

ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે. 
--------- 

નવસારી અને ભાવનગર િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  
 ૨૪૨૦૬ ી અનંતકમારુ  પટલે  (વાંસદા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની 
નવસારી અન ે ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન 
િનરી ક વગ-

૩ની મંજર ૂ
જ યાઓ 

૧ નવસારી ૧૮ ૭૪ 
૨ ભાવનગર ૩૧ ૫૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન િનરી ક 

વગ-૩  
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ નવસારી ૧૩ ૦૫ ૪૩ ૩૧ 
૨ ભાવનગર ૧૫ ૧૬ ૩૦ ૨૫   

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અન ે પશુધન 
િનરી ક, વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક, 
વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે

ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે. 
--------- 

દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 
 ૨૪૧૭૪ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેતમજરોને અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની મળેલ અર ઓૂ  
 ૨૪૪૨૮ ી મહશકમાર પટલે ુ ે   (પાલનપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા 
ખેતમજરોના અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની ૂ
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ ખેતમજરોના ૂ
અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની અર ઓ મળી. 

તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કલુ  

પાલનપુર ૧૧ ૧ ૧૨ 
અમીરગઢ ૦ ૦ ૦ 
દાંતા ૨ ૦ ૨ 
વડગામ ૫ ૩ ૮ 
ધાનેરા ૦ ૦ ૦ 
દાંતીવાડા ૫ ૧ ૬ 
ડીસા ૧૭ ૧૨ ૨૯ 
િશહોરી ૬ ૦ ૬ 
દયોદર ૧ ૧ ૨ 

લાખણી ૦ ૩ ૩ 
સુઈગામ ૦ ૦ ૦ 
ભાભર ૦ ૦ ૦ 
થરાદ ૨ ૦ ૨ 
વાવ ૦ ૦ ૦ 

કલુ  ૪૯ ૨૧ ૭૦   
 (૨) તે પૈકી કેટલા ખેતમજરોના વારસદારોન ેૂ
વષવાર કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 

  (૨) તે પૈકી ખેતમજરોના વારસદારોને વષવાર નીચે ૂ
મુજબની અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ .  

તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કલુ  

પાલનપુર ૭ ૦ ૭ 
અમીરગઢ ૦ ૦ ૦ 
દાંતા ૦ ૦ ૦ 
વડગામ ૪ ૧ ૫ 
ધાનેરા ૦ ૦ ૦ 
દાંતીવાડા ૪ ૦ ૪ 
ડીસા ૧૧ ૪ ૧૫ 
િશહોરી ૩ ૧ ૪ 
દયોદર ૧ ૧ ૨ 

લાખણી ૦ ૦ ૦ 
સુઈગામ ૦ ૦ ૦ 
ભાભર ૦ ૦ ૦ 
થરાદ ૧ ૦ ૧ 
વાવ ૦ ૦ ૦ 

કલુ  ૩૧ ૭ ૩૮  
 (૩) કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામાં આવી ૂ
અને તેના શાં કારણો છે, અને   

  (૩) આ સાથે સામેલ પ ક મુજબ. 
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 (૪) બાકીની તમામ અર ઓ યાં સુધીમાં મંજર ૂ
કરવામા ંઆવનાર છે ? 

  (૪) પડતર અર ઓ ઉપર સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની 
પૂતતા થયા બાદ વીમા િનયામકની કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
િનકાલ કરવામાં આવનાર છે. 

પ ક 
તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

કારણો તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કારણો કલુ  

પાલનપુર ૨ ૧-અરજદાર સહાય ન મેળવવા 
માંગતા હોવાથી દફતરે  

   

  ૧-અર માં વીમા િનયામકએ 
કારણ દશાવેલ નથી.  

૦  ૨  

અમીરગઢ ૦  ૦  ૦ 
દાંતા ૨ ૧-અરજદાર સહાય ન મેળવવા 

માંગતા હોવાથી દફતરે  
૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન 
હોવાથી. 

૦  ૨  

વડગામ ૧ ૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન 
હોવાથી. 

૧ ૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન 
હોવાથી. 

૨  

ધાનેરા ૦  ૦  ૦ 
દાંતીવાડા ૧ ૧-અર માં વીમા િનયામકએ 

કારણ દશાવેલ નથી.  
૦  ૧ 

ડીસા ૫ ૪-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન 
હોવાથી.  

   

  ૧-ખુન કેસ હોવાથી. ૦  ૫ 
િશહોરી ૩ ૨-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન 

હોવાથી.  
   

  ૧-જમીન ધારણ કરતા હોવાથી. ૦  ૩ 
દયોદર ૦  ૦  ૦ 

લાખણી ૦  ૦  ૦ 
સુઈગામ ૦  ૦  ૦ 
ભાભર ૦  ૦  ૦ 
થરાદ ૦  ૦  ૦ 
વાવ ૦  ૦  ૦ 

કલુ  ૧૪  ૧  ૧૫  

--------- 
દાહોદ અને ભ ચ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

 ૨૪૧૭૭ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અન ેભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર મ 
અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ના ઠરાવની 

ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું 
ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામ ેશા પગલાં લીધા,ં   

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઈ અ વય ે
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં થાિનક 
રોજગારીની મળેલ મા હતી અનુસાર  
(૧) દાહોદ િજ ામાં થાિનકોન ે રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન હોઇ, એકમો સામે પગલા ંલેવાનો 

 ઉપિ થત થતો નથી. 
(૨) ભ ચ િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં નીચે જણાવલે એકમોએ થાિનકોન ે
રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ થાિનકોને રોજગારી 
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આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન 
કરલ એકમોની સં યાે  

૨૦૧૮ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 

િ થિતએ) 

૧૭ 

૨૦૧૯ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

૨૪  

ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવાવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 સબંિધત એકમોને મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૯૫ના ઠરાવ અનસુાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઈઓનુ ં
યાન દોરતા પ ો પાઠવલે છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
િનયામક ી (રોજગાર) ારા દર છ માસે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઈનું પાલન વધુ સુચા  
રીતે થઈ શકે તે માટે તેઓને સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમા ં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોન ે રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મેળા ( બફેર) નુ ંઆયોજન કરી 
થાિનક ઉમદેવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમા ંઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અને  

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ તથા 
ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસે 
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામે 
શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

૨૨૨૨૪ ી દપભાઇ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ િજ ામાં વષ:૨૦૧૯-૨૦મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ.સિવતાબેન 

  (૧) ૧૭૩  
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આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૧૫૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧૪૨.૫૦ લાખ 
--------- 

મનગર અને દેવભુિમ ારકા િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૪૧૧૪ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
અને દેવભિુમ ારકા િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમા ં
કેટલા િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયલે છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

મનગર ૧૪૮૦૫ ૧૯૧૪ ૧૬૭૧૯ 
દેવભુિમ ારકા ૪૩૪૧ ૨૨૧ ૪૫૬૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
મનગર ૧૮૬૯૬ 

દેવભુિમ ારકા ૩૫૯૬  
 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોન ે સરકારી અન ે કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી ?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
મનગર ૦ ૧૮૬૯૬ 

દેવભુિમ ારકા ૨૯ ૩૫૬૭ 
*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતી મેળામાં પસદંગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 
સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

 ૨૪૧૪૭ ી કનુભાઇ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં કેટલા 
િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

ભાવનગર ૧૯૪૮૫ ૧૬૦૦ ૨૧૦૮૫ 
બોટાદ ૩૨૭૧ ૨૨૫ ૩૪૯૬  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
ભાવનગર ૨૪૫૨૯ 
બોટાદ ૪૫૦૯  

 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોન ે સરકારી અન ે કેટલાન ે ખાનગી 
રોજગારી મળી ?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
ભાવનગર ૧૧૯ ૨૪૪૧૦ 
બોટાદ ૪૩ ૪૪૬૬ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતી મેળામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમા ંસમાવેશ થતો નથી. 
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--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

 ૨૪૧૮૮ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા અને 
ભ ચ િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં કેટલા િશિ ત 
અને અધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  
નમદા ૬૮૭૧ ૧૧૧ ૬૯૮૨ 
ભ ચ ૧૦૩૨૩ ૧૧૦૫ ૧૧૪૨૮  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
નમદા ૯૮૭૬ 
ભ ચ ૭૧૦૬૮  

 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અન ે કેટલાન ે ખાનગી 
રોજગારી મળી ?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
નમદા ૦ ૯૮૭૬ 
ભ ચ ૦ ૭૧૦૬૮ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતીમેળામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમા ંસમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં પશુ યુિનવસ ટી બનાવવા બાબત 

 ૨૪૦૨૪ ી ધુમનિસંહ ડ  ે  (અબડાસા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં પશ ુ યુિનવસ ટી બનાવવાની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, 

  (૧) પશુપાલન ખાતા ારા ક છ િજ ામાં પશ ુ
યુિનવિસટી બનાવવાની કોઇ કામગીરી ચાલતી નથી પરતુ ં
કામધેનુ યિુનવસ ટી અિધિનયમ ૨૦૦૯ હેઠળ થપાયેલ 
કામધેનુ ં યુિનવસ ટી સમ  રા યમા ં પશુપાલન િશ ણ, 
િવ તરણ અને સંશોધનની કામગીરી કરે છે. 

 (૨) કયા સુધીમા ંપશુ યુિનવસ ટીની કામગીરી પૂણ 
કરી કાયરત કરવામા ંઆવશ,ે અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) તેની પાછળ કલ કેટલો ખચ થશે ુ ?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ખેડા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૨૧૮૧ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ખેડા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના 
હેઠળ અનસુૂિચત િતની િવ ાથ નીઓની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૪૩૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૪૩૬ 
 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૪૩૬ 

--------- 
મોરબી અને સુર નગર િજ ામાં ે યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

૨૪૧૦૨ ી લલીતભાઇ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અન ેસુરે નગર િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) મોરબી અન ે સુરે નગર િજ ામા ં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 
મોરબી અને સુરે નગર િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત 
પ ક-૧ માં સામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

 

 (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 
   

પ ક-૧ 
મોરબી િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) ( િપયા લાખમાં) 
મ મોરબી િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની 

રકમ 
કરવામાં 

આવેલ ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ી રામમહેલ મં દર, મું. મોરબી, 
તા.િજ. મોરબી ખાતે ઇલે ટી ફકેશનનાં 
કામો 

૮.૩૨ ૬.૦૩ ૨.૨૯ થળ પર જ રયાત મુજબ 
કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

 કલુ  ૮.૩૨ ૬.૦૩ ૨.૨૯ - 

 
                                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) ( િપયા લાખમાં) 

મ મોરબી િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ ી નકલંગ ગુ ધામ સુખપર તા.હળવદ 
દેવ થાન ખાતે િવકાસની કામગીરી 
સોલાર ફટોપ સાથ ે

૨૫ ૫.૨૦ ૧૯.૮૦ સોલાર ફટોપની કામગીરી પૂણ. 
િસિવલ કામના નકશા-અંદા  
બનાવવાની કાયવાહી ગિતમા ં

૨ ી શરણે ર મહાદેવ મં દર, તળાવ 
કાંઠે, હળવદ ખાતે સોલાર ફટોપની 
કામગીરી 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૩૦.૨૦ ૧૦.૪૦ ૧૯.૮૦ - 

 
સુર નગર ે િજ ાના યા ાધામની િવગત 

વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮)      ( િપયા લાખમાં) 
મ સુર નગર િજ ાના યા ાધામની ે

િવગત 
કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

મા હતી શૂ ય 
વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) ( િપયા લાખમાં) 

મ સુર નગર િજ ાના યા ાધામની ે
િવગત 

કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧  ખંડે ર મહાદેવ મં દર િશયાણી 
તા.િલંબડી ખાતે િવકાસની કામગીરી 

૨૦૦.૦૦ ૦ ૨૦૦.૦૦ કામગીરી ગિતમા ં

૨ ી લોમેવધામ, મુ.ધ ળા, 
તા.સાયલા સોલાર િસ ટમની 
કામગીરી 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૨૦૫.૨૦ ૫.૨૦ ૨૦૦.૦૦  
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 
૨૪૦૬૩ ી જશુભાઇ પટલે  (બાયડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર મ અન ે રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ના ઠરાવની ગવાઈ મુજબ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનુ ં ઉ ંઘન કરવા 

બદલ કેટલા એકમો સામે શા પગલાં લીધા,ં   

  (૧) મ અન ે રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઈ અ વય ે
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં થાિનક 
રોજગારીની મળેલ મા હતી અનુસાર  
(૧) અરવ ી િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન હોઇ, એકમો સામ ેપગલાં લેવાનો 

 ઉપિ થત થતો નથી. 
(૨) સાબરકાંઠા િજ ામા ં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં નીચે જણાવેલ એકમોએ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ 
થાિનકોને રોજગારી 

આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન 
કરલ એકમોની સં યાે  

૨૦૧૮ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 

િ થિતએ) 

૦૧ 

૨૦૧૯ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

૦૧ 

ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવાવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 સબંિધત એકમોને મ અન ે રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૯૫ના ઠરાવ અનસુાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઈઓનુ ં
યાન દોરતા પ ો પાઠવલે છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
િનયામક (રોજગાર) ારા દર છ માસે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઈનું પાલન વધુ સુચા  
રીતે થઈ શકે તે માટે તેઓન ે સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમાં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મેળા ( બફેર) નુ ંઆયોજન કરી 
થાિનક ઉમદેવારોન ે રોજગારી મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવે છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અને  

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ તથા 
ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છ માિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 
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 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસે 
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં કવરબાે ું ઇનું મામે  યોજના હઠળ સહાયે  

૨૩૧૭૭ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંકવરબાઈનુ ંમામે  યોજના હેુ ં ઠળ અમદાવાદ શહેરમા ં
કેટલી અનુસુિચત િત અને લઘુમિત િતની ક યાઓન ે
સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૧) અનુસૂિચત િતની ૨૪૫૭ ક યાઓને સહાય 
ચૂકવવામાં આવેલ છે. યારે લઘુમતી િતની ક યાઓને 
સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ તથા આિથક રીતે 
પછાત વગ હેઠળ આ યોજનાનો લાભ આપવામા ં આવતો 
હોઇ લાભાથ  અલગ તારવી શકાય નહી. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલો ખચ ુ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) અનુસૂિચત િતની ક યાઓને સહાય માટે 
.૨,૪૫,૭૦,૦૦૦નો ખચ કરવામા ં આવેલ છે. યારે 

લઘુમિત િતની ક યાઓની અર  સાથે લઘુમિતના દર ા 
અંગે અલગથી પુરાવા માંગવામા ં આવતા ન હોઇ ચો સ 
આંકડાકીય િવગતો ઉપલ ધ કરાવી શકાય નહી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ડૉ. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

૨૨૧૮૩ ી જગદીશભાઈ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામા ં વષ:૨૦૧૯-૨૦મા ં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ.સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાંૂ  આવી, 
અન ે

  (૨) ૧૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૯,૫૦,૦૦૦/-  
--------- 

જનાગઢ અને બોટાદ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટૂ ે  
૨૪૧૨૩ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢૂ  અન ે બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) જનાગઢૂ  અને બોટાદ િજ ામાં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઇ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 
જનાગઢૂ  અન ે બોટાદ િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત 
પ ક-૧ મા ંસામેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી ? 

 

 (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
જનાગઢ િજ ાના યા ાધામની િવગતૂ  

                  વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮)      ( ..લાખમાં) 
મ જનાગઢ િજ ાના યા ાધામની ૂ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ વામીનારાયણ મં દર પીપલાણા, ૨૫.૦૦ ૧૮.૦૯ ૬.૯૧ ટ ટની જ રીયાત મુજબ 
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તા.માણાવદરનાં િવકાસની કામગીરી કામગીરી પૂણ થયલે છે. 
૨ િગરનાર પગથીયાનું નવીનીકરણ 

તેમજ અ ય કામો 
૫૦૦.૦૦ ૭.૭૪ ૪૯૨.૨૬ કામગીરી ગિતમાં છે. 

૩ ી કનકે રી માતા  મં દર, કનકાઈ 
તા.િવસાવદરનાં િવકાસની કામગીરી 

૨૫.૦૦ ૧૯.૭૯ ૫.૨૧ કામગીરી ગિતમાં છે. 

કલુ  ૫૫૦.૦૦ ૪૫.૬૨ ૫૦૪.૩૮  
                  વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯)         ( ..લાખમાં) 

મ જનાગઢ િજ ાના યા ાધામની ૂ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ ી ભારતી આ મ ગુ કલ સવેા ટ ટુ , 
ી ભવનાથ મહાદેવ મં દર પાસ,ે 

િગરનાર તળટેી, મુ.તા.િજ.જનાગઢ ૂ
ખાતે સોલાર ફટોપનું કામ. 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - 

કામગીરી પૂણ 

૨ ગુ ી ગોરખનાથ આ મ ગૌશાળા 
સેવા ટ ટ ભવનાથ તળેટી, જનાગઢ ૂ
ખાતે સોલાર ફટોપનું કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ 
કામગીરી પૂણ 

કલુ  ૧૦.૪૦ ૧૦.૪૦ ૦.૦૦  
બોટાદ િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                         વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮)    ( ..લાખમાં) 
મ બોટાદ િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

મા હતી શૂ ય 
                         વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯)   ( ..લાખમાં) 

મ બોટાદ િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ ી ભીમનાથ મહાદેવ મં દર, 
મુ.ભીમનાથ 

૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ કામગીરી ગિતમા ં

૨ ી સાત હનુમાન મં દર, મું.લ બડીયા ૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ કામગીરી ગિતમા ં
કલુ  ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦  

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં લઘુમતીઓના ધમ થાનોનો પિવ  યા ાધામમાં સમાવેશે  

૨૪૦૮૧ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અન ે િજ ામાં લઘુમતીઓના કેટલા અને યા 
ધમ થાનોનો પિવ  યા ાધામમા ંસમાવેશ કરવામાં આવેલ 
છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અને િજ ામાં લઘુમતીઓના એક પણ ધમ થાનનો 
પિવ  યા ાધામમાં સમાવશે કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત યા ાધામોના િવકાસ માટે ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે નાણાકીય વષમાં કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાનમ ડમના અછત ત ખેડૂતોને જમીન આપવા બાબતે  

૨૧૯૭૮ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ાના પાનમ ડેમમા ં ડબમા ં ગઈ હોય તેવા ખેડૂ ૂ તોન ે
જમીન આપવાની બાકી છે તે હકીકત સરકાર ણે છે કે 
કેમ, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ાના પાનમ ડેમમા ં ડબમા ં ગઈ હોય તેવા ખેડતોને ૂ ૂ
જમીન આપવાની બાકી નથી. 
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 (૨)  હા, તો આવા કેટલા ગામના અછત ત 
ખેડતો છેૂ , અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) આવા ખેડતોને આજ સુધી જમીન ન આપવાના ૂ
કારણો શુ ંછે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  

 ૨૪૧૬૨ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની 
ખેડા અન ેપંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન 
િનરી ક વગ-

૩ની મંજર ૂ
જ યાઓ 

૧ ખેડા ૨૦ ૪૪ 
૨ પંચમહાલ ૨૪ ૩૭  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન િનરી ક 

વગ-૩  
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ખેડા ૧૧ ૦૯ ૩૯ ૦૫ 
૨ પંચમહાલ ૧૭ ૦૭ ૨૧ ૧૬  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અને પશુધન 
િનરી ક, વગ-૩ની રા ય ક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક, 
વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે

ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે. 
--------- 

ક છ અને  સાબરકાંઠા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  
 ૨૪૦૨૭ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) ક છ અને સાબરકાંઠા િજ ામાં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઇ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 
ક છ અને સાબરકાંઠા િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત 
પ ક-૧ મા ંસામેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી ? 

 

 (૨) અને (૩)  પ ક-૧ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
ક છ િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                     વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮)    ( ..લાખમાં) 
મ ક છ િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ કોટે ર મં દર ખાતે આંતર માળખાકીય 
સુિવધા તેમજ િવકાસની કામગીરી 

૪૫૦.૦૦ ૧૩૯.૦૫ ૩૧૦.૯૫ કામગીરી ગિતમાં  

કલુ  ૪૫૦.૦૦ ૧૩૯.૦૫ ૩૧૦.૯૫  
                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯)      ( ..લાખમાં) 

મ ક છ િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 
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મ ક છ િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ માતાનો મઢ મં દર તા.લખપત ખાતે 
િવકાસની કામગીરી 

૨૫૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ટે ડર મંજરીૂ ની કાયવાહી 
ગિતમા ં

૨ મહા ભુ  બેઠક નંબર ૬૩ નારાયણ 
સરોવર તા.લખપત ખાતે િવકાસની 
કામગીરી 

૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ટે ડર મંજરીૂ ની કાયવાહી 
ગિતમા ં

૩ ી દંતે ર મહાદેવ મં દર ખાતે પેવર 
લોકની કામગીરી ભુજ 

૨૪.૯૬ ૨૩.૪૭ ૧.૪૯ થળ પર જ રીયાત મુજબ 
કામગીરી પૂણ થયલે છે.  

૪ ી સ યનારાયણ ગીર ભુજ સીટી 
ખાતે માળખાકીય િવકાસ ભુજ 

૨૧.૦૨ ૦.૦૦ ૨૧.૦૨ થળ પર જ રીયાત મુજબ 
કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

૫ ી વાિમનારાયણ મં દર, બી.એ. 
પી.એસ.બી.એ.પી.એસ., 
િનમલિસંહની વાડી મું ા રોડ, મુખ 
વામી માગ, ભુજ ૩૭૦૦૦૧ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ થળ પર જ રીયાત મુજબ 
કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

૬ ી અિખલ ભારતીય લ મીનારાયણ 
સનાતન સમાજ, મુ.દેશલપર, 
તા.ભુજ, િજ.ક છ. 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ થળ પર જ રીયાત મુજબ 
કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

૭ જસેલ-તોરલ મં દર, મું.અં ર ૨૭૬.૨૧ ૦.૦૦ ૨૭૬.૨૧ કામગીરી ગિતમાં છે. 
૮ ી ગુ નાનક દરબાર, લખપત ૫૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ કામગીરી ગિતમાં છે. 

કલુ  ૧૨૮૨.૫૯ ૮૩.૮૭ ૧૧૯૮.૭૨  
સાબરકાંઠા િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                         વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮)   ( ..લાખમાં) 
મ સાબરકાંઠા િજ ાના યા ાધામની 

િવગત 
કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

મા હતી શૂ ય 
                       વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯)    ( ..લાખમાં) 

મ સાબરકાંઠા િજ ાના યા ાધામની 
િવગત 

કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ ી બીલે ર મહાદવે મં દર, 
વ ડયાવીર, તા.ઈડરના િવકાસની 
કામગીરી 

૨૦ ૧૫.૫ ૪.૫૦ સોલાર ફટોપની કામગીરી 
પૂણ, િસિવલની કામગીરી 

ગિતમા ં
૨ ી વાિમનારાયણ મં દર, 

બોચાસણવાસી ી અ રપૂ ષો મ ં
વાિમનારાયણ સં થા, શામળા  

હાઈવ,ે કાંકણોલ બસ ટે ડ, 
હમતનગરં -૩૮૩૦૦૧, 

િજ.સાબરકાંઠા સોલાર ફટોપ િસ ટમ 
મુકવાની કામગીરી 

૫.૨૦ ૩.૬૪ ૧.૫૬ કામગીરી ગિતમા ં

૩ ી વાિમનારાયણ મં દર, 
બોચાસણવાસી ી અ રપૂ ષો મ ં
વાિમનારાયણ સં થા, બગીચા 

િવ તાર, હમતનગરં -૩૮૩૦૦૧, 
તા. હમતનગર િજં .સાબરકાંઠા સોલાર 
ફટોપ િસ ટમ મૂકવાની કામગીરી 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૪ ી વાિમનારાયણ મં દર, 
બોચાસણવાસી ી અ રપૂ ષો મ ં
વાિમનારાયણ સં થા, સદાતપુર, 

ઈડર, તા.ઈડર, િજ.સાબરકાંઠા સોલાર 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 
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મ ક છ િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

ફટોપ િસ ટમ મૂકવાની કામગીરી 
૫ ી વાિમનારાયણ મં દર, 

બોચાસણવાસી ી અ રપૂ ષો મ ં
વાિમનારાયણ સં થા, ખેડ ા, 

ચાપલપુર રોડ, તા.ખેડ ા,  
િજ.સાબરકાંઠા-૩૮૩૨૫૫ સોલાર 
ફટોપ િસ ટમ મૂકવાની કામગીરી 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૬ ી વાિમનારાયણ મં દર, 
બોચાસણવાસી ી અ રપૂ ષો મ ં
વાિમનારાયણ સં થા, 

પોશીના(રતનપુર), તા.ખેડ ા, 
િજ.સાબરકાંઠા-૩૮૩૪૨૨ સોલાર 
ફટોપ િસ ટમ મૂકવાની કામગીરી 

૪.૧૬ ૪.૧૬ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

કલુ  ૪૪.૯૬ ૩૮.૯૦ ૬.૦૬   
--------- 

વલસાડ અને અમરલી િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારી વગે -૨ અને પશુધન િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  
 ૨૪૨૦૯ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની 
વલસાડ અન ે અમરેલી િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી 
જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજર જ યાઓૂ  

પશુધન 
િનરી ક વગ-

૩ની મંજર ૂ
જ યાઓ 

૧ વલસાડ ૧૦ ૪૩ 
૨ અમરેલી ૩૯ ૯૭   

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે 
અને કેટલી ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન િનરી ક 

વગ-૩  
અ.નં. િજ ો 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ વલસાડ ૦૮ ૦૨ ૩૦ ૧૩ 
૨ અમરેલી ૧૯ ૨૦ ૩૯ ૫૮   

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની અન ે પશુધન 
િનરી ક, વગ-૩ની રા યક ાની ખાલી જ યાઓ શ ય 
તેટલી ઝડપથી ભરવામા ં આવશ.ે યારે પશુધન િનરી ક, 
વગ-૩ની પંચાયત ક ાની ખાલી જ યાઓ પંચાયત અન ે

ામ ગૃહ િનમાણ િવભાગ ારા ભરવાની થાય છે. 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
 ૨૨૧૭૮ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં પંચમહાલ િજ ામાં સર વતી સાધના 
યોજના હેઠળ અનુસૂિચત િતની િવ ાિથનીઓની કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૪૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૩૪૧ 
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 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી ?   (૩) ૩૪૧ 
--------- 

પાટણ િજ ામાં ખેતમજરોને અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની મળેલ અર ઓૂ  
 ૨૪૪૨૯ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ખેતમજરોના ૂ
અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ ખેતમજરોના અક માતે ૂ
મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની અર ઓ મળી. 

તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કલુ  

પાટણ ૬ ૬ ૧૨ 
સર વતી ૫ ૧ ૬ 
િસ પુર ૫ ૭ ૧૨ 
ચાણ મા ૬ ૫ ૧૧ 
હારીજ ૧ ૧૧ ૧૨ 
સમી ૪ ૦ ૪ 
શંખે ર ૧ ૨ ૩ 
રાધનપુર ૮ ૬ ૧૪ 
સાંતલપુર ૩ ૦ ૩ 

કલુ  ૩૯ ૩૮ ૭૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલા ખતેમજરોના વારસદારોને ૂ
વષવાર કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 

  (૨) તે પૈકી ખેતમજરોના વારસદારોને વષવાર નીચે ૂ
મુજબની અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ .  

તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કલુ  

પાટણ ૩ ૫ ૮ 
સર વતી ૪ ૦ ૪ 
િસ પુર ૪ ૧ ૫ 
ચાણ મા ૫ ૩ ૮ 
હારીજ ૧ ૩ ૪ 
સમી ૩ ૦ ૩ 
શંખે ર ૧ ૧ ૨ 
રાધનપુર ૭ ૦ ૭ 
સાંતલપુર ૧ ૦ ૧ 

કલુ  ૨૯ ૧૩ ૪૨  
 (૩) કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામાં આવી ૂ
અને તેના શાં કારણો છે, અને   

  (૩) આ સાથે સામેલ પ ક મુજબ. 

 (૪) બાકીની તમામ અર ઓ યાં સુધીમાં મંજર ૂ
કરવામા ંઆવનાર છે ? 

  (૪) પડતર અર ઓ ઉપર સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની 
પૂતતા થયા બાદ વીમા િનયામકની કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
િનકાલ કરવામાં આવનાર છે. 

પ ક 
તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

કારણો તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કારણો કલુ  

પાટણ ૩ ૧-અર માં વીમા િનયામકએ કારણ 
દશાવેલ નથી.  

૦  ૩ 
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તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

કારણો તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કારણો કલુ  

૧-મૃતક અસંગ ઠત િમક ન 
હોવાથી.  
૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન હોવાથી. 

સર વતી ૧ ૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન હોવાથી. ૦  ૧ 
િસ પુર ૧ ૧-મૃતક જમીન ધારણ કરતા હોવાથી 

દાવા અર  ખેતીવાડી અિધકારીન ે
તબદીલ કરેલ છે.  

૦  ૧ 

ચાણ મા ૦  ૦  ૦ 
હારીજ ૦  ૧ ૧-અર માં વીમા 

િનયામકએ કારણ 
દશાવેલ નથી. 

૧ 

સમી ૧ ૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન હોવાથી. ૦  ૧ 
૨-અર માં વીમા 
િનયામકએ કારણ 
દશાવેલ નથી. 

રાધનપુર ૧ ૧-મૃતક છ ડાના ડાઈવર હોવાથી. ૩ 

૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ 
ન હોવાથી. 

૪ 

૧-મૃતક વારસાઈ હ ે  જમીન ધારણ 
કરતા હોવાથી િવમા િનયામકે દાવો 
નામંજર કરેલ છેૂ . 

સાંતલપુર ૨ 

૧-અરજદાર સહાય ન મેળવવા 
માંગતા હોવાથી દફતરે. 

૦  ૨ 

કલુ  ૯ (૧-તબદીલ)  ૪  ૧૩  
--------- 

ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં થાિનકોને રોજગારીે  
 ૨૪૦૬૬ ડો. સી.જ.ેચાવડા  (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગાંધીનગર અન ે મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર મ અન ે રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ના ઠરાવની ગવાઈ મુજબ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનુ ં ઉ ંઘન કરવા 

બદલ કેટલા એકમો સામે શા પગલાં લીધા,ં   

  (૧) મ અન ે રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઈ અ વયે 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં થાિનક 
રોજગારીની મળેલ મા હતી અનુસાર  
(૧) ગાંધીનગર િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન હોઈ, એકમો સામ ેપગલાં લેવાનો 

 ઉપિ થત થતો નથી. 
(૨) મહેસાણા િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં નીચે જણાવેલ એકમોએ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ થાિનકોને 
રોજગારી આપવાના 
િનયમોનુ ંઉ ંઘન 
કરલ એકમોની ે

સં યા 
૨૦૧૮ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 
૦૭ 
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િ થિતએ) 
૨૦૧૯ 

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૦૯ 

ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવાવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 સંબંિધત એકમોને મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૯૫ના ઠરાવ અનુસાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઈઓનુ ં
યાન દોરતા પ ો પાઠવલે છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
િનયામક (રોજગાર) ારા દર છ માસે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઈનું પાલન વધુ સુચા  ં
રીતે થઈ શકે તે માટે તેઓન ે સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સંબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવેલ છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમાં થાિનક રોજગારીની 
િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મેળા ( બફેર) નું આયોજન કરી, 
થાિનક ઉમદેવારોન ે રોજગારી મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અને  

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ તથા 
ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છમાિસક ધોરણે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસ ે
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં આવેલ કૌશ યવધન ક ોે  

 ૨૪૦૩૩ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા કૌશ યવધન કે ો આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર ૦૬ કૌશ ય વધન કે ો ચાલુ છે. 

મ તાલુકાનું નામ કે.વી.કે.ની સં યા 
૧ પાલનપુર ૦૧ 
૨ દયોદર ૦૧ 
૩ ડીસા ૦૨ 
૪ ભાભર ૦૧ 
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૫ કાંકરેજ ૦૧  
 (૨) ઉ ત કૌશ યવધન કે ોમાં સંવગવાર મંજર ૂ
થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૨) બનાસકાંઠા િજ ા માટે કલ ુ ૧૩ (તેર) ફોરમને 
ઇ ટ ટરનુ ંમહેકમ મંજર કરેલ છેૂ . 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરેલી અન ે
કેટલી જ યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે,અન ે

  (૩) આ તમામ ૧૩ (તેર) જ યાઓ ભરાયેલ છે. 

 (૪) ઉ ત ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ 
હગામી ધોરણે ભરાયેલ છે ં ?    

  (૪) આ તમામ ૧૩ (તેર) જ યા હગામી ધોરણ ેં
ભરાયેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 

 ૨૪૦૭૫ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ના ઠરાવની ગવાઈ મુજબ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનુ ં ઉ ંઘન કરવા 

બદલ કેટલા એકમો સામે શા પગલાં લીધા,ં   

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઈ અ વય ે
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં થાિનક 
રોજગારીની મળેલ મા હતી અનુસાર  
(૧) ભાવનગર િજ ામા ં થાિનકોન ે રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન હોઇ, એકમો સામે પગલા ં
લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 
(૨) અમદાવાદ િજ ામાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં નીચે જણાવેલ એકમોએ થાિનકોન ે
રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના 

િનયમોનંુ ઉ ંઘન કરલ એકમોની ે
સં યા 

૨૦૧૮ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 

િ થિતએ) 
૨૩ 

૨૦૧૯ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 
૨૦ 

ઉ ત એકમો સામ ે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવાવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 સબંિધત એકમોન ે મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૯૫ના ઠરાવ અનુસાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઈઓનુ ં
યાન દોરતા પ ો પાઠવલે છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથ ેસંબંિધત નાયબ 
િનયામક ી (રોજગાર) ારા દર છ માસ ે બેઠક 
યો ને ઠરાવની ગવાઈનું પાલન વધુ સુચા  
રીતે થઈ શકે તે માટે તેઓને સમજ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 

ારા સબંિધત િજ ા ઉ ોગ કે  તથા વાણી ય 
વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ં
આવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
ગાંધીનગર ારા રા યમા ં થાિનક રોજગારીની 
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િનયત ટકાવારી ન ળવતા એકમોની યાદી જ રી 
કાયવાહી સા  ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, 
ગાંધીનગરને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક ઉમદેવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મેળા ( બફેર) નું આયોજન કરી 
થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અને  

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ તથા 
ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છમાિસક ધોરણ ે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસ ે
મા હતી એક  ન કરવામા ંઆવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩) દર છ માસ ેમા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં યા ાધામ િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

 ૨૪૧૦૮ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) રાજકોટ અન ે પોરબંદર િજ ામા ં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 
રાજકોટ અન ેપોરબંદર િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત 
પ ક-૧ માં સામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

 

 (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 
   

પ ક-૧ 
રાજકોટ િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) ( િપયા લાખમાં) 
મ રાજકોટ િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની 

રકમ 
કરવામાં 

આવેલ ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ જલારામ મં દર િવરપુર ખાતે પેવર લોકની કામગીરી ૨૦.૦૦ ૧૮.૭૪ ૧.૨૬ કામગીરી 
પૂણ, 

ટે ડર નીચા 
હોવાથી 

૨ આષ િવ યામં દર, આનંદ િનકેતન ટ ટ, રાજકોટ ખાતે 
લગાડવાની સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાનું કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૩ બોચાસણવાસી અ રપૂ ં ષો મ વાિમનારાયણ મં દર, 
મું.પો.મેવાસા, તા.જતેપુર, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ 
મુકવાનું નામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૪ બોચાસણવાસી અ ર પૂ ં ષો મ વાિમનારાયણ સં થા, 
મું.પો.મોિવયા, તા.ગ ડલ, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ 
મુકવાનું કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૫ વાિમનારાયણ મં દર, સહ નંદનગર, અ ર મં દર સં કાર 
કે , મુ.પો.ગ ડલ, તા.ગ ડલ, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ 
મુકવાનું કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૬ બી.એ.પી.એસ. વાિમનારાયણ સં થા, ગાય ીનગર 
મુ.પો.ગ ડલ, તા.ગ ડલ િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ મુકવાનુ ં

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 
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કામ 
૭ અ ર પૂ ં ષો મ વાિમનારાયણ મ.ુપો.ડો ડયાલા, 

તા.જસદણ, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ મુકવાનું કામ 
૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૮ કોઠારી વાિમ અ ર પૂ ં ષો મ િશવરાજગઢ, તા.ગ ડલ, 
િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ મુકવાનુ ંકામ 

૨.૬૪ ૨.૬૪ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૯ બોચાસણવાસી અ ર પૂ ં ષો મ સં થા, મુ.પો.જસદણ, 
તા.જસદણ, િજ.રાજકોટ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૧૦ બી.એ.પી.એસ. વાિમનારાયણ મં દર મ.ુપો.જતેપુર, 
તા.જસદણ, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ મુકવાનું કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૧૧ બી.એ.પી.એસ. વાિમનારાયણ મં દર મ.ુપો.સાણથલી, 
તા.જસદણ, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ મુકવાનું કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૭૦.૧૬ ૬૮.૯૦ ૧.૨૬  
વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) ( િપયા લાખમાં) 

મ રાજકોટ િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ બી.એ.પી.એસ વાિમનારાયણ મં દર, મુ.રામોદ, 
તા.કોટડાસાંગાણી 

૧૯૦.૭૫ ૦.૦૦ ૧૯૦.૭૫ ટે ડર યા 
ગિતમા ં

૨ ી વામીનારાયણ મં દર, નાની બ ર તા.ગ ડલ, 
િજ.રાજકોટ ૧૦ િક.વોટ સોલાર ફટોપ મુકવાનું કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી 
ગિતમા ં

૩ ી ભુવને રી પીઠ, ઘન યામભાઇ . યાસ, મહાદેવવાડી, 
શેરી નં.૨ ગ ડલ, તા.ગ ડલ, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ 
મુકવાનું કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૪ ી વાિમનારાયણ મં દર બી.એ.પી.એસ. મુ.રામોદ, 
તા.કોટડા સાંગણી, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ મુકવાનું કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૫ ી મહા ભુ  બેઠક ટ ટ ( પાવટી) મુ. પાવટી, 
તા.ગ ડલ, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ મુકવાનુ ંકામ 

૨.૬૦ ૨.૬૦ ૦.૦૦ જ રીયાત 
મુજબ 

કામગીરી પૂણ 
થયેલ છે. 

૬ બીએપીએસ ી વાિમનારાયણ મં દર, યાગરાજતીથ 
વાિમનારાયણ સ સંગ વાછરા, તા.ગ ડલ, િજ.રાજકોટ 

સોલાર િસ ટમ મુકવાનું કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૭ ી વાિમનારાયણ મં દર, મુ.દેરડી, તા.ગ ડલ, િજ.રાજકોટ 
સોલાર િસ ટમ મુકવાનું કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૮ ી વાિમનારાયણ મં દર, મુ.મોટા માંડવા, 
તા.કોટડાસાંગાણી, િજ.રાજકોટ સોલાર િસ ટમ મુકવાનું કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૨૨૪.૫૫ ૩૩.૮૦ ૧૯૦.૭૩  

 
પોરબંદર િજ ાના યા ાધામની િવગત 

વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮)      ( િપયા લાખમાં) 
મ પોરબંદર િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની 

રકમ 
કરવામાં 

આવેલ ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ મણી મં દર માધવપુર તા.પોરબંદર ખાતે મણી િવવાહ 
સંગે િવકાસ કામગીરી 

૫૨.૭૧ ૫૨.૭૧ ૦.૦૦ કામગીરી 
પૂણ 

 કલુ  ૫૨.૭૧ ૫૨.૭૧   
મા હતી શૂ ય 

વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) ( િપયા લાખમાં) 
મ પોરબંદર િજ ાના યા ાધામની િવગત કામની કરવામાં વણવપરાયેલ કારણો 
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રકમ આવેલ ખચ રકમ 
૧ ી રામકૃ ણ િમશન, િવવેકાનદં મમેોરીયમ, દુલભ કલની ુ

સામ,ે પોરબંદર (િવવેક મં દર માટે) 
૩.૬૪ ૩.૬૪ ૦.૦૦ કામગીરી 

પૂણ 
૨ ી રામકૃ ણ િમશન, િવવેકાનદં મમેોરીયમ, દુલભ કલની ુ

સામ,ે પોરબંદર (આ મ મં દર માટે) 
૧.૫૬ ૧.૫૬ ૦.૦૦ કામગીરી 

પૂણ 
૩ મણી મં દર માધવપુર તા.પોરબંદર ખાતે િવકાસની 

કામગીરી 
૪૯૯.૫૩ ૦.૦૦ ૪૯૯.૫૩ ટે ડર 

મંજરીૂ મા ં
 કલુ  ૫૦૪.૭૩ ૫.૨૦ ૪૯૯.૫૩  

 
--------- 

અમદાવાદ અને વડોદરા િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 
 ૨૪૦૭૮ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ કયાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

 ૨૪૧૮૩ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અન ેછોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) વડોદરા અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામાં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 
વડોદરા અન ે છોટાઉદેપુર િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની 
િવગત પ ક-૧ માં સામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

 

 (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 
   

પ ક-૧ 
વડોદરા િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮)  આંકડા ।. લાખમાં 
મ િવગત કામની 

રકમ 
કરવામાં 
આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ ી માકડે ર મહાદવે મં દર ખાતે વોટર કલર અન ેુ
આર.ઓ. લા ટના કામો 

૦.૯૨ ૦.૯૨ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૨ ી ભીમનાથ મહાદેવ મં દર, તા.િજ.વડોદરા ખાતે સોલાર 
ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

 ૦.૫૩  ૦.૫૩ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૩ ી ધોળે ર મહાદેવ મં દર, રસુલપુરા, તા.સાવલી, 
િજ.વડોદરા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૨.૧૧ ૨.૧૧ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૪ ી મા િતધામ હનમુાન મં દર, જવલા ખાતે સોલાર ફટોપ 
િસ ટમ મુકવાના કામ 

૧.૫૮ ૧.૫૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 



ફા ગુન ૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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મ િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૫ ી નરિસંહ  મં દર, કડધરા, તા.ડભોઇ, િજ.વડોદરા ખાતે 
સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૧.૫૮ ૧.૫૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૬ ી ીમાળી સોની અંબા  મં દર ખાતે સોલાર ફટોપ 
િસ ટમ મુકવાના કામ 

૧.૫૮ ૧.૫૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૭ િસરકા દેવી સેવા મંડળ િપલોલ, તા.સાવલી, િજ.વડોદરા 
ખાતે લગાડવાની સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૧.૫૮ ૧.૫૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૮ ી વામીનારાયણ મં દર પમ િસનેમા ન ક, વડોદરા 
ખાતે લગાડવાની સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૯ ી િન કલંક મં દર, િવરોડા, િજ.વડોદરા ખાતે લગાડવાની 
સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૧૦ ી દિ ણામૂિત ક ચરલ ટ ટ, " ુિત મં દર" એ સાર 
પેટોલપંપની પાછળ (ઓએસીસ લેટસ પાછળ) સમા-
સાવલી રોડ, વડોદરા ખાતે લગાડવાની સોલાર ફટોપ િસ ટમ 
મુકવાના કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૧૧ ી જલારામ સેવા મ, જલારામ માગ, કારેલીબાગ, 
મું.તા.િજ.વડોદરા ખાતે લગાડવાની સોલાર ફટોપ િસ ટમ 
મુકવાના કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૧૨ ી ઉિમયા માતા  મં દર, મું.ઉમજ, તા.કરજણ, 
િજ.વડોદરા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમની મુકવા 

૨.૬૪ ૨.૬૪ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૧૩ ી રાણે ર મહાદેવ મં દર, હરીભિ ત રાણે ર મહાદેવ 
સં થાન ચેરીટેબલ ટ ટ સંચાિલત, વાસણા રોડ, વડોદરા, 
તા.િજ.વડોદરા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ મકુવાના કામ 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૧૪ ી વાિમનારાયણ મં દર, BAPS વાિમનારાયણ 
સં કારધામ, વાઘો ડયા રોડ, મુ.વડોદરા, તા.િજ.વડોદરા 
ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૨.૬૪ ૨.૬૪ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

 કલુ  ૪૧.૫૬ ૪૧.૫૬ ૦.૦૦  
વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) આંકડા ।. લાખમાં 

૧ ી પરમપુ ય મુખ વાિમ મહારાજના જ મ થળ ખાતેનો 
ોજે ટ, મુ.ચાણસદ, તા.પાદરા, િજ.વડોદરા 

૮૯૮.૦૦ ૩૯.૪૦ ૮૫૮.૬૦ કામગીરી 
ગિતમાં છે. 

૨ ી બોલાઈ મં દર .વડોદરા ખાતે િવકાસ કામગીરી ૬૨.૦૦ ૨૮.૦૫ ૩૩.૯૫ કામ પૂણ થયેલ 
છે તથા ફાઈનલ 
બીલનું ચૂકવ ં 

બાકી છે. 
૩ ી ભીમનાથ મહાદેવ સેવા સમાજ, વાિમધામ, મુ.સાવલી, 

વડોદરા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 
૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 

છે 
૪ પંડીત ી ૧૦૦૮ નારાયણ આચાય ટ ટ, ી 

લ મીનારાયણ મં દર માગ, માંજલપુર વડોદરા ખાતે સોલાર 
ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૫ BAPS ી મુખ વાિમ મહારાજ જ મ થાન મં દર, 
ચાણસદ, તા.પાદરા, િજ.વડોદરા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ 
મુકવાના કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૬ કોઠારી ી વાિમનારાયણ મં દર, વાિમનારાયણ મં દર, 
મુ.વાડી, તા.િજ.વડોદરા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના 
કામ 

૧૧.૨૬ ૧૧.૨૬ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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મ િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૭ ી કબેરે ર સોમે ર સંયુ ત સં થાનુ , મુ.કરનાળી, 
તા.ડભોઇ, િજ.વડોદરા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ 
મુકવાના કામ 

૪.૬૮ ૪.૬૮ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૮ ી ગાય ી શિ તપીઠ-કાયાવરોહણ, મુ.કાયાવરોહણ, 
તા.ડભોઇ, િજ.વડોદરા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના 
કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૯ ી શાંિતનાથ જનૈ દેરાસર અન ે ધમાદા ખાતાની પેઢી, 
કોઠીપોળ સામ,ે રાવપુરા, વડોદરા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ 
મુકવાના કામ 

૩.૧૨ ૩.૧૨ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

૧૦ ી સંતપુિનત સવ દય સેવા મ ટ ટ, ી રણછોડ  મં દર, 
આયુવ દક કોલેજ પાસ,ે પાણી દરવા  બહાર, વડોદરા 
ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામ 

૨.૬૦ ૨.૬૦ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ 
છે 

 કલુ  ૧૦૦૨.૪૬ ૧૦૯.૯૧ ૮૯૨.૫૫  

 
છોટાઉદેપુર િજ ાના યા ાધામની િવગત 

વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮)      આંકડા ।. લાખમાં 

મ િવગત કામની રકમ 
કરવામાં 

આવેલ ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ી હાફેં ર મહાદવે મં દર, િજ.છોટાઉદેપુર 
ખાતે ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૮.૬૨ ૪.૮૭ ૩.૭૫ કામ પૂણ થયેલ છે તથા 
ટે ડરના ભાવ નીચા 
હોવાથી 

૨ ી વાગે રી માતા  મં દર, િજ.છોટાઉદેપુર 
ખાતે ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૧.૫૮ ૦.૯ ૦.૬૮ કામ પૂણ થયેલ છે તથા 
ટે ડરના ભાવ નીચા 
હોવાથી 

૩ ી પંચે ર મહાદેવ મં દર, િજ.છોટાઉદેપુર 
ખાતે ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૪.૩૧ ૨.૪૩ ૧.૮૮ કામ પૂણ થયેલ છે તથા 
ટે ડરના ભાવ નીચા 
હોવાથી 

૪ ી ગનાથ મહાદેવ મં દર, િજ.છોટાઉદેપુર 
ખાતે ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૬.૬૪ ૩.૭૫ ૨.૮૯ કામ પૂણ થયેલ છે તથા 
ટે ડરના ભાવ નીચા 
હોવાથી 

૫ ી શાંતે ર મહાદેવ મં દર, િજ.છોટાઉદેપુર 
ખાતે ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૩.૪૪ ૧.૯૪ ૧.૫ કામ પૂણ થયેલ છે તથા 
ટે ડરના ભાવ નીચા 
હોવાથી 

૬ ી ગંગે ર મહાદવે મં દર, િજ.છોટાઉદેપુર 
ખાતે ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૧.૪૪ ૦.૮૧ ૦.૬૩ કામ પૂણ થયેલ છે તથા 
ટે ડરના ભાવ નીચા 
હોવાથી 

૭ ી જબરે ર મહાદેવ મં દર ખાતે 
ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૦.૧૪ ૦.૦૭ ૦.૦૭ કામ પૂણ થયેલ છે તથા 
ટે ડરના ભાવ નીચા 
હોવાથી 

 કલુ  ૨૬.૧૭ ૧૪.૭૭ ૧૧.૪૦ - 
 

વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) આંકડા ।. લાખમાં 
૧ ી હાફે ર મહાદેવ મં દર, તા. વાંટ, 

િજ.છોટાઉદેપુર 
૨૬૨.૦૦ ૩૪૫.૦૦ - કામ પૂણ થયેલ છે તથા 

કામગીરીનો વધારાનો ખચ 



ફા ગુન ૯, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 139 

અગાઉની ા ટમાથી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

૨ ી ઝંડ હનુમાન મં દર, તા.બોડેલી, 
િજ.છોટાઉદેપુર 

૪૪૨.૦૦ ૩.૮૯ ૪૩૮.૧૧ ી ઝંડ હનુમાન મં દર, 
તા.બોડેલી, િજ.છોટાઉદેપુર 
વ ય િવ તારમાં આવેલ 
હોવાથી વન િવભાગની 
મંજરી અથ પડતરૂ  

૩ ી રણછોડરાય  મં દર, સોનગીર ઇ ાલ, 
તા.સંખેડા, િજ.છોટાઉદેપુર 

૨૨૮.૦૦ કામ પૂણ થયેલ છે તથા 
કામગીરીનો વધારાનો ખચ 
અગાઉની ા ટમાથી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

૪ ી યંબકે ર મહાદેવ મં દર, તાંદલ , 
તા.બોડેલી, િજ.છોટાઉદેપુર 

૨૬૩.૦૦ 

૫૦૪.૪૨ - 

- 

 કલુ  ૧૧૯૫.૦૦ ૮૫૩.૩૧ ૪૩૮.૧૧  
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
 ૨૪૪૨૦ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા બેરોજગારો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
તાલુકાનું નામ ન ધાયેલ બેરોજગારોની સં યા 

સંખેડા ૯૪૩ 
જતેપુર-પાવી ૧૬૫૧ 
છોટાઉદેપુર ૨૩૩૨ 
વાંટ ૧૬૭૭ 

નસવાડી ૮૧૭ 
બોડેલી ૧૧૫૨ 

કલુ  ૮૫૭૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા બેરોજગારોન ે સરકારી અન ે
કેટલાન ેખાનગી રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૨) પ ક 'અ' મુજબ  
પ ક અ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૭ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 

સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી 
૧ સંખેડા ૦ ૪૭૨ ૦ ૬૩૧ 
૨ જતેપુર-પાવી ૨ ૬૪૧ ૩ ૮૫૦ 
૩ છોટાઉદેપુર ૮ ૯૦૭ ૧૩ ૧૨૧૧ 
૪ વાંટ ૮ ૬૬૫ ૫ ૮૪૨ 
૫ નસવાડી ૦ ૩૦૪ ૧ ૩૫૦ 
૬ બોડેલી ૨ ૬૨૯ ૦ ૮૧૯ 

 (૩) બાકી બેરોજગારોન ેરોજગારી પૂરી પાડવા માટે 
શા પગલાં લવેામા ંઆ યા ? 

  (૩) આ અંગે નોકરીદાતાઓની માંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાંત ઔ ોિગક ભરતીમેળા અન ે
લ કરી ભરતી મળેાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે, તેમજ 
વરોજગાર િશિબરો, શાળા કોલે માં કેરીયર કોનરના વગ  
ારા માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 

 ૨૨૨૧૮ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે(અકોટા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ામા ં વષ:૨૦૧૯-૨૦મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડૉ.સિવતાબેન 
આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૫૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ।.૪૬,૦૦,૦૦૦/- 
--------- 

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં યા ાધામ િવકાસ તરીક સમાવેશ કરલ થળોે ેે  
 ૨૪૧૪૪ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામા ંિજ ાવાર કયા થળોનો યા ાધામ 
િવકાસ તરીકે સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧) અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામા ં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઇ ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ નથી. 
અમરેલી અને ભાવનગર િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત 
પ ક-૧ માં સામેલ છે. 

 (૨) ઉ ત યા ાધામોના િવકાસ માટે ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વષવાર, ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ 
ફાળવવામા ંઆવી ? 

  (૨) પ ક-૧ મુજબ 

પ ક-૧ 
અમરલી િજ ાના યા ાધામની િવગતે  

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) ( િપયા લાખમાં) 
મ અમરલી િજ ાના યા ાધામની િવગતે  કામની 

રકમ 
કરવામાં 

આવેલ ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ભુરિખયા હનુમાન  મં દર, 
મુ.ભુરિખયા, તા.લાઠી 

૨૧૧.૨૫ ૦.૯૦ ૨૧૦.૩૫ કામગીરી ગિતમા ં

 કલુ  ૨૧૧.૨૫ ૦.૯૦ ૨૧૦.૩૫ - 
 

વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) ( િપયા લાખમાં) 
મ અમરલી િજ ાના યા ાધામની િવગતે  કામની 

રકમ 
કરવામાં 

આવેલ ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

મા હતી શૂ ય 
ભાવનગર િજ ાના યા ાધામની િવગત 

વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) ( િપયા લાખમાં) 
મ ભાવનગર િજ ાના યા ાધામની 

િવગત 
કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ િસ ધવડ તા.પાલીતાણા ખાતે ટે પરરી 
ટોયલેટ ઉભા કરવાની કામગીરી 

૬.૫૯ ૬.૫૯ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ  

૨ ી સાંઈ સેવા સં થાન તળા  ખાતે 
રીનોવેશનની કામગીરી 

૨૫.૦૦ ૬.૯૬ ૧૮.૦૪ જમીન બાબતે િવવાદ ઉપિ થત 
થયેલ હોઇ, કામ થિગત કરી પૂણ 

હેર કરેલ છે. 
૩ કદમગીરી તીથ શે ું  ડેમ પાસ ે

તા.પાલીતાણા ખાતે એ ોચ રોડ 
બનાવવાની કામગીરી 

૧૯.૩૪ ૧૭.૨૩ ૨.૧૧ કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

 કલુ  ૫૦.૯૩ ૩૦.૭૮ ૨૦.૧૫ - 

 
વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) ( િપયા લાખમાં) 
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મ ભાવનગર િજ ાના યા ાધામની 
િવગત 

કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ તખતે ર મહાદવે મં દર, ભાવનગર 
શહેરના ંિવકાસની કામગીરી 

૨૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ નકશા અદંા  બનાવવાની 
કાયવાહી ગિતમા 

૨ વાપરી માતા  મં દર, ભાવનગર 
શહેરના ંિવકાસની કામગીરી 

૨૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ કામગીરી ગિતમા ં

૩ જશોનાથ મહાદેવ મં દર, ભાવનગર 
શહેરના ંિવકાસની કામગીરી 

૨૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ નકશા અદંા  બનાવવાની 
કાયવાહી ગિતમા ં

૪ િસ ધવડ તા.પાલીતાણા ખાતે પાલ 
અને ૫ નંગ ટોયલેટ લોક બનાવવાની 
કામગીરી 

૨૫૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ કામગીરી ગિતમા ં

૫ તખતે ર મહાદવે મં દરનુ ંિવજળીકરણ ૮.૫૧ ૮.૫૧ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 
૬ ી કૃ ણનગર વૈ ણવ સમાજ, ી 

ગોવધનનાથ  હવલેી ભાવનગર 
સોલાર ફટોપના કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૮૬૩.૭૧ ૧૩.૭૧ ૮૫૦.૦૦  
--------- 

તાપી અને સુરત િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  
૨૪૨૦૦ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને સરુત િજ ામા ં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) તાપી અને સુરત િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ 
માટે િજ ાવાર કોઇ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. તાપી 
અને સુરત િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની િવગત પ ક-૧ મા ં
સામેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર યા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલી રહી ? 

 

 (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 
  

પ ક-૧ 
તાપી િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                    વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮)  આંકડા ।. લાખમાં 
મ િવગત કામની 

રકમ 
કરવામાં 

આવેલ ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ દેવલીમાડી, દેવલપાડા ખાતે 
ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૧૪.૫૧ ૭.૮૯ ૬.૬૨ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૨ ગોમુખ મહાદેવ મં દર ખાતે 
ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૯.૩૩ ૫.૦૭ ૪.૨૬ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૩ ગોવાળદેવ મં દર, કાંજણ ખાતે 
ઇલે ટી ફકેશનના કામો 

૧૩.૯૯ ૭.૬૧ ૬.૩૮ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

 કલુ  ૩૭.૮૩ ૨૦.૫૭ ૧૭.૨૬  
 
વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)  આંકડા ।. લાખમાં 
૧ ી રામચં  િબલકે ર મં દર 

મુ.બુહારી, તા.વાલોડ, િજ.તાપીના 
િવકાસ 

૧૯૬.૦૦ - ૧૯૬.૦૦ સદર કામગીરીના અંદા ની તાંિ ક 
મંજરીૂ ની કામગીરી ગિત હેઠળ 
હોઇ 

૨ ડોલવડ તાલુકાના ી ગૂ માઈ માડી 
મં દરના િવકાસ 

૧૯૪.૦૦ - ૧૯૪.૦૦ સદર કામગીરીના અંદા ની તાંિ ક 
મંજરીૂ ની કામગીરી ગિત હેઠળ 
હોઇ 
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મ િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૩ ી બી.એ.પી.એસ. વાિમનારાયણ 
મં દર, મુ.બા પુરા, તા.વાલોડ, 
િજ.તાપી 

૨૦.૦૦ - ૨૦.૦૦ કામગીરી ગિતમાં છે 

૪ ી બી.એ.પી.એસ. વાિમનારાયણ 
મં દર, મુ.તાડકવાુ , તા. યારા, 
િજ.તાપી 

૨૦.૦૦ - ૨૦.૦૦ કામગીરી ગિતમાં છે 

૫ ી બી.એ.પી.એસ. વાિમનારાયણ 
મં દર, મુ.બુહારી, તા.વાલોડ, 
િજ.તાપી 

૨૦.૦૦ - ૨૦.૦૦ કામગીરી ગિતમાં છે 

 કલુ  ૪૫૦.૦૦ - ૪૫૦.૦૦  
સુરત િજ ાના યા ાધામની િવગત 

વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮)  આંકડા ।. લાખમાં 
મ િવગત કામની 

રકમ 
થયેલ ખચ વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ી પંચનાથ મહાદેવ મં દર 
મુ.ચોખવાડા, તા.ઉમરપાડા, િજ.સુરત 

૩૨૫.૦૦ ૩૧૭.૦૭ ૭.૯૩ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૨ ી ઝંખવાવ હનુમાન  મં દર 
તા.માંગરોળ, િજ.સુરત 

૫૧૯.૦૦ ૪૭૬.૮૧ ૪૨.૧૯ કામ પૂણ થયેલ છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૩ ી ગોિવંદા આ મ ટ ટ ી અંિબકા 
િનકેતન, બારડોલી, સુરત ખાતે 
સોલાર ફટોપ િસ ટમ લગાડવા 
બાબત 

૪.૭૫ ૪.૭૫ - - 

૪ ી વાિમનારાયણ મં દર, િસ વર 
ચોક, ી વાિમનારાણ સ સંગ 

ચારક ટ ટ, મુખ છાયાની સામ,ે 
પુના સીમડા રોડ, યોગી ચોક, સુરત 
ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ લગાડવા 
બાબત 

૪.૭૫ ૪.૭૫ - - 

 કલુ  ૮૫૩.૫૦ ૮૦૩.૩૮ ૫૦.૧૨ - 
વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)  આંકડા ।.લાખમાં 

૧ ી ગણપિત સિ ચદાનંદ ટ ટ, રોયલ 
પાક ની પાછળ, દ  મં દર, 
ટી. .બી.હોટેલની પાસ,ે ડમસ રોડુ , 
મુ.મગદુ ા, તા.ચોયાસી, િજ.સુરત 
ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ લગાડવા 
બાબત 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - - 

૨ વ ભ માનવ ઉ ધારક મં દર, વ ભ 
માનવ ઉ ધારક મંડળ, ગામ-
અનાવલ, તા.મહવાુ , િજ.સુરત ખાતે 
સોલાર ફટોપ િસ ટમ લગાડવા 
બાબત 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - - 

૩ ી વાિમનારાયણ મં દર, 
વાિમનારાયણ ગાદી સં થાન, સુરત-

કામરેજ રોડ, પુરષો મનગર સામ,ે મુ. 
સરથાણા, તા.સુરત િજ.સુરત ખાતે 

૫.૨૦ ૫.૨૦ - - 
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મ િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

સોલાર ફટોપ િસ ટમ લગાડવા 
બાબત 

 કલુ  ૧૫.૬૦ ૧૫.૬૦ - - 
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં પાઈપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં  
 ૨૪૦૫૭ ડૉ. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં 
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવ ેછેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે, 
િજ ો : અરવ ી 

અન ુ તાલુકો 
પાઈપ લાઇનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ બાયડ ૧૨૧ 
૨ િભલોડા ૧૬૩ 
૩ ધનસુરા ૭૨ 
૪ માલપુર ૯૮ 
૫ મેઘરજ ૧૨૮ 
૬ મોડાસા ૧૦૫ 

કલુ  ૬૮૭ 
િજ ો : સાબરકાંઠા 

અન ુ તાલુકો 
પાઈપ લાઇનથી પીવાના 

પાણીની યવ થા 
૧ હમતનગરં  ૧૪૬ 
૨ ઈડર ૧૩૫ 
૩ ખેડ ા ૫૦ 
૪ પોશીના ૧૯ 
૫ ાંિતજ ૬૪ 
૬ તલોદ ૭૩ 
૭ વડાલી ૫૫ 
૮ િવજયનગર ૩૯ 

કલુ  ૫૮૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને 
પીવાનું પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં , 

  (૨) અરવ ી ાના િભલોડા તાલુકાના ૦૧ ગામ, 
યારે સાબરકાંઠા ાના ઈડર તાલુકાના ૦૬ ગામો, 

ખેડ ા તાલુકાના ૨૪, પોશીના તાલુકાના ૪૦, વડાલી 
તાલુકાના ૧ ગામ અને િવજયનગર તાલુકાના ૪૬ ગામોન ે
પાણી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં . 

 (૩) જ ેગામોને પાઇપ લાઈનથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  ં
ન પડાતંુ હોય તેવા ગામોને કઈ પ ધિતથી પીવાનું પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  (૩) અરવ ી તથા સાબરકાંઠા ાના ગામોન ે
થાિનક પ રિ થિત મુજબ હે ડપંપથી પીવાનું પાણી પૂ  ં

પાડવામાં આવે છે. 
 (૪) ઉ ત તમામ ગામોને યા ં સુધીમાં પીવાનું 
પાણી પાઇપ લાઇનથી પૂ  પાડવામા ંઆવશે ં ? 

  (૪) અરવ ી તથા સાબરકાંઠા ાના બાકી રહેતા 
ગામો માટે સવ ણની કામગીરી હાથ ધરેલ છે. જ ે સ વરે 
પૂણ કરી પાઇપ લાઇનથી પાણી પૂ  પાડવાનું આયોજન છેં . 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને નમદા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

* ૨૪૧૨૯ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે નમદા િજ ામા ં
િજ ાવાર યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ગીર સોમનાથ અને નમદા િજ ામાં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ નથી. 
ગીર સોમનાથ અને નમદા િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની 
િવગત પ ક-૧ માં સામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અને   

  (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલી રહી? 

   

પ ક-૧ 
ગીર સોમનાથ િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                            વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા . લાખમાં 
મ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ી સોમનાથ ટ ટ, ભાસ પાટણ, 
તા. ગીર સોમનાથ ખાતે સોલાર ફટોપ 
િસ ટમ મકૂવાના કામો 

૮૪.૮૬ ૮૪.૮૬ ૦.૦૦ કામ પૂણ થયેલ છે. 

૨ ી સોમનાથ મહાદેવ મં દર ખાતે 
વીજબચત કરતા ઉપકરણો મુકવાના 
કામ 

૨૦.૭૦ ૧૯.૧૨ ૧.૫૮ કામ પૂણ થયલે છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી 

૩ ી સોમનાથ મહાદેવ મં દર ખાતે વુડન 
વકની કામગીરી 

૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ કામગીરી ગિત હેઠળ હોવાથી 

 કલુ  ૧૧૫.૫૬ ૧૦૩.૯૮ ૧૧.૫૮ - 
                                                    વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) આંકડા . લાખમાં 
૧ સોમનાથ ખાતે ૨ (બે) પે એ ડ યુઝ 

ટોયલેટનું બાંધકામ 
૫૦.૦૦ ૧૮.૨૪ ૩૧.૭૬ ૧ (એક) પે એ ડ યુઝ ટોયલેટનું 

કામ પૂણ થયલે છે તથા બી  પે 
એ ડ યુઝ ટોયલેટની કામગીરી અંગે 
ઈ રદાર ીન ે જમીન ફાળવવામાં 
આવેલ છે. 

૨ ી સોમનાથ મહાદેવ મં દર ખાતે વોટર 
હાવિ ટગના કામોં  

૬૨.૦૦ ૦.૦૦ ૬૨.૦૦ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

૩ ી સોમનાથ યા ાધામ ખાતે રે વે 
ટેશનમાં ગાડન, યુટીફીકેશનના 

કામો 

૨.૦૫ ૦.૦૦ ૨.૦૫ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

 કલુ  ૧૧૪.૦૫ ૧૮.૨૪ ૯૫.૮૧ - 
 

નમદા િજ ાના યા ાધામની િવગત 
                                              વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા . લાખમાં 

મ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ કોટયાડ ડેવલપમે ટ ફોર ટ ર ટ ુ
ફેસીલીટીઝ એટ દેવમોગરા માતા  
મં દર તા. સાગબારાના િવકાસ માટે 

૧૯૮.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૮.૦૦ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

૨ ી િતલકે ર મહાદેવ મં દર, મુ.તા. 
િતલકવાડા, િજ. નમદા ખાતે િવકાસ 
કામગીરી 

૪૮.૦૦ ૦.૦૦ ૪૮.૦૦ સદર કામગીરીના અંદા ની તાિં ક 
મંજરીૂ ની કામગીરી ગિત હેઠળ 
હોઈ 

૩ ી મિણનાગે ર મહાદેવ મં દર, 
મુ.તા.િતલકવાડા, િજ.નમદા ખાતે 
િવકાસ કામગીરી 

૧૩૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૧.૦૦ સદર કામગીરીના અંદા ની તાિં ક 
મંજરીૂ ની કામગીરી ગિત હેઠળ 
હોઈ 
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મ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૪ ી મિણનાગે ર મહાદેવ મં દર, 
િતલકવાડા, નમદા ખાતે સોલાર 
ફટોપ િસ ટમ, વીજળીકરણ અને 

વોટર કલર મુકવાના કામોુ  

૭.૧૨ ૭.૧૨ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

૫ ી િતલકે ર મહાદવે મં દર, િતલકવાડા, 
નમદા ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ, 
વીજળીકરણ અન ેવોટર કલર મુકવાના ુ
કામો 

૪.૭૫ ૪.૭૫ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

૬ ી શૂલપાણે ર મહાદેવ મં દર, મુ. 
ગોરા, તા.ગ ડે ર, િજ.નમદા ખાતે 
વીજળીકરણ અન ેવોટર કલર મુકવાના ુ
કામો 

૮.૧૯ ૮.૧૯ - કામ પૂણ થયેલ છે. 

 કલુ  ૩૯૭.૦૬ ૨૦.૦૬ ૩૭૭.૦૦  
                                              વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) આંકડા . લાખમાં 

મ િવગત કામની રકમ કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ ી શૂલપાણે ર મહાદેવ મં દર, મુ. 
ગોરા, તા.ગ ડે ર, િજ.નમદા ખાતે 
િવકાસ કામગીરી 

૨૪૯.૦૦ - ૨૪૯.૦૦ સદર કામગીરીના અંદા ની તાિં ક 
મંજરીૂ ની કામગીરી ગિત હેઠળ 
હોઈ 

૨ ી રાધા ના મં દર મુ.રાજપીપળા 
તા.નાંદોદ, િજ.નમદા ખાતે િવકાસ 
કામગીરી 

૨૩.૧૧ - ૨૩.૧૧ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

૩ ી લ મીનારાયણ મં દર 
મુ.રાજપીપળા તા.નાંદોદ, િજ.નમદા 
ખાતે િવકાસ કામગીરી 

૨૨.૮૧ - ૨૨.૮૧ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

૪ ી નવા મહાદેવ અને મોરલીધર મં દર 
મુ.રાજપીપળા તા.નાંદોદ, િજ. નમદા 
ખાતે િવકાસ કામગીરી 

૨૨.૦૮ - ૨૨.૦૮ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

૫ ી નંદકે ર મહાદેવ અન ેપંઢરીનાથ 
મં દર મ.ુરાજપીપળા તા.નાંદોદ, 
િજ.નમદા, ખાતે િવકાસ કામગીરી 

૨૨.૨૨ - ૨૨.૨૨ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

૬ ી શેષનારાયણ મહાદવે મં દર 
મુ.રાજપીપળા તા.નાંદોદ, િજ.નમદા 
ખાતે િવકાસ કામગીરી 

૨૧.૯૫ - ૨૧.૯૫ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

૭ ી િવ લનાથ  મં દર મ.ુરાજપીપળા 
તા.નાંદોદ, િજ.નમદા ખાતે િવકાસ 
કામગીરી 

૨૨.૮૩ - ૨૨.૮૩ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

૮ ી કાલીકા માતા  મં દર, 
મુ.રાજપીપળા તા.નાંદોદ, િજ.નમદા 
ખાતે િવકાસ કામગીરી 

૧૬.૩૨ - ૧૬.૩૨ કામગીરી ગિત હેઠળ હોઈ 

૯ ી વૈ નાથ મહાદેવ મં દર, 
મુ.વાંદરીયા, તા.નાંદોદ, િજ.નમદા 
ખાતે િવકાસ કામગીરી 

૨૨.૧૬ ૨૧.૫૯ ૦.૫૭ કામ પૂણ થયલે છે તથા ટે ડરના 
ભાવ નીચા હોવાથી  

 કલુ  ૪૨૨.૪૮ ૨૧.૫૯ ૪૦૦.૮૯ - 
--------- 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 146 

સુરત અને તાપી િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
 ૨૪૧૯૪ ી આનંદભાઈ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત અન ે
તાપી િજ ામા ં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમાં કેટલા િશિ ત 
અને અધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  

સુરત ૨૦૧૪૨ ૭૯૭ ૨૦૯૩૯ 
તાપી ૭૪૧૩ ૩૧૬ ૭૭૨૯  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
સુરત ૫૭૫૪૬ 
તાપી ૫૫૭૩  

 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અને કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી? 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
સુરત ૦ ૫૭૫૪૬ 
તાપી ૦ ૫૫૭૩ 

*સરકારી નોકરીની િવગતમા ં લ કરી ભરતીમળેામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 
સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારીે  

 ૨૪૦૯૩ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સરેુ નગર અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર 

મ અન ે રોજગાર િવભાગના તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ના 
ઠરાવની ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા એકમો સામે શા 
પગલાં લીધા,ં   

  (૧) ઉ ત િ થિતએ થાિનક રોજગારીની મળેલ 
મા હતી અનસુાર સુરે નગર અન ે બોટાદ િજ ામા ં
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન થયેલ ન 

હોઈ, એકમો સામ ે પગલા ં લેવાનો  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

એક  કરવામાં આવી, અને  

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
તથા ડીસે બર-૨૦૧૯ અિંતત છ માિસક ધોરણ ે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસે 
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામે 
શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩) દર છ માસ ેમા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

 ૨૪૧૫૯ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) આણંદ અન ે ખેડા િજ ામા ં યા ાધામના િવકાસ 
માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ નથી. આણંદ 
અને ખેડા િજ ામા ંહાથ ધરેલ કામોની િવગત પ ક-૧ મા ં
સામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

  

પ ક-૧ 
આણંદ િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                            વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા . લાખમાં 
મ યા ાધામની િવગત કામની 

રકમ 
કરવામાં આવેલ 

ખચ 
વણવપરાયેલ રકમ કારણો 

૧ ી ેતાંબર ચં મણી જનૈ તીથ, મુ.વાલવોડ,  
તા.બોરસદ, િજ.આણંદ (સોલાર ફટોપ) 

૨.૬૪ ૨.૬૪ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૨ હજરત શાહદુ ા શહીદ દરગાહ ટ ટ, મુ.વાસણા, 
તા.બોરસદ,િજ.આણંદ (સોલાર ફટોપ) 

૩.૧૬ ૩.૧૬ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૫.૮૦ ૫.૮૦ ૦.૦૦  
વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

૧ ી જલારામ સતસંગ સેવા ટ ટ, ધમજ,  
તા.પેટલાદ, િજ.આણંદ સોલાર ફટોપ િસ ટમ  
મુકવાનું કામ, 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૨ ી અંબા  મં દર, મણીબા ચેરીટેબલ ટ ટ,  
બળીયાદેવ રોડ, મુ.ધમજ, તા.પેટલાદ,  
િજ.આણંદ - ૩૮૮૪૩૦ સોલાર ફટોપ  
િસ ટમ મુકવાનું કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૩ વહેરાવાડી ખાતે મહીસાગર સંગમ તીથ ,  
રામટેકરી તથા મહી નદીના કાંઠે. યા ાળુઓ  
માટે સુિવધા ઉભી કરવાનુ ંકામ 

૨.૫૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ કામગીરી 
ગિતમા ં

૪ આંકલાવ તાલુકાના િવિવધ ટ ર ટ થળોના ુ  
િવકાસ-ભાણપુરા ખાતે વૈજનનાથ મહાદેવ  
મં દર, સોમનાથ મહાદેવનું ડેવલપમે ટ ઉમેટા  
ખાતે યા ાધામ તથા ટ ર ટ ડે ટીનેશન િવુ .નું 
કામ 

૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ કામગીરી 
ગિતમા ં

 કલુ  ૧૪.૯૦ ૧૦.૪૦ ૪.૫૦  
 

ખેડા િજ ાના યા ાધામની િવગત 
                                              વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા . લાખમાં 

મ યા ાધામની િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં આવેલ 
ખચ 

વણવપરાયેલ રકમ કારણો 

 - - - - - 
                                              વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)  આંકડા . લાખમાં
૧ ી િ કમરાય નું મં દર, બડા બ ર, ડાકોર,  

તા.ઠાસરા, િજ.ખેડા (ગુજરાત) સોલાર ફટોપ  
િસ ટમ મુકવાનું કામ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦  
--------- 

અમરલી િજ ામાં ખેતમજરોને ે ૂ અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની મળેલ અર ઓ 
 ૨૪૪૨૭ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમરેલી િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા 
ખેતમજરોના અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની ૂ

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ ખેતમજરોના ૂ
અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની અર ઓ મળી. 
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અર ઓ મળી, તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કુલ 

અમરેલી ૯ ૫ ૧૪ 
ધારી ૪ ૫ ૯ 
કુકાવાવ ૨ ૧ ૩ 
લાઠી - ૧ ૧ 
બાબરા - ૧ ૧ 
લીલીયા - - - 
સાવરકુડલાં  ૧૮ ૧૦ ૨૮ 
બગસરા ૨ ૨ ૪ 
ખાંભા ૬ ૪ ૧૦ 
રાજુલા - ૭ ૭ 

ફરાબાદ ૭ ૩ ૧૦ 
કુલ ૪૮ ૩૯ ૮૭  

 (૨) તે પૈકી કેટલા ખેતમજરોના વારસદારોન ેૂ
વષવાર કેટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 

  (૨) તે પૈકી ખેતમજરોના વારસદારોને વષવાર નીચે ૂ
મુજબની અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ .  

તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કલુ  

અમરેલી ૪ - ૪ 
ધારી ૧ - ૧ 
કકાવાવુ  ૧ - ૧ 
લાઠી - - - 
બાબરા - ૧ ૧ 
લીલીયા - - - 
સાવરકડલાુ ં  ૬ - ૬ 
બગસરા ૧ ૧ ૨ 
ખાંભા ૨ - ૨ 
રાજલાુ  - ૧ ૧ 

ફરાબાદ ૩ - ૩ 
કલુ  ૧૮ ૩ ૨૧  

 (૩) કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામાં આવી ૂ
અને તેના શાં કારણો છે, અને   

  (૩) આ સાથે સામેલ પ ક મુજબ. 

 (૪) બાકીની તમામ અર ઓ યાં સુધીમા ં
મંજર કરવામાં આવનાર છે ૂ ? 

  (૪) પડતર અર ઓ ઉપર સંપૂણ વહીવટી કાયવાહીની 
પૂતતા થયા બાદ વીમા િનયામકની કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
િનકાલ કરવામાં આવનાર છે. 

પ ક 
તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

કારણો તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કારણો કુલ 

૪-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન હોવાથી. અમરેલી ૫ 
૧-હીરા ઘસુ યવસાય કરતા હોવાથી  

૦  ૫ 

૧-ઝેરી દવા પીવાથી આપઘાત કરેલ 
છે. 
૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન હોવાથી. 

ધારી ૩ 

૧-એસ.ડી.એમ. રીપોટ રજ ન ૂ
થવાથી. 

૦  ૩ 

કકાવાવુ  ૧ ૧-કદરતી રીતે અવસાન થવાથીુ . ૦  ૧ 
લાઠી ૦  ૧ ૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ૧ 
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તાલુકા તા.૦૧/૦૧/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

કારણો તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

કારણો કુલ 

ન હોવાથી. 
બાબરા ૦  ૦  ૦ 
લીલીયા ૦  ૦  ૦ 

૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન હોવાથી. 
૫-એસ.ડી.એમ. રીપોટ, ઈ-ધરા 

માણપ , િવસેરા રીપોટ અન ે
ફાઈનલ પી.એમ. રીપોટ રજ ન ૂ
થવાથી 
૧-વારસાઈ હ ે  જમીન ધારણ કરતા 
હોવાથી. 

સાવરકડલાુ ં  ૧૧ 

૧-મૃતક નોકરી કરતો હોવાથી. 

૧ ૧-મૃતક િવ ાથ  
હોવાથી. 

૧૨ 

બગસરા ૧ ૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન હોવાથી. ૦  ૧ 
૧-મૃતક નોકરી કરતો હોવાથી. ખાંભા ૨ 
૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન હોવાથી. 

૨ ૨-પી.એમ. રીપોટ અન ે
ઈ-ધરા માણપ  રજ ૂ
ન થવાથી. 

૪ 

૧-મૃતક અસંગ ઠત 
િમક ન હોવાથી. 

રાજલાુ  ૦  ૨ 

૧-પી.એમ. રીપોટ અન ે
ઈ-ધરા માણપ  રજ ૂ
ન થવાથી. 

૨ 

૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ ન હોવાથી. 
૧-મૃતક અસંગ ઠત િમક ન 
હોવાથી. 
૧-આપઘાત કરેલ હોવાથી 

ફરાબાદ ૪ 

૧-એસ.ડી.એમ. રીપોટ રજ ન ૂ
થવાથી. 

૧ ૧-ડાઈવ ગ લાયસ સ 
ન હોવાથી. 

૫ 

કલુ  ૨૭  ૭  ૩૪ 
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં જમીન ૂ માપણીની પડતર અર ઓ 
 ૨૪૧૨૬ ી બાબભુાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર જનાગઢ િજ ામા ંતાલુકાવાર જમીન માપણી ૂ
માટે મળલે અર ઓ જમીન માપણી કરવાના યં  (ટોટલ 
ટેશન મશીન)ના અભાવે પડતર રહે છે તે હકીકતથી 

સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) ટોટલ ટેશન મશીનના અભાવ ે માપણી કેસો 
પડતર ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨)  હા, તો જનાગઢ િજ ા ડીૂ .આઈ.એલ.આર. 
કચેરી ારા જમીન માપણી કરવાના યં  ખરીદ કરવા 
માટેની કોઈ માંગણી/દરખા ત સરકારને મળેલ છે કે કેમ, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩)  હા, તો કેટલા ખચ કેટલા યં ો ખરીદવાની 
માંગણી સરકારન ેમળલે છે, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) યાં સુધીમા ં યં  ખરીદવાની મંજરીૂ  આપવામાં 
આવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 
 ૨૪૧૭૧ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

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

વષમા ં વષવાર મહીસાગર અન ે પંચમહાલ િજ ામા ં
િજ ાવાર મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૩/૧૯૯૫ના ઠરાવની ગવાઈ મુજબ થાિનકોન ે
રોજગારી આપવાના િનયમોનુ ં ઉ ંઘન કરવા બદલ કેટલા 
એકમો સામે શા પગલાં લીધા,ં 

 

 (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ ના ઠરાવની ગવાઇ અ વયે 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ની િ થતીએ છે ા બે વષમા ં
થાિનક રોજગારીની મળલે મા હતી અનુસાર  

(૧) મહીસાગર ામાં થાિનકોને રોજગારી આપવાના 
િનયમોનું ઉ ંઘન થયલે ન હોઈ, એકમો સામે પગલા ં
લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી.  
(૨) પંચમહાલ ામા ં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ની 
િ થતીએ છે ા બે વષમાં નીચે જણાવેલ એકમોએ 
થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનું ઉ ંઘન કરેલ છે. 

વષ થાિનકોને રોજગારી 
અપવાના િનયમોનું 

ઉ ંઘન કરલ એકમોની ે
સં યા 

૨૦૧૮ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

ની િ થિતએ) 
૦૦ 

૨૦૧૯ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ની િ થિતએ) 
૦૨ 

ઉ ત એકમો સામે થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
જળવાવા અંગે નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 
 સબંિધત એકમોને મ અને રોજગાર િવભાગના 

તા.૩૧/૦૩/૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઈઓનુ ં યાન 
દોરતા પ ો પાઠવેલ છે.  

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે સંબંિધત નાયબ 
િનયામક (રોજગાર) ારા દર છ માસ ે બેઠક યો ને 
ઠરાવની ગવાઈનુ ં પાલન વધુ સુચા  રીતે થઈ શકે 
તેમાટે તેઓને સમજ આપવામાં આવેલ છે.  

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી ારા 
સબંિધત ા ઉ ોગ કે  તથા વાણીજય વેરા 
કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામા ંઆવે છે. 

 રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગર 
ારા રાજયમાં થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન 
ળવતા એકમોની યાદી જ રી કાયવાહી સા  ઉ ોગ 

કિમશનર ીની કચેરી, ગાંધીનગરન ે મોકલી આપવામા ં
આવેલ છે.  

 થાિનક ઉમદેવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 
ભરતી મેળા( બફેર) નુ ં આયોજન કરી, થાિનક 
ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા ય નો કરવામા ં
આવેલ છે.  

 (૨) ઉ ત એકમોમાં ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
થાિનકોને રોજગારી આપવા બાબતની મા હતી યારે 

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં જનૂ -૨૦૧૮, ડીસે બર-૨૦૧૮, જનૂ -૨૦૧૯ 
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એક  કરવામાં આવી, અન ે તથા ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત છમાિસક ધોરણ ે થાિનક 
રોજગારીની મા હતી એક  કરવામાં આવલે છે. 

 (૩) ઉ ત ઠરાવની ગવાઈ મુજબ દર છ માસે 
મા હતી એક  ન કરવામાં આવી હોય તો જવાબદારો સામ ે
શા પગલાં લીધા?ં 

  (૩) દર છ માસે મા હતી એક  કરવામાં આવેલ હોઈ, 
જવાબદારો સામ ેપગલાં લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ અને નવસારી િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

 ૨૪૧૮૦ ીમિત ચં કાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
નવસારી િજ ામાં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમા ં કેટલા 
િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ બેરોજગારો 
િજ ો િશિ ત અધ-િશિ ત કલુ  
દાહોદ ૧૧૧૬૫ ૪૭ ૧૧૨૧૨ 

નવસારી ૯૨૧૬ ૪૧૧ ૯૬૨૭  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
ન ધાયેલ બેરોજગારોન ેરોજગારી આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
િજ ો રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
દાહોદ ૫૨૯૦ 

નવસારી ૧૦૧૧૧  
 (૩) આપવામાં આવેલ રોજગારી પૈકી િજ ાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અન ે કેટલાને ખાનગી 
રોજગારી મળી?  

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
િજ ાવાર રોજગાર કચેરી મારફત આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો સરકારી* ખાનગી 
દાહોદ ૦ ૫૨૯૦ 

નવસારી ૦ ૧૦૧૧૧ 
*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતી મેળામા ંપસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા હોય છે. 
અ ય સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી, તેથી શૂ ય 
છે. 

ગાંધીનગર અને અરવ ી િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  
 ૨૪૦૬૯ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે   (માણસા) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ગાંધીનગર અને અરવ ી િજ ામા ંિજ ાવાર 
યા ાધામના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ગાંધીનગર અન ે અરવ ી િજ ામાં યા ાધામના 
િવકાસ માટે િજ ાવાર કોઈ ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ નથી. 
ગાંધીનગર અને અરવ ી િજ ાના હાથ ધરેલ કામોની 
િવગત પ ક-૧ માં સામેલ છે.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કયા યા ાધામના 
િવકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨) અને (૩) પ ક-૧ મુજબ છે. 
   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી રકમ કયા 
કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 

   

પ ક-૧ 
ગાંધીનગર િજ ાના યા ાધામની િવગત 

                                            વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા . લાખમાં 
મ યા ાધામની િવગત કામની 

રકમ 
કરવામાં 

આવેલ ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ 
કારણો 

૧ ી મહાકાળી વડ કથારપુરં , તા.દહેગામ, ખાતે 
િવકાસની કામગીરી 

૧૪૯૬.૦૦ ૩.૬૮ ૧૪૯૨.૩૨ ટે ડર મંજરીૂ ની 
કાયવાહી ગિતમાં 

હોવાથી 
૨ ી વરદાયીની માતા  મં દર, પાલ, ગાંધીનગર ૨૨.૫૬ ૨૨.૫૬ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 
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મ યા ાધામની િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

ખાતે સોલાર ફટોપ િસ ટમ મુકવાના કામો 
૩ ી રામ  મં દર, મું. માણસા, તા.માણસા, 

િજ.ગાંધીનગર (સોલર ફટોપ) 
૧.૦૬ ૧.૦૬ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૪ જનૈ દેરાસર સેકટર-૨૨, ગાંધીનગર ખાતે 
લગાડવાની સોલાર ફટોપ િસ ટમની મા હતી 

૪.૫૦ ૪.૫૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૫ મહડી મં દરુ , તા.માણસા, િજ. ગાંધીનગર ખાતે 
લગાડવાની સોલાર ફટોપ િસ ટમની મા હતી 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૬ કૃપાિનિધ મહાદેવ મં દર, સેકટર-૧, ગાંધીનગર ખાતે 
લગાડવાની સોલાર ફટોપ િસ ટમની મા હતી 

૫.૨૯ ૫.૨૯ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૭ બાલારામ મં દર, ભારતીય િકસાન સંઘ, સેકટર-૧૨, 
ગાંધીનગર ખાતે લગાડવાની સોલાર ફટોપ 
િસ ટમની મા હતી 

૨.૬૪ ૨.૬૪ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૮ ખો ડયાર મં દર, સોમમિણ ફાઉ ડેશન, વાવોલ 
પુ સનરોડ, ગામ-વાવોલ, તા.િજ.ગાંધીનગર 

૧.૫૮ ૧.૫૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૯ ી સિ ચદાનંદ માધવાનંદ સેવા ટ ટ, માધવનંદ 
આ મ મ.ુ સુઘડ તા. ગાંધીનગર િજ. ગાંધીનગર 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૧૦ ી િવ ને રી પ રવાર ચેરીટેબલ ટ ટ, માઁ પલાઈ 
િવ ને રી ધામ (પંચદેવ મં દર, મુ. માણસા તા. 
માણસા િજ. ગાંધીનગર 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૧૧ ગાય ી પ રવાર ટ ટ મં દર, મુ. માણસા, તા. 
માણસા િજ. ગાંધીનગર 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૧૨ ી િસમ દર વાિમ આરાધના ટ ટ, િ મં દર, 
મું.અડાલજ, તા.િજ.ગાંધીનગર 

૫.૨૮ ૫.૨૮ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૧૫૬૦.૦૩ ૬૭.૭૧ ૧૪૯૨.૩૨  
      

વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 
૧ ી ચામુંડા માતા  મં દર કોલવડા ખાતે રે પ અને 

પેવર લોક લગાવવાની કામગીરી 
૨૫.૦૦ ૨૪.૮૫ ૦.૧૫ ટે ડર નીચંુ હોવાથી 

૨ ી સોમનાથ મહાદેવ મં દર, સેકટર-૧૬, ખાતે 
કો યુિન ટ હોલ બનાવવાની કામગીરી 

૨૦.૦૦ ૧૯.૬૮ ૦.૩૨ ટે ડર નીચંુ હોવાથી 

૩ ી કોટે ર મહાદવે મં દર, પીપળજ ખાતે  રે પ 
બનાવવાની કામગીરી 

૨.૦૩ ૧.૬૮ ૦.૩૫ ટે ડર નીચંુ હોવાથી 

૪ ી િલ બચધામ ી ેરણા ગિત મંડળ, રગમંચ ં
પાસ,ે સેકટર-૧૩, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૩ 

૫.૨૦ ૦.૦૦ ૫.૨૦ ટે ડર નીચંુ હોવાથી 

૫ ી મહાકાળી માતા  દેવ થાન ચેરીટેબલ ટ ટ, 
મુ.વાઘોસણા,તા:કલોલ િજ.:-ગાંધીનગર 

૪.૧૬ ૨.૯૧ ૧.૨૫ ટે ડર નીચંુ હોવાથી 

૬ ચૈત યધામ પિ લક ચેરીટેબલ ટ ટ, નેશનલ 
હાઇવ-ે૮, મુ. ધણપ,તા-  ગાંધીનગર, 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૭ ી શિકત મં દર અંબા  ટ ટ, મુ.િગયોડ, 
તા.િજ.ગાંધીનગર 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૮ BAPS ી વામીનારાયણ મં દર, પંચવટી એરીયા, 
મું. બોરીસણા, કલોલ -૩૮૨૭૨૧ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૯ ી જલારામ મં દર, સરકારી કલની બાજમા ંુ ુ  
સે ટર-૨૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૯ 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૧૦ ી કિપલે ર મહાદેવ, મુ.કલોલ, તા.િજ.ગાંધીનગર ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 
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મ યા ાધામની િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧૧ ી વરદાયીની માતા  મં દર, પાલ, ગાંધીનગર 
ખાતે વીજ બચત ઉપકરણો મૂકવા બાબત 

૨૨.૭૬ ૨૧.૩૪ ૧.૪૨ કામગીરી ગિતમાં છે 

 કલુ  ૧૦૫.૧૫ ૯૬.૪૬ ૮.૬૯  
 

અરવ ી િજ ાના યા ાધામની િવગત 
                                            વષ ૨૦૧૮ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮) આંકડા . લાખમાં 

મ યા ાધામની િવગત કામની 
રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખચ 

વણવપરાયેલ 
રકમ 

કારણો 

૧ ી ભુવને ર મહાદવે મં દર, િભલોડા ૧૦૪.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૪.૦૦ ટે ડરની કામગીરી 
ગિતમાં છે 

૨ ી બાલકદાસ  મં દર, મું. સાગરપાડા, 
તા.મોડાસા, િજ.અરવ ી ખાતે ઇલે ટી ફકેશનના 
કામો 

૪.૯૭ ૧.૫૮ ૩.૩૯ ટે ડર નીચંુ હોવાથી 

 કલુ  ૧૦૮.૯૭ ૧.૫૮ ૧૦૭.૩૯  
 

વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 
૧ મુખ ી ગોવધનનાથ  મં દર ટ ટ, ી 

બાલકદાસ  મં દર, મુ. સગરવાડા, તા. મોડાસા, 
િજ. અરવ ી 

૨.૬૦ ૨.૬૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૨ ી વાિમનારાયણ મં દર,બોચાસણવાસી ી 
અ રપૂ ં ષો મ વાિમનારાયણ સં થા, મોડાસા 
બસ ટે ડ પાસ,ે રામપાક સોસાયટી, તા.મોડાસા, 
િજ.અરવ ી 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૩ BAPS ી વામીનારાયણ મં દર,ખલીકપુર બાયપાસ 
રોડ, મેઘરજ ચાર ર તા પાસ,ે મોડાસા, િજ.અરવ ી 

૫.૨૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

૪ ી િસ  હનુમાન  મં દર, મેઘરજ ચાર ર તા પાસ,ે 
મુ.મોડાસા, િજ.અરવ ી 

૩.૫૭ ૩.૫૭ ૦.૦૦ કામગીરી પૂણ 

 કલુ  ૧૬.૫૭ ૧૬.૫૭ ૦.૦૦  
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 

 ૨૪૦૫૪ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મહસુલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા અને 
અરવ ી િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર 
દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામાં આ યા છે તે હકીકત સાચી ં
છે,  

  (૧) ના,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ંતાલુકાવાર 
કેટલી સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાં આ યા 
છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત સરકારી જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ કયા ંસુધીમાં દૂર કરવામાં આવશે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

સાબરકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં રી-સવની કામગીરી 
 ૨૪૦૩૬ ી નથાભાઈ પટલે   (ધાનેરા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧)  તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામાં જમીન રી-સવની કામગીરી કઇ એજ સી 

ારા હાથ ધરવામાં આવેલ, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં જમીન રી-સવની કામગીરી િસકોન ા.િલ., 
બગલોરની એજ સી ારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં જમીન 
રીસવની કામગીરી ઈ-સે ટીક સો યુશન ા.િલ., હૈદરાબાદની 
એજ સી ારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

 (૨)ઉકત એજ સી ારા ખેડતોને સાથેુ  રા યા વગર જમીન 
રી-સવની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૨) ના, . 

 (૩) તેના કારણે જમીન રી-સવની કામગીરીમાં િતઓ 
રહી જવા પામી છે તેવી કેટલી િતઓ ઉકત િજ ાઓમા ં
તાલુકાવાર સુધારવાની બાકી છે, અને 

  (૩) બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામા ં તાલુકાવાર જમીન 
રીસવની કામગીરીમાં નીચેના કારણોસર િતઓ ઉપિ થત થયેલ 
છે.  
 અગાઉની માપણી શંક સાંકળથી થયેલ છે અને હાલની ુ

નવી માપણી ડી પીએસ ીડ આધારે આધિુનક 
સાધનોથી કરવામા ં આવેલ હોઈ ચો સાઈમા ં તફાવત 
આવતો હોય છે.  

 ભાઈઓ ભાગની વહચણી ઘરમેળે કરી પૈકી પાનીયા 
અલગ કરેલ હોય, જના ગામ નમુના નંૂ . ૭ મુજબ નવા 
ગામ નંબર ૭ નો આ હ.  

 જમીન સાંથણીના િક સામાં થળે કબ  ન હોવા છતા ં
જમીન માપણી કરી આપવાનો આ હ. ઉ ત કારણોસર 
મળેલ િતઓમાંથી સુધારવાની બાકી હોય તેવી 

િતઓની િવગતો નીચે મુજબ છે. 
 બનાસકાંઠા િજ ો 

તાલુકા િતઓ સુધારવાની બાકી 

પાલનપુર ૫૮૪ 
અમીરગઢ ૧૨૧ 
થરાદ ૩૦૨ 
સુઈગામ ૨૧૯ 
દાંતા ૧૭૬ 
ધાનેરા ૨૦૨ 
દયોદર ૧૯૪ 

દાંતીવાડા ૨૫૮ 
ડીસા ૪૦૯ 
વાવ ૨૧૮ 
ભાભર ૩૩૮ 
કાંકરેજ ૧૩૭ 
લાખણી ૨૨૫ 
વડગામ ૬૬૨ 

કલુ  ૪૦૪૫ 
 પાટણ િજ ો 

તાલુકા િતઓ સુધારવાની બાકી 

પાટણ ૩૦૭ 
િસ પુર ૧૧૨ 
સમી ૨૮૦ 
રાધનપુર ૩૫૫ 
સર વતી ૯૬૪ 
ચાણ મા ૩૫૩ 
હારીજ ૧૧૮ 
શંખે ર ૧૧૯ 
સાંતલપુર ૨૨૮ 

કલુ  ૨૮૩૬  
 (૪) ઉ ત િતઓ યાં સુધીમાં સુધારવામાં આવશે?   (૪) ઉ ત િતઓનો ઝુંબેશ વ પે િનકાલ કરવાની 

કામગીરી ગિતમાં હોઈ સ વરે સુધારવામાં આવશે. 



ફા ગુન ૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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અ ય ીની હરાતે  

 
 બે ટ લે લેચર એવોડ આપવા અંગે. 

 
 અ  ય ી : મારે એક અગ યની હેરાત કરવાની છે. ભારતીય સંસદના બંને ગૃહો અથાત રાજયસભા અન ે
લોકસભાના વતમાન સ યોને તેમની સસંદસ ય તરીકેની ઉ કૃ  કામગીરીની કદર પે વષ ૧૯૯પથી દર વષ આઉટ ટે ડ ગ 
પાલામે ટીયન એવોડ આપવામાં આવે છે. તેમજ ભારતના આસામ, રાજ થાન, કણાટક, ઝારખંડ, ઉ રાખંડ સ હતના 
રાજયોના િવધાનમંડળો ારા તેમના િવધાનમંડળના વતમાન સ યોને ધારાસ ય તરીકેની ઉ કૃ  કામગીરી બદલ દર વષ 
એક ધારાસ યને બે ટ એમ.એલ.એ. એવોડ એટલે કે બે ટ લે લેચર એવોડથી પુર કૃત કરવામાં આવે છે. લખનૌ ખાતે 
યો યેલ અિખલ ભારતીય મુખ અિધકારીઓની પ રષદમા ં લોકસભાના માનનીય અ ય ી ઓમ િબરલા એ દરેક 
િવધાનમંડળોમા ંઆ કારના એવોડ આપવાનુ ંચાલુ કરવાનુ ંસૂચન કરેલુ ં હતંુ. સંસદીય લોકશાહીમાં િવધાનસભાનુ ંઆગવું 
માન અને ગૌરવ છે અને તેનું જતન કરવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે. આ સં ગોમાં સંસદીય લોકશાહી અંગે સાચી સમજ 
કેળવવાની આપણા સૌની જવાબદારી છે. િવધાનસભા જવેી મહાન સં થાનુ ં ગૌરવ અન ે મોભો ળવવા માટે તેની 
કાયપ િતના િનયમોન ે યાપક સંદભમા ં યથાથ રીતે સમજવા જ રી છે. આ તમામ જવાબદારીઓ જ ે સ ય ી યથાથ રીતે 
િનભાવ ે તેને ો સા હત કરવા પણ એટલા જ જ રી છે તેમજ નવા ચંૂટાયલેા સ ય ીઓન ે પણ તેમની ફર  અન ે
જવાબદારીઓ સારી રીતે અદા કરવાની ેરણા મળે તે આશયથી ગુજરાત િવધાનસભામાં ે  કામગીરી કરનાર ધારાસ ય ીન ે

ો સા હત કરવાના હેતુથી વષ ર૦૧૯થી દર વષ ે  ધારાસ ય તરીકેનો એવોડ આપવાનો મ િનણય કરેલો છે. આ હેતુ માટે 
પસંદગી સિમિત અને પસંદગી માટેના ધોરણો ઠરાવતા િવગતવાર િનયમો કરવામાં આવશ.ે જ ેનકકી થયેથી સ ય ીઓન ે
તેની ણ કરવામાં આવશ.ે  

પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
 

 ટ લેટની ખરીદ કમતમાં તફાવતે ં  અંગે. 
 

 ી  ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા  (િશ ણ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, ગઇકાલે કાળ દરિમયાન માનનીય 
િવપ ી નેતાએ ટે લેટ ખરીદી અંગે ઉતાવળીયા અન ેપાયા વગરના મા હતી વગરના જ ેઆ ેપો કયા. િવજયભાઇ પાણીની 
પારદશક સરકાર િવશે માં ગેરસમજ ન થાય એટલા માટે હ આ ખુલાસો અન ે પ તા કરવા માંગંુ છું ંુ . કાળ પછી તરત 
જ હ મારા કાયાલયમા ંગયોું . મ માનનીય િવપ ી નેતાને એમણ ેકરેલા આ ેપ અંગે થોડી િવગત આપવા જણા યુ.ં તરત જ 
એમણે જ ેિવગત મને મોકલી છે જનેા ઉપર આધાર રાખીન ેઅલીબાબા ડોટ કોમ લો ટીક એમા ંએમણ ેજ ેમા હતી મોકલી છે 
એ મ આપને પણ આપી છે. આપે આ મોકલેલી છે. એ મા હતી મા  ટચ ીનની મા હતી છે. ટે લેટની મા હતી નથી. 
મોબાઇલ રી લેસમે ટ પાટસની છે અને એમાં પણ  ૧ થી ૪૯ ખરીદવામાં આવે તો ય.ુએસ.ડોલર ર૧.૩૪,  પ૦ થી ૪૯૯ 
ખરીદવામાં આવ ેતો ય.ુએસ. ડોલર ર૦.૪૧ અન ે  પ૦૦ થી ઓન વડઝ એટલે આપણે એમા ંઆવી જઇએ છીએ આપણે 
લાખોની સં યામાં ખરીદીએ છીએ એટલા માટે ય.ુએસ. ડોલર ૧૯.પ૬ એટલ ેઆપણા િપયામાં એમની વાત કરીએ તો ૧૪૦૦ 
િપયા એ આખા ટે લેટની નહ  પણ મા  ને મા  ટચ ીનની િકમત છેં . રી લેસમે ટ પાટ. પછી જનેા ઉપર એમણે આધાર 

રા યો છે અલીબાબા ડોટ કોમ લો ટીક એના ઉપરથી અમે મા હતી મેળવી એ પણ મોકલી દીધંુ છે.  
 
 માનનીય અ ય ી, એમાં એક પીસની િકમત જ ે અમ ે ખરીદી છે એ ં ૯૯ ડોલર છે અને એની િકમત િપયામા ંં
૭,૦૦૦ િપયા થાય છે. એમાં જ ે પેિસ ફકેશન છેઃ ૪ .બી., લેટે ટ મોડેલ, ીન સાઇઝ ૭ ચ, ોસેસર ૧.૩ 
ગીગાહટઝ, રેમ ર .બી., ઇ ટનલ ટોરેજ ૧૬ .બી., કેમેરા ર મેગા િપ સલ ટ અને પ મેગા િપ સલ બેક છે, બેટરી 
૩૪પ૦ િમિલયન એમપીઆર છે. આથી ભૂલ થવાની સહેજ પણ સંભાવના નથી. ોસેસ થાય છે. સૌથી પહેલા િશ ણ 
િવભાગની આઇ.ટી. કિમટી મંજર કરે છેૂ . પછી .આઇ.એલ. ગુજરાત ઇ ફોમ ટ સ િલિમટેડ આ િશ ણ િવભાગ મંજર કયા ૂ
પછી આ કિમટીમાં ય છે, પછી  સે ેટરી પરચેઝ કિમટી એમાં િસિનયર આઇ.એ.એસ. અિધકારી છે. ફાઇનાિ શયલ બીડ 
અને ટેકિનકલ બીડ મંજર કરે છેૂ . પછી .આઇ.એલ. માં આવ ેછે. એ ડા ટ પરચેઝ ઓડર મંજર કરે છેૂ , પછી લોબલ ટે ડર 
મંજર કરવામાં આવે છેૂ . એમાં એલ-૧ આવે છે, એને અમે ઓડર આપીએ છીએ. રેકડ ઉપર છે તેની પ તા મ કરી છે. 
એમના આ ેપ પાછા ખચે અથવા ગૃહની માફી માગે તેવી મારી માગણી છે.  
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 ી પરેશ ધાનાણી (િવરોધપ ના નેતા ી): માનનીય અ ય ી, કાલે પણ મ આ ગૃહમા ં ક ુ ં હતંુ કે સરકારની 
કયાંક િત રહેતી હોય તો બાપુ સાહેબની િચ ી આવી એટલે મ તરત જ જ ેકોપી મારી પાસે હતી તે મોકલી આપી. કાલે મ 
મારા પિ લક વઝનમાં પણ ક ું કે આ ૧૪૦૮ િપયાનુ ંહતંુ. આજ ેમને માનનીય મં ી ીએ ડીટેઇલ મોકલી છે.  હ અ યારે ું
પણ પ પણે માનું છ કે મ વે ર ફકેશન કરા યું હતંુુ ં . જ ે ઇ ટમે ટ યું હતંુ, જ ે સરકારે આ યું છે. બની શકે અંદરના 
યુચસમાં કોઇ ફેરફાર હોય. વે ર ફકેશન કયા પછી લાગશે કે મારાથી ગેરસમજ થઇ હોય તો માફી માગવામાં નાનપ ન હ હોય, 

પણ  ખરાઇ કરવાનો અવસર આપવામા ંઆવ.ે 
  અ  ય ી : અવસર આપવાનો, માનવીય ભૂલ પણ થઇ શકે. લીઝ. 
 ી પરેશ ધાનાણી :  માનનીય અ ય ી,અ યારે મા  વઝન યથાવત ળવી રાખું છ કે  ં ંુ ૬૬૬૭ િપયે યુિનટ 
ખરીદીયું છે. તે ૧૪૦૮ િપયે અલીબાબા ઓનલાઇન.. 
 અ  ય ી : આના ઉપરથી મને દેખાતંુ નથી. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારી પાસે ઇ ટમે ટ છે.  
 અ  ય ી : માનવીય ભૂલ હોઇ શકે. આપ વેરીફાઇ કરી લે . (અતંરાય) 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, વેરીફાઇ કયા પછી એવું લાગશે તો આઇ એકસે ટ.(અંતરાય) 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, આખું િવભાજન ન હ, એનો ભાગ. મ જ ે પેિસ ફકેશન વાં યા 
છે, એ બધા ભાગ છે. 
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, આપણે મોટ દય રાખીનેું .. આપની બધી વાત આવી ગઇ. 
 ી િવજયકમાર પાણીુ  (માનનીય મુ યમં ી ી) : ી પરેશભાઇએ ક ું છે એમને ચો સ સમય આપવામાં આવ.ે 
એમાં કોઇ વાધંો નથી. મૂળ વાત એ છે કે ઓન રેકડ વાત થઇ છે. ચાર મા યમમા,ં મી ડયા આ બધામાં પણ આ િવષય આજ ે
પેપરમાં છપાયો છે. સરકાર ૧પ૦ કરોડનુ ંખોટ કરે એવી છાપ ખોટી ઉભી ન થાયું , એટલા માટે આ પ ીકરણ એ સરકાર માટે 
પણ આવ યક હતંુ. અમ ે કરેલુ ં છે અન ે હજ પણ આ સરકારની ચેલે જુ  છે. ૧૪૦૦ િપયા ન હ, ર૦૦૦ િપયામા ં  ી 
પરેશભાઇ અપાવી દેતા હશે તો જ ેઅિધકારીઓએ લીધંુ હશે એ બધા પાસેથી પૈસાની રીકવરી કરવા માટેની સરકારની તાકાત 
છે. પરતુ અમે પ ીકરણ એટલા માટે કરીએ છીએ કે સરકારે જ ેખરીદી કરી છેં . એ બહ ટેકિનકલી બધા િનયમોન ે ળવીન ેુ
કરેલ છે. ટે ડરમા ંકરેલ છે. કાલ ેક ુ ંહતંુ કે આ છોકરા એટલા હ િશયાર છે. આજ ેબ ર નાનુ ંથઇ ગયુ ંછે, ઇ પોટ એ પોટની 
છટ છેૂ . સ તો માલ કોઇપણ દેશ મંગાવી શકે છે. ૧૪૦૦ િપયામાં મળતંુ હોય તો ભારતના બ રોમાં િપયા ર૦૦૦માં વેચાતંુ 
હોય. આ ડાયરેકટ ડિલવરી કરે છે. નીચે લ યું છે. એક પીસ ડિલવરીના આ ભાવ છે, ર પીસ ડિલવરીના આ ભાવ છે, 
પ૦થી વધારે પીસ ખરીદો તો આ ભાવ છે. કોઇ ગમે તેમ મંગાવી શકે છે. તો ૭૦૦૦ િપયાનું ટે લટે  ૧૪૦૦ િપયામા ં
ચાઇનામાં મળતંુ હોય તો અહ યા ધૂમ વેચાતંુ હોય અને લોકો એ ટે લેટ આપણા માથામા ંમારે કે ૭૦૦૦ િપયાવાળું અમે આ 
ર૦૦૦ િપયામાં લા યા છીએ. એટલ ેઅમારો ખુ ો પડકાર છે. અમ ેકશું ખોટ કયુું  નથી. એકદમ માિણકતાથી ખરીદી થઇ છે 
અને ી પરેશભાઇ તપાસ કરી ચો સ ઇમાનદારીથી આ િવષયને પોતે  સમ  અને મી ડયા સમ  પ ીકરણ કરે. 
   
 અ  ય ી :  સભાગૃહ સમ  પણ મૂકે. હવે ી પંુ ભાઇનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે, લીઝ.  

પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
મં ી ીઓને પેટા ોના જવાબો ટૂકા આપવા અંગેં  

 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, આજની ો રીમાં આપના ારા ધારાસ યોના પેટા ોના 
સવાલોમાં વારવાર મં ી ીઓ જ ેિવગતો માગી ન હોયં ,  ન પૂ યો હોય તે નો જવાબ આપવા માટેની કોિશશ માનનીય 
મં ી ીઓ ારા કરવામાં આવી છે. આપે વારવાર એ મં ી ીઓનું યાન દોયું  છે. આ બાબતે માનનીય અ ય ીઓના 
અગ યના િનણયો સન ર૦૦૮થી ર૦૧ર દર યાન જ ે પૂવ અ ય ીઓએ િનણયો આ યા છે તે તરફ આપનું યાન દોરવા 
માગંુ છંુ. તેના પાના ન.ંપર ઉપર તારાંિકત ો અને તેના જવાબો ટકા હોવા ઇએૂં . ની મા હતી અન ેજવાબ વધારે હોય 
તો તે ટેબલ ઉપર મૂકવાનું રાખવું ઇએ. તા.૧૯-૩-ર૦૦૦ના રોજની ો રીનો સમય પૂરો થયા પછી સ ય ી રામિસંહ 
પરમારે પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો મુ ો ઉપિ થત કય  હતો કે, સ ય ીઓઓ પોતાના િવ તારના નો િનકાલ થાય તેવા ો 
પૂછે છે અને માનનીય મં ી ીઓ તેના ખૂબ લાંબા જવાબો આપે છે. આથી ોના જવાબો ટંૂકા આપે તો વધારે ો ચચામા ં
લેવાય. એ વખતે પૂવ અ ય ીએ ભૂતકાળમા ંપૂવ મુ યમં ી ીએ અને હ આખું જજમે ટ વાંચતો નથીું , પણ છે ી બે- ણ 
લીટી વાંચંુ છ કે ભૂતકાળમા ંપૂવ મુ યમં ીુ ં ી વ.બાબુભાઇ પટેલની જમે ટકમાં જવાબો આપવાની પ િત મં ીૂં ઓ અપનાવ ે
અને જવાબની મા હતી વધારે હોય તો તે ટેબલ ઉપર મૂકવાની વયં સમજ અપનાવે તો કાળ દરિમયાન વધારે ોન ે
યાય આપી શકાય. આ બાબતમાં આપની વારવાર સૂચનાઓ પણ થઇ છેં . તે સૂચનાઓના અનુસંધાને સરકારપ  ે

સ ય ીઓએ પૂરક ોમાં ન પૂછી હોય તેવી વધારાની મા હતી માનનીય મં ી ીઓ ારા આપીને નો જવાબ 
લંબાવવામાં આવે છે અને તેના કારણે જ ેતે સ ય ીઓનો  વારામાં આવતો હોય તો તે આવી શકતો નથી અને તેના લીધે 
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ઓછા ો ચચામાં આવે છે. એટલે આ બાબતે વયં પ  આપનું િલંગ આપવામાં આવે અને માનનીય મં ી ીઓન ે
કહેવામા ંઆવે કે ભિવ યમાં આ કારની િ થિતનું િનમાણ ન થાય કે જથેી કરીને સ યો પોતાના ન ેસારી રીતે ઉ ગર કરી 
શકે અને વાચા આપી શકે.  
  અ  ય ી : માનનીય પંુ ભાઇ આપે જ ે  ઉપિ થત કય  છે તેનો ઇ રીય સંકેત કદાચ મને મળી ગયો હશ ે
એટલ ેઆજની સભાગૃહની ો રીમાં વયંભ ૂરીતે ખૂબ ઝડપ આપણે કરી છે. તેમા ંતમામ સ ય ીઓનો સાથ સહકાર ર ો 
છે. તેમાં કઇ જવાબની જ ર નથીં . એટલ ેતે કાયવાહીનો અમલ આપના પોઇ ટ ઓફ ઓડર પહેલાં જ શ  કરી દીધો છે. એટલ ે
પોઇ ટ ઓફ ઓડરમાં કઇ કરવાનુ ં રહેતંુ નથીં . આપની વાત છે, આ મૂળભૂત ત વ છે અન ેતે બધાએ સમજવાની જ ર છે. 
માનનીય સ ય ીઓને પણ િવનંતી કે તમે પણ મા  ટકા ો પૂછોૂં . જનેા કારણે મં ી ીને લાંબા જવાબ આપવાની તક ન 
મળે. જવેી રીતે મ આ વખતે નવું યું છે અને પૂછે છે કે, તાલુકવાર મા હતી આપો. કોઇક માનનીય સ ય ી એમ પૂછશે કે 
તાલુકામા ંઆવેલા ગામોદીઠની મા હતી આપો તો પછી શુ ંથશ ેઅન ેતે જવાબ કયારે પૂરો થાય? એટલ ેતેટલી કાળ  માનનીય 
મં ી ીઓ રાખશ.ે પોઇ ટ ઓફ ઓડરમાં કશું િવશેષ છે નથી.  

પોઇ ટ ઓફ લેરી ફકશને  
સ ય ીઓએ વારાફરથી ચચામાં ભાગ લેવા બાબત 

 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આજની ો રી દરિમયાન જ ેિ થિત ઉભી થઇ હતી અન ેતેમા ં
આપે વાભાિવક છે કે જયારે કોઇપણ મુ ો ઉપિ થત થાય યારે માનનીય િવરોધપ ના નેતા ી ારા પોતાનો હાથ ચો 
કરવામા ં આવે અન ે આપ તેમાં અિ મતા આપતા જ હોવ છો અને આપે તે માણે અિ મતા પણ આપી હતી. તે માણ ે
માનનીય પરેશભાઇ ધાનાણી પોતાની વાત રજ કરવા માટેનો યાસ કરતા હતાૂ . એ વખતે આ સ માનનીય સભાગૃહના 
સ ય ી પંુ ભાઇ વંશ આપના ારા બે થી ણ વખત ક ા છતાં પણ પોતે થાન નહોતા લતેા, વ ચે ઉભા રહીન ે
સભાગૃહની અંદર િવ ેપ પાડવા માટેનો જ ે યાસ કરતા હતા, જનેા કારણ ેસભાનો સમય યિતત થયો છે, ી પંુ ભાઇ એ 
આ સભાગૃહના બહ િસિનયર ધારાસ ય ી છે અને સ ાધારી પ  તરીકે અમારી અપે ા છે કે ો રીનો કાળ એ ુ
ધારાસ ય ીઓ માટેનો કાળ છે અન ેએમણ ેસમજવુ ં ઇએ કે અમારા િવરોધપ ના નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણી યારે બોલ ે
યારે વ ચે એમાં અમારે દર યાનગીરી ન કરાય. અમારા નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણી છે. તમે નેતા બનો અન ેતમને તમારો પ  

બનાવે યારે તમ ેકર . અ યારે તમે ી પરેશભાઇ ધાનાણીન ેતમારા નતેા માનો છો કે નથી માનતા? અને  માનતા હોય તો 
ી પરેશભાઇ ધાનાણીનો પણ એ અનાદર કહેવાય.. 

  અ  ય ી : ના ના, નેતા છે એટલે માનવા જ પડે એમાં કોઇના ના કહેવાથી ચાલે ન હ.  
 ી દપિસહં ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મા  સજશેન છેં , આપના ારા એમને કહેવામાં આવે અને આ 

માણેની વ ચે દર યાનગીરી કરીને સભાગૃહનો સમય બગાડવો ન ઇએ.  
  અ  ય ી : હંુ આનો જવાબ તો આપી દ . એકતરફી છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ી દીપિસંહભાઇ અમારી િચંતા કરે છે, અમારા પ રવારમાં તો એ 
અનુભવની રીતે પણ વ ર  છે, આપના મારફતે માનનીય ગૃહમં ી ી દીપિસંહભાઇને િવનંતી ક  કે માનનીય મુ યમં ી ી ં
અને નાયબ મુ યમં ી ી વ ચેનો િવવાદ છે એનુ ંસમાધાન થાળે પાડવાનું કામ કરે, અમારા ઘરની િચંતા કરવાની જ ર નથી. 
આ સરકારમા ંકકળાટ છે એનું કાંઇક તો કરો!  
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, આ પોલીટીકલ વાત છે, અહ યા તો જ ેબ યું તેની વાત છે. માનનીય પંુ ભાઇ, 
આપને એમ લાગે છે, મારો  છે આપને એમ લાગે છે.. (અંતરાય) એ જ હ કહું ું  છ આપનેુ ં . હવે હ પંૂું છ છ કે માનનીય ુ ું ં
પંુ ભાઇ, આપને એમ લાગે છે આપ િસિનયર સ ય છો અન ેઆપણે ઘણીવાર આ ચચા કરી છે અન ેબી ને કહીએ પણ 
છીએ.  માનનીય પરેશભાઇ, બેસી ઓ, લીઝ,  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, હ થોડીક પ તા કરી લ  કે ું ી રાજે િસંહ ભારી સ ય હતા એમની 
મૂળ વાતનો જવાબ નહોતો મ ો એટલે માનનીય પંુ ભાઇ આ હપૂવક આપનુ ં યાન દોરી ર ા હતા કે આ બહ ગંભીર  ુ
છે અને તેમ છતાં સરકાર જવાબ આપી રહી નહોતી.  
 અ  ય ી : મન ે યારે યારે પણ એવું લા યું યારે માનનીય િવર ભાઇને પણ બી વાર પૂછવા દીધંુ છે. એટલે હ ું
મા  એ કત ય િનભાવું છં ંુ .  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, યારે હ દર યાનગીરી કરવા માટે એ બ ે લોકો ઉભા હતા એટલે ઉભો ું
થયેલ ન હતો. 
 અ  ય ી :આ િસ ટમ બરાબર છે જ ન હ. એક માનનીય સ ય ી બોલતા હોય યારે અ ય કોઇએ બોલવું ના 

ઇએ. મૂળમાં આટલી જ વાત છે, આપ એવું વીકારો છો કે નથી વીકારતા એટલું કહો.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વશં : માનનીય અ ય ી, હંુ કહંુ છને પણ હ એ જ વાત કરવા માગંુ છુ ું ું ં . માનનીય અ ય ી, મ 
જ ેપોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉપિ થત કય  હતો..   



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

રા યપાલ ીના સંબોધન માટેના આભાર તાવ પર ચચા( ી  અને છે ો દવસ) 

 158 

 અ  ય ી :ના, ના, પોઇ ટ ઓફ ઓડરની વાત જ નથી. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, મ જ ેપોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉપિ થત કય  અન ેએની ચચામા ંરા ય 
ગૃહમં ી ી દીપિસંહ એ જ ેવાત કરી છે... 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : પોઇ ટ ઓફ ઓડરના સદંભમા ંમ નથી ક ુ,ં મ મુ ો ઉપિ થત કય  છે એ મુ ો એ છે કે 
િવપ ના નેતાનુ ંસ માન ી પંુ ભાઇ કેમ ળવતા નથી?  
 અ  ય ી : આજ ેન ી થઇ ય કે એક માનનીય સ ય ી યારે બોલતા હશે યારે અ ય કોઇ સ ય બોલશે ન હ.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, આપનો અિધકાર છે.  
 અ  ય ી : એ અિધકારની વાત નથી, તમારી ફરજ છે, મારા અિધકારની સાથે સાથે તમામ ધારાસ ય ીઓની 
ફરજ પણ છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વશં : માનનીય અ ય ી, માનનીય રા ય ગૃહમં ી ી દીપિસંહે જ ેમુ ો ઉપિ થત કય  છે આ 
ગૃહના િસિનયર સ ય તરીકે મારા પ ના કોઇપણ સ ય ી કોઇ મુ ો ઉપિ થત કરે અને એનો સંતોષકારક જવાબ સરકાર પ  ે
ના મળે તો દર યાનગીરી કરવા માટેનો અમારો અિધકાર છે અને એ અિધકાર.. 
 અ  ય ી : એના માટે આપ હાથ ચો કરી શકો છો, આપ આ હ કરી શકો છો.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહની ણાિલકા જળવાય એ માટે. 
 અ  ય ી : આપ વીકારતા નથી?  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, એ જવાબદારી છે અને એ હ વીકા  છું ં ંુ .  
 અ  ય ી : ખુ ા દલથી વીકારો એટલે પછી વાત પૂરી થાય.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : એ જવાબદારી હ વીકા  છ પણ અમને સલાહ આપવાની જ ર નથીું ં ંુ .  
 અ  ય ી :નેક ટ.   

 રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છ ોે  દવસ) 
 અ  ય ી : રા યપાલ ીના સંબોધન માટે તારીખ ૧૦મી યુઆરી, ર૦ર૦ના રોજ માનનીય સ ય ી િપયુષભાઇ 
દેસાઇ તરફથી જ ેઆભાર  તાવ રજ કરવામાં આ  યોૂ  છે અને જને ેમાનનીય સ  ય કબેરભાઇ ડડોરે અનમુોદન આ  યુંુ ં  છે તે 
આ માણે છે.  
 રા યપાલ ીને નીચે મુજબનો સદંેશો પાઠવવો- 
 ‘‘ અમો, આ સ માં એક  થયેલા ગુજરાત િવધાનસભાના સ  યો, રા યપાલ ીએ આ સભાગૃહ સમ  કરેલા 
સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 
 અ ય ીઃ હવે રા યપાલ ીના સંબોધન માટેના આભાર તાવ અને તેના ઉપરના સુધારા ઉપરની ચચા  આગળ 
ચાલશ.ે 
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ(ભ ચ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી િપયુષભાઇ દેસાઇ મહામ હમ 
રાજયપાલ ીનો આભાર માનતો જ ે તાવ લઇને આ યા છે તેમાં હ મારા િવચારો રજ કું ંૂ  છ અન ેતેમે સમથન આપંુુ ં  છંુ. 
 માનનીય અ ય ી, હમણા ંજ ી ભૂપે િસંહ  ચુડાસમાએ ટે લટેનો ખુલાસો કય  તેવી જ રીતે ગઇકાલ ેઆભાર 

તાવની અદંર ક ેસના માનનીય સ ય ી કીરીટભાઇ પટેલે પણ ખબર નહ  કયાંથી રપોટ મેળવીને આ સભાગૃહની અંદર 
તેઓ જદા જદા કારના આંકડા લઇને આ યા હતા તેનો પણ મારે ખુલાસો કરવો છેુ ુ . તેમણે તેમની વાતમાં એમ ક ું કે  
SDG ઇ ડેકસ ૨૦૧૯ જ ેકે  સરકાર િસ  કરે છે તેમાં ગુજરાતનો મ સાતમો છે જયારે હકીકત એ છે કે, SDG ઇ ડેકસ 
૨૦૧૯માં ગુજરાતનો મ સાતમો નહ  પણ છ ો છે. બીજ ુ SDG ઇ ડેકસ ૨૦૧૯માં ૧૭ માપદંડ છે. તેમાં ગુજરાતને એકપણ 

ે માં નંબર વન નથી ર ુ.ં યારે તેમને જણાવુ ં કે, SDG ઇ ડેકસ ૨૦૧૯ના ૧૭ માપદંડમા ં ગુજરાતન ે એકપણ ે મા ં
નંબર વન નથી ર ું તે બાબત સ યથી વગેળી છે. કારણ કે SDG ઇ ડેકસ ૨૦૧૯ના માપદંડ માંકઃ ૯ ઔ ોિગક 
નવીનીકરણ અને આંતર માળખાકીય સુિવધા તેમજ માપદંડ માંકઃ૧૬ શાંિત, યાય અને સં થાકીય સંગીનપૂણ જવેા 
મહ વના માપદંડમાં ગુજરાત રાજયન ે થમ માંક હાંસલ કરેલ છે. ી  બાબત હે થ માટેના માપદંડમા ંગુજરાત દશમા થાન ે
ર ું છે આવુ ંએમણ ેક ુ ંહતંુ પરતુ હકીકત એ છે કેં , હે થ માટેના માપદંડમાં ગુજરાતનો મ દશમો નહ  પણ છ ો ર ો છે. 
ચોથી બાબત તેમણે એવી જણાવી કે peace, justice and strong institution માં પણ ગુજરાતને નહ  પણ હમાચલ 

દેશને થાન મ ુ ંછે. તેમાં ખલુાસો એ છે કે peace, justice and strong institutionમાં ૧૬ માંકમા ંમાપદંડ આવે છે 
તેમાં ગુજરાત રાજયએ થમ માંક હાસંલ કરેલ છે અને હમાચલ દેશને ીજુ ં થાન મળે છે.  
 માનનીય અ ય ી, પાંચમો મુ ો એ છે કે, પાણી પુરવઠાની તેમણે વાત કરી હતી અન ે તેમા ં ક ુ ં હતંુ કે પાણી 
પુરવઠાનું ગુજરાતમા ંકયાંય થાન નથી. યારે નીિત આયોગ ારા િસ  કરવામા ંઆવેલા Composite Index માં છે ા ં

ણ વષથી ગુજરાતે થમ માંક હાંસલ કરેલ છે. જયારે માનનીય સ ય ી આ સભાગૃહની અંદર બોલતા હોય યારે સાચી 
મા હતી આપવી ઇએ. એવો જ બી  ખુલાસો રાજયપાલ ીના સંબોધનના આભાર તાવમાં માનનીય બળદેવ ભાઇ 



ફા ગુન ૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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ઠાકોરે કાલે જ ેવાત કરી હતી અને તેમની વાતમાં એમ હતંુ કે રાજય સરકારે ખેડતોને ૂ િપયા ૫૭૧ કરોડ યાજ સહાય આપી, 
આ યાજ સહાય કેટલા ખેડતોનેૂ  આપવામાં આવી છે તે બાબત વચનમાં કોઇ ઉ ેખ નથી આવી તેમણે વાત કરી હતી. જયારે 
હકીકત એમ છે..(અંતરાય) આ તમા  છે હ લઇને જ આ યો છં ું ંુ .  
  અ  ય ી : કાલ ેનહ  હોય તો પરમ દવસે હશ.ે  
 ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ તમા  છે જ હ તમને લેિખત આપીશં ું , ઓન રેકોડ આપીશ 
અને તેનો ખુલાસો એ છે.. 
 અ  ય ી : હ ન ી કરી લઇશ કે બો યા કે નથી બો યાું .  
 ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ખુલાસો આ છે કે નાબાડની ે ડટ પોિલસી મુજબ રાજયમા ં
ખેડતોને ૂ િપયા ૩ લાખ સુધીના પાક િધરાણ ૭ ટકાના દરે ઉપલ ધ કરવામાં આવે છે.  ખેડતોને ૂ ૭ ટકાના દરે પાક િધરાણ 
ઉપલ ધ થાય એ માટે સરકારી િધરાણ માળખાને કે  સરકાર ારા ૨ ટકા યાજ રાહત અન ેરા ય સરકાર ારા ૨ ટકા યાજ 
રાહત આપવામા ંઆવ ેછે. (૩) સમયસર પાક િધરાણ પરત કરતા ંકે  સરકાર ારા ૩ ટકા યાજ રાહત અન ેરા ય સરકાર 

ારા ૪ ટકા યાજ રાહત મળે છે જનેા પ રણામે ગુજરાત રા યમાં ખડેતોને િવના યાજ ેપાક િધરાણ ઉપલ ધ કરાવવામાં આવ ેૂ
છે. સને ૨૦૧૯-૨૦માં િપયા ૫૭૧ કરોડ યાજ રાહતના પ રણામે ૧૧,૦૧,૪૫૬ ખેડતોને લાભ મ ો છેૂ . હ હવ ેમારી વાત ું
ઉપર આવું તો ગુજરાત એ ઉ વાન રા ય છે, ઉ  સર લસ રા ય છે અને આ ઉ વાન ધરતીએ પૂ ય મહા મા ગાંધી , 
સરદાર વ ભભાઇ પટેલ અને હાલમા ં વડા ધાન ી નરે  મોદી અને ી અિમત શાહનુ ં નેતૃ વ આ દેશને આ યુ ં છે. 
ગુજરાતના ઉ વાન મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ે નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાલ પટેલ ે ઉ થી ભરપૂર બજટે 
આ યું છે તે માટે હ તેમન ે અિભનંદન આપંુ છું ંુ . આપણા ગુજરાતનો િવકાસ એ આપણા પૂ ય મહા મા ગાંધી એ યેલા 
િવકાસના િવઝન માણ ેથયો છે. એમની વાત એમ હતી કે િવકાસ ફ ત આજ માટે ન હ પણ આવનાર ભિવ ય માટે હોય. 
આજ ેસમ  દેશ અને દુિનયામાં ગુજરાતના િવકાસની એક આગવી ઓળખ થાિપત થઇ છે યારે ગુજરાતના િવકાસ માટે 
સાનુકળ વાતાવરણ સાથ ેતમામ ે ોમા ંપયા  તકો ઉપલ ધ બનાવવા ેણીબ  પગલાં લીધા છે જને ેલઇન ે િવકાસલ ી ૂ
વાતાવરણ અને મહ મ લાભ જનસમુદાયન ેમળ ેતે દશામા ંન ર યાસો કયા છે અને તેના પ રણામો આપણને ા  થયા 
છે. િવકાસ એક યા છે યારે ગુજરાત સરકારે અસરકારક અન ેપારદશક શાસન ારા માનવ સંશાધન અને માળખાગત 
સુિવધાઓ ારા મહ મ િવકાસને સવ સમાવેશક બનાવવો એ ગુજરાત સરકારનો અિભગમ ર ો છે. આજ ે ગુજરાત બે ટ 
ગવન સ રા ય એટલા માટે છે કે આપણી પાસે ગુડ ગવન સ છે, પોિલટીકલ ટેિબલીટી છે, આપણી પાસે ઇ ા ટકચર 
ફેિસલીટીઝ છે, લૉ એ ડ ઓડરની પ રિ થિત ખૂબ સરસ છે, ખૂબ સા  એડિમિન ટેશન છે માટે આટલો િવકાસ થવા પા યો ં
છે. ઇ ડ ટીયલ પીસ છે. ટેબલ પિ લક પોિલસી છે અને આજ ે વા જઇએ તો કહી શકાય કે કોઇ ટાઇક નથી, કોઇ 
યુિનયનબા  નથી યારે આપણી પાસ ેસર લસ એનજ  પણ છે અને આ સર લસ એનજ  બહ મોટો ભાગ ભજવે છેુ .  
 ી અિમત ચાવડા(આંકલાવ) : માનનીય અ ય ી, મહામ હમ રા યપાલ ીના વચનમાં ગુજરાતની કેટલીક 
હકીકતો અન ેપાસાઓ જ ે ય ત નહોતા થયા એ બાબતે વાત કરવા માગંુ છંુ. કોઇ પણ પ ની સરકાર હોય એ શાસકપ ની 
નીિત ાથિમકતા અને શાસકની ઇ છાશિ ત મુજબ શાસન ચાલતંુ હોય છે. ક ેસનું શાસન હતંુ, ક ેસની નીિત હતી, 
ક ેસની માિણકતા હતી અન ેક ેસના શાસકોની ઇ છા શિ ત હતી. એના કારણે આ ગુજરાતમા ંઅનેક ાથિમક શાળાઓ 
બનાવી, ા ટેડ હાઇ કલોૂ , કૉલે  બનાવી, યુિનવિસટીઓ બનાવી, ગુજરાતના તમામ ડેમો બના યા, કારખાના અન ે

.આઇ.ડી.સી. બનાવી, દવાખાના બના યા, નીિતના કારણે મફત ક યા કેળવણી કરી, ૨૭ ટકા બ ીપંચને અનામત આપી. 
ખેડે એની જમીનનો કાયદો લા યા, બાળક યાં શાળા કરી, મ યાહન ભોજન યોજના કરી. આવા અનેક કાયદા-કાનૂન અન ે
યોજનાઓથી આ ગુજરાતના સામા ય લોકો માટે સરકારે કામ કય.ુ આજ ેગુજરાતમાં છે ા ૨૫ વષથી ભારતીય જનતા પાટ નુ ં
શાસન છે અન ેભાજપના શાસકોની નીિત, માિણકતા અન ેઇ છાશિ ત ઇએ તો અ યારે ગુજરાતમાં જ ેપ રિ થત છે અન ે
પહેલા વષ માં પણ જ ેસરકારોએ કામ કયુ એમાં વાય ટ સિમટ કય,ુ પતંગ મહો સવ કયા, નવરાિ  મહો સવ કયા. ટાટા, 
અંબાણી અને અદાણી એમની ાથિમકતા હતી. ખાનગી યિુનવિસટીઓ અને શાળાઓ એમની ાથિમકતા હતી. કો ટા ટ 
અને આઉટ સોિસગ યોજના લાવવાની એમની ાથિમકતા હતી અને હ માનું છ કે ું ંુ ી િશં  આબે હોય, ી જ ગ પીન હોય કે 

ી ટ પ હોય એ ગુજરાત સરકારની ાથિમકતાઓ રહી છે.  આ રપ વષની સરકારની નીિત, ાથિમકતાઓ અન ેશાસકોની 
ઇ છાશિકતના કારણે ગુજરાતમા ંઅલગ અલગ પકડા નામથી હેરાતોથી નામ તો આપવામાં આ યા, પહેલા ં ી નરે ભાઇ 
હતા યારે સરકારન ે નામ અપાયું વાઇ ટ ગુજરાત, યાર પછીથી ગિતશીલ અને ગિતશીલ ગુજરાત, અડીખમ અન ે
સંવેદનશીલ ગુજરાત. ગુજરાત મોડેલની વાતો પણ થઇ. આ રપ વષના શાસન પછી ગુજરાતમાં શું થયુ,ં ગુજરાતીઓને શું મ ું 
તો ગરીબી વધી, બેકારી વધી, િશ ણ મ ઘુ થયુ,ં કપોષણ વ યુંુ . મ ધવારી, આ મહ યાઓ, બળા કારો વ યા અન ે દા  
વ યો અને તેના કારણે ગુજરાતમાં જ ે ક ેસની નીિત અન ે શાસનના કારણે ગરીબ વગ મ યમ વગ બ યો હતો તે આ 
શાસનમાં મ યમ વગ ગરીબ બ યો, પૈસાદારો વધારે પૈસાદર બનતા ગયા. આ ખોટી નીિતઓ અને ઇ છાશિકતના અભાવના 
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કારણે આ જ ેસરકારે શું કરવું પડે છે કે, ગરીબો અન ેગરીબીની છપાવવા માટે અમદાવાદ જવેા મહાનગરોમાં દવાલો બનાવવીૂ  
પડે છે.  
 ખેડતોની વાત કરીએ તો ખેડતોની આ મહ યાના  હોય તો ખેડતની આ મહ યાૂ ૂ ૂ ના કારણો છપાવવા માટે ૂ

ોમા ંકયાંક ટીકરો લગાવવા પડે છે. તીડ આવે તો એને ભગાવવા માટે થાળી અને વેલણ લઇને કાઢવા પડે છે. આ ખોટી 
નીિતઓ, ઇ છા શિકતનો અભાવ અને ાથિમકતા ખોટી હોવાના કારણ ે આજ ે ગુજરાતમા ં લોકોની હાલત એવી છે કે 
ગુજરાતીઓને પોતના હ  માટે જ ેઆંદોલન કરવુ ંપડે, ધરણા ંકરવા પડે અન ેઉપવાસ પર બેસવું પડે તેમ છતા ંસરકાર પાસ ે
એના માટે સમય નથી.  
 અમે રકાના રા પિત આવે આવકાય છે આપણે પણ આવકારીએ છીએ,  રા પિત ી ટ પ આવે તો રાતોરાત ર તા 
બની ય, લાઇટો અને રગરોગાન થઇ યં , સફાઇ થઇ ય, ખચ કરવાની મંજરીઓ મળી યૂ , પ રપ ો અને હકમો પણ ુ
બદલાઇ ય, તમામ સ ાઓ આપવામાં આવે અને ૧૦૦ કરોડ િપયા કરતાં વધારે ખચ કરવામાં આવ.ે બી  બાજ ુ
ગુજરાતમાં ગુજરાતીઓને તકલીફ પડે તો ર તા, લાઇટ  અને પાણીના કે િશ ણના ો હોય તો સરકાર એના માટે ગતી 
નથી. આ જ ે ગુજરાતમાં સી ેર સી ેર દવસથી ગુજરાતની દીકરીઓ પોતાના હ  અને અિધકાર માટે એલ.આર.ડી. ની 
પરી ા માટે આંદોલન કરે, ઉપવાસ કરે, તડકો હોય કે ઠડી હોય ધરણા કરે પણ એના માટે સરકાર પાં સે સમય નથી.  
 આ દવાસી સમાજ હોય કે માલધારી સમાજ હોય પોતાના ોને લઇને ઘણા લાંબા સમયથી આંદોલન કરે તો એ 
સરકારની ાથિમકતામાં આવતંુ નથી. આજ ે આશાવકર કે આંગણવાડી બહેનો હોય, ઇબીના કમચારી હોય, કે મહેસૂલી 
તલાટીઓ હોય, આઉટસોસ ગના કે કો ટેકટના  કમચારી હોય, ટેટ કે ટાટના ઉમેદવારો  હોય કે સરકારી કમચારીઓ હોય એ 
પોતાના ો લઇને લડે પણ સરકારન ે એની માટે સમય નથી, એમના નોનો િનકાલ કરવાની એમની ાથિમકતા નથી. 
આજ ેઆંદોલન થકી પણ એમના ોનું િનરાકરણ નથી થયુ.ં અમે રકાના રા પિત આવ,ે પ રવાર સાથે આવે એને પણ 
આપણે આવકારીએ છીએ, પ રવારની આગતા વાગતા થાય, એમના માટે સગવડો થાય, શું ખાવુ,ં શું પીવુ,ં કયાં ફરવુ?ં એની 
િચંતા સરકાર કરે, દેશના વડા ધાન પણ એની િચંતા કરે. આ ગુજરાતના ગરીબ સમાજની દીકરીઓ ૭૦-૭૦ દવસ સુધી 
તડકામા,ં ઠડીમાં આંદોલન કરે તો એં મની િચંતા કરવાવાળુ ંઆ રાજયમાં પણ કોઇ નથી અન ેદેશના વડા ધાન જ ેગુજરાતી છે 
એ પણ િચંતા કરતા નથી. કોઇ મહેમાન આવ,ે ી ટ પ સાહેબ આ યા, ટી.વી.માં બતાવ ેકે સોનાની થાળીમા ંજમશ,ે આ મેનુ ં
હશે, પેલું મેનું હશ,ે આપણે એને આવકારીએ છીએ, મહેમાન હોય તેની આગતા- વાગતા કરો, પણ સમૃ  અને સ મ 
ગુજરાત હતંુ  જને ેતમે અડીખમ ગુજરાત નામ આપો છો એ ગુજરાતનું બાળક આજ ેકપોષણના કારણે િપડીત છેુ . તેના કારણ ે
આખા િવ મા ં ગુજરાતનું માથું શરમથી ઝૂકી ય એટલી સં યામાં કપોિષત બાળકો છેુ . આ િવધાનસભાગૃહમાં ના 
જવાબોમાં આંકડા લીધા તો  કે જુલાઇ વષ ર૦૧૯મા ં કપોિષત બાળકોની સં યા કેટલી તો ુ ૧,૪ર,૧૪ર છે અને ફે ુઆરી 
૨૦૨૦ના આંકડામાં યું તો એ સં યા વધીને ૩૮૩૮૪૦ થઇ. છ મ હનાના ગાળામા ં એ ી ટ પ આ યા, ી નપ ગ 
આ યા કે ી શ  આબે આ યા, તેમની આગતા વાગતા કરી, પણ છ મ હનાના ગાળામાં ૨,૪૧,૬૯૮ કુપોિષત બાળકોની 
સં યામા ંવધારો થયો એ આપણા સૌના માટે શરમજનક અન ેિચંતાની બાબત છે. ૩ કલાકની કોઇ ઇવે ટ થાય, કોઇ મહેમાન 
આવે એના માટે િત રી ખુ ી મૂકવામા ં આવે અન ે સો કરોડ િપયાનો ખચ થાય અન ે બનાસકાંઠાના કુપોિષત બાળકોન ે
કપોષણમાંથી બુ હાર લાવવા માટે સરકારે શું કયુ ? તો જવાબમાં લખવામાં આવે કે પ૦ ામનો લાડ આપવામાં આવે છેુ . ૩ 
કલાક માટે સો કરોડ િપયા ખચાય અને ગુજરાતના બાળકને કપોષણમાંથી બહાર લાવવા માટે પુ ૦ ામનો લાડ આપવાની ુ
વાત આ સરકાર કરે છે. એટલે સરકારની ાથિમકતા શુ ં છે એ આના પરથી પ  દેખાય છે. િશ ણ અને એમાં પણ ખાસ 
કરીને ાથિમક િશ ણ રાજય સરકારની જવાબદારી છે. આર.ટી.ઇ.ના કાયદા હેઠળ દરેકન ે મફત અન ે ફરિજયાત િશ ણ 
આપવું જ રી છે અને તેની સામ ેઆ સરકાર ૬૦૦૦ જટેલી ાથિમક શાળાઓ બંધ કરવાનો િનણય કરી રહી છે. ક ેસની 
સરકાર હતી જણેે બાળક યાં શાળાનો કાયદો કય . જગલં  હોય, પવત હોય, અંત રયાળ િવ તાર હોય, વાડી હોય પરા કે 
ફિળયા હોય, તે દરેક જ યાએ ાથિમક શાળાઓ શ  કરી અને એના કારણે ગુજરાતનો િવકાસ થયો, ગિત થઇ અન ેબાળકો 
ભણી ગણીને આગળ આ યા, અને આ ગુજરાત મોડેલ વાળી સરકાર આજ ે ૨૧મી સદીમા ં એમ કહે છે કે સો થી ઓછી 
સં યાવાળી શાળાઓ બંધ કરવામાં આવશ.ે અહ યા ગઇકાલ ે ી દપિસંહ  શાહીનબાગની િચંતા કરતા હતા, રામ મં દરની 
િચંતા કરતા હતા. સી. એ. એ. અને એન. આર. સી. અને દ હીની િચંતા કરતા હતા. ઇિ ડયાઝ જ ટીસ રપોટ ૨૦૧૯ના 
આંકડા લઇએ તો ૧૮ મોટા અન ેમ યમ કદના રાજયમા ંપોલીસ તં માં ગુજરાતનો બારમો નંબર છે. જલેમાં નવમો નંબર છે, 
યાયતં માં સાતમો નંબર છે, કાયદાકીય સહાયમા ંછ ો નંબર છે. આજ ેગુજરાતની પોલીસમા ં૩૧.પ ટકા જ યાઓ ખાલી છે. 

જલે વહીવટમા ં ૩ર ટકા જ યાઓ ખાલી છે. આ ગુજરાતનુ ં અમદાવાદ માનનીય ગૃહમં ી ીના મત િવ તારની બાજમા ંુ
અસારવામા ંએક પોલીસ કો ટેબલની હેરમા ંહ યા થાય છે. કદાચ આપણે એની િચંતા કરવાની જ ર છે. શાહીનબાગની 
િચંતા કરવાવાળા યા ં દ હીમાં બેઠા છે. મોડાસામાં એક દિલત યવુિત પર બળા કાર થાય તેની હ યા કરવામાં આવે એની 
િચંતા આ સરકારને નથી. રાજકોટમા ંગાંધી એ થાપેલી......  
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 ી દપિસંહ ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય અિમતભાઇ જ ેઉ ેખો કરે છે એ સ યથી વેગળા છે એટલા 
માટે એ ન કરે તો સા ં . નહ તર દરેકની પ તા કરવી પડશ.ે જ ેહ યા પુરવાર નથી થઇ, જનેો ાથિમક રપોટ આવી ગયો છે 
જનેી અદંર પો ટમોટમ રપોટમાં ગળે ફાંસો ખાવાના કારણે મૃ યુ થયું છે. એટલે એને હ યામા ંન ઠેરવે એટલી મારી િવનંતી છે.  
 ી અિમત ચાવડા : અ યારે ાથિમક એફ.આઇ.આર.માં હ યા થઇ છે એવી એફ.આઇ.આર. કરવામાં આવી છે, 
હજ તમારી તપાસ એટલી ઢીલી છેુ , ૩ કલાકની ઇવે ટ માટે રાતો રાત સો કરોડ િપયા ખચવા સરકાર તૈયાર છે. પણ 
ગુજરાતની એક દિલત દીકરી ઉપર બળા કાર થાય અને મ હનાઓ થઇ ગયા છતાં સરકાર હજ તેનું કારણ ણી શકીુ  નથી 
અને મુ યમં ી ી હોય કે ગૃહમં ી ી હોય આખા દેશની િચંતા કરે એના કરતા રાજકોટમા ંગાંધી એ થાપેલી શાળામાં દા  
પકડાય છે એની િચંતા કરીએ તો ગુજરાતનું ભલુ ં થશ.ે આપણે દ હીમાં એમ કહીએ કે કલ-કલ વહેતી સાબરમતી નદી, 
એિશયાની સૌથી વ છ નદી ી નરે ભાઇએ બનાવી, મા  કહેવું છે કે આપણે સાબરમતી નદીન ે વા જઇએં , એમાં કેટલુ ં

દૂિષત પાણી છોડાય છે અન ેકેવી કલ-કલ વહે છે, કેટલી વ છ છે એની િચંતા કરીએ તો યો ય થશ.ે માનનીય દપિસંહ 
મારે કહેવુ ં છે કે િબન સિચવાલયની પરી ામા ંઆંદોલન થયું યારે તમે કહેતા હતા કે કઇ ખોટ નથી થયુંં ં ુ . પછી ફરી સરકારે 
પાછળથી વીકાયુ કે હા ખોટ થયું છે અને પરી ા રદ કરી છેું . આજ ેપણ એ લાખો ઉમદેવારો ફરી પરી ા લવેાય એની રાહ 

ઇને બેઠા છે એની િચંતા કરીએ તો યો ય થશ.ે વષ ૨૦૧૨ની ચંૂટણી તવા માટે ી નરે ભાઇ મોદીની સરકાર હતી કે 
જમેણે ગુજરાતમાં કાચા ઝંૂપડાઓનો સરવે કરા યો અને ચંૂટણીમાં વચન આ યું કે દરેકને પાકા ઘર આપવામા ંઆવશ.ે સરવેમા ં
પ૦ લાખ ઝંૂપડાઓના ફોટા પા ા પરતુ આજ ેં વષ ર૦ર૦ના બજટેમા ંએમ કહીએ છીએ કે ર૦ર૦ સુધીમા ંઆ લોકોને પાકા 
મકાનો મળશ.ે ભરતી કૌભાંડો થાય છે. આજ ેગુજરાતના યવુાનોને આ સરકાર ઉપર િવ ાસ નથી, મ ઘુ િશ ણ લઇન ેભણી 
ગણીને બહાર આવશે યારે સરકારી નોકરી માટે અર  કરશે તો પરી ા સાચી થશ ેકે કેમ, પૈસા આ યા વગર નોકરી મળશે કે 
કેમ, ફરી પરી ા આપવી પડશે કે કેમ, પેપરો ફટશે તો ન હનેૂ , પરી ા આ યા પછી મે રટમાં નંબર આવશે કે કેમ અને નોકરી 
મળશ ેકે કેમ એની િચંતા કરવાવાળી આ સરકાર નથી. મ ય દેશમાં ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર હતી યારે સૌથી મોટ ું
યાપમ કૌભાંડ થયુ ં હતંુ  એનાથી મોટ ભરતી કૌભાંડ આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારમાં થયું છે એની િચંતા થાય તો ું

ગુજરાત  ચો સ આગળ વધશ.ે ખાલી મોટા નામ, પકડાં સૂ ો આપીને ગુજરાતની ગિત ન હ થાય. અમ ેપણ ગુજરાત 
આગળ આવ,ે ગુજરાતી આગળ વધે પણ જટેલી િચંતા ી ટ પની કરી, જટેલી િચંતા ી િજનપ ગની કરી એટલી જ િચંતા 
ગુજરાતના સામા ય માણસોની કરશો તો ગુજરાત આગળ વધશ,ે તો જ ગુજરાત મોડલ સફળ થશ.ે બાકી ગુજરાત મોડેલના 
નામે વાતો અને હેરાતો કરવાનું બંધ  કરે તેવી િવનતંી સાથે આ વચન સાથ ેહ સહમત થઇ શકતો નથીું .  
  અ  ય ી : આપે લીધેલ વધારાનો સમય બાકીના આપના સ યોમાંથી કાપી લેવામાં આવશ.ે  
 ી સુરેશભાઇ ધ. પટેલ(મણીનગર) : માનનીય અ ય ી, માહમહીમ  રાજયપાલ ીનો આભાર તાવ લઇન ે
માનનીય સ ય ી િપયુષભાઇ દેસાઇ આ યા છે અન ેજનેે માનનીય સ ય ી કબેરભાઇ ડ ડોરે  ટેકો આ યો છે એન ેહ સમથન  ુ ું
ક   છં ંુ .  
 જમેણે ભગવાન સોમનાથ મં દરનો ણ ાર કય  તેવા ભારતના નાયબ વડા ધાન અન ે આપણા લોખંડી પુ ષ 
સરદાર વ ભભાઇ પટેલ કે જમેણે આખા િવ મા ંકોઇ કામ ન કરી શકે તેવા પ૬ર જટેલા રજવાડાઓને એક  કરીને કયુ છે. 
આપણે એમની િતભાને શોભ ે તેવી વિૈ ક ઓળખ બનાવવા માટે સન ર૦૦૮મા ં આપણા ત કાિલન મુ યમં ી ી અન ે
હાલના ભારતના વડા ધાન આદરણી ી નરે ભાઇએ દિુનયામાં સૌથી ચુ મારક ટે યુ ઓફ યુિનટી બનાવવાનો સંક પ 
કય . સન ર૦૧૩માં ભિૂમપૂજન કયુ  અને સન ર૦૧૮મા ંલોકાપણ કય.ુ સરદાર સાહેબ એ ભૂિમ પુ   હતા એમના માટે આખા 
ભારત દેશના ૧ લાખ ૭૦ હ ર  જટેલા ગામડામંાં જઇન ે ખેડતોન ેિ ય ઓ ર લઇન ેએના નાના નાના ટકડા લઇને આખા ૂ ૂ
દેશના ૧ લાખ ૭૦ હ ર ગામડાંનું  લોખંડ મંગા યું અને એની િતમા બનાવી. અ યારે આપણે ઇએ તો એના માટે ક ેસ 
તરફથી એ લોખંડ માટે શ દ વાપય  છે એ હ કહેતો નથીું . આજના તબ ે   હ  ઉ ેખ કરીશ કે એ સરદાર પટેલ સાહેબ એના ું
માટે હરહમશે ં (xxx) ક ેસે સરદાર વ ભભાઇ પટેલનું અપમાન કરવાનું કયારેય બાકી રા યું  નથી. સરદાર વ ભભાઇ 
પટેલ આખા દેશના સવ ચ નેતા ન બન ેએ માટેના ય નો કરેલા છે. તમે એમને ભારત ર ન પણ નથી આ યો એનો જવાબ 
ક ેસ આપે. સરદાર વ ભભાઇન ેભારત ર ન પણ આ યો નથી. સરદાર વ ભભાઇ પટેલને ભારત ર ન પણ આપે આ યો 
નથી. આપના શાસનમા.ં એક પ રવારના બધા લોકોન ે મ ા અને સરદાર પટેલને એમણ ભારત ર ન નથી આ યો. 
(અંતરાય) 
 અ  ય ી : પછી કહે . એમનુ ંવ ત ય પૂ  થાય પછી કહેં . 
 ી સરેુશભાઇ  ધ. પટેલ : સરદાર સરોવર યોજના. સરદારનું નામ હતંુ તેના કારણ ેસાત-સાત વષ સુધી તમ ેખચી. 
સરદાર વ ભભાઇ પટેલની િતભાન ે વૈિ ક ઓળખ આપવા માટે માનનીય નરે ભાઇએ આ ય ન કય  છે. એમન ે આ 
તબ ે  હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છું ંુ .  

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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 માનનીય અ ય ી, આ ટે યુ ઓફ યિુનટી એટલે એકતાનું િતક. ગઇકાલે અમારા ી શૈલેષભાઇ અને ી 
હમતિસંહભાઇ ખૂબ ટે શનમાં હતાં . કારણ કે ક ેસના બધા કોપ રેટર નેતા માટેનો ઝઘડો હતો. મારો તેમને એક સુઝાવ છે કે 

આ એકતાના િતક ટે યુ ઓફ યુિનટીએ બધાને લઇ ય તો તેમનો ઝઘડો સો વ થઇ જશ.ે  
 માનનીય અ ય ી, ખેડતોની વાત યારે ૂ ક ેસ કરે છે, ક સે કહે કે ખેડતો માટે અમે આટલું બધંુ કયુૂ . સરદાર 
વ ભભાઇ પટેલ ખેડતોના નેતા હતાૂ . આખા દેશના અન ેિવ ના નતેા હતા. ખેડતો માટેની યારે વાત છે તો અમ ે યારે નાના ૂ
હતા. અ યારે ખેડતોના ભાવની વાત કરે છે તો અમારે ઉ ર ગુજરાતમાં મરચાં બહ પાકેૂ ુ . મરચા,ં ર ગણ. તેના એવા ભાવ હતા 
કે અમે વીણી વીણીને ચોકડીમાં નાખતા હતા. ચોકડીઓ ભરતા હતા. ખાડા ભરતા હતા. એક દાખલો આપંુ કે એકવાર અમારા 
ગામના ખેડતોએ મરચાંનો ૂ ૨૦ િકલોનો દોઢ િપયો ભાવ હતો તો પછી ન ી કયુ કે આપણે અમદાવાદ જઇએ. યા ંભાવ 
વધારે હોય. તો ટક કરીને યાં ગયા. યાં આગળ ૩ િપયા ભાવ હતો. પછી કોઇએ ક ું કે સુરત વ. તો સુરત ગયા તો યાં 
પણ એટલો જ ભાવ હતો. પછી યાં એમને ખબર પડી કે સોલાપુર જઇએ તો ૧૦ િપયા ભાવ છે ૨૦ િકલોનો. તો પછી 
સોલાપુર ગયા. યાં સાડા ણ િપયા ભાવ હતો. પેલો ટકવાળો આ ખેડતોને છોડે નહૂ . આમા ંજ ેવેચાણના પૈસા આવવાના 
હતા તેનાથી વધારે ભાડ હતંુું . આ ક ેસનુ ંશાસન. એ વખતે ખેડતોને ભાવ નહોતા મળતાૂ . લાઇટ માટે પણ મારે કહેવુ ંછે કે 
અમે નાના હતા તો અડધો પોણો િકલોમીટરના ઢાળીયા કહેતા હતા. અ યારે તમે નીક કહેતા હશો. તેનુ ં યાન રાખવા અમ ે
જતા.ં તો એક વીઘો પાવામા ંઅમારા  ગીનીસ બુકમા ંલખાતંુ હોત તો કદાચ હ કરીશ પણ એક વીઘો પાતા દોઢ દવસ થયો ું
હતો. આવી લાઇટની િસ ટમ હતી ક ેસની અને ક સે અ યારે ખડેતોની હામી બને છેૂ !  
 માનનીય અ ય ી, આમ તો એક આખો દવસ ક ેસે ખેડતો માટે શું કયુ અને ભારતીય જનૂ તા પાટ એ શું કય ુ
એના માટેની  ડબેટ રાખવામાં આવે તો બધંુ જ ખુ ું થઇ ય.   
 અ  ય ી : માનનીય સુરેશભાઇ, આવો કોઇ જ તાવ તમ ેમૂકશો નહ . (અંતરાય) લીઝ, લીઝ. મ એમને ના 
પાડી.  
 ી સુરેશભાઇ  ધ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ ટે ય ુઓફ યિુનટી. આપણે યું કે મા  સવા વષમા.ં. આ ી 
નરે ભાઇનું િવઝન જુઓ. અ યારે ભલે તમે બોલતા પણ ખાનગીમાં તો તેમના વખાણ જ કરો છો કે ચાર કલાક સૂતો અન ે
આખો દવસ ગી અને આ દેશનું ભલું કરવાવાળો આવો વડા ધાન આખી દુિનયામાં કોઇના યાં નથી. આપણે યાં છે. 
આપણને ગૌરવ હોવું ઇએ. યાં એવી યવ થાના કારણ ે સવા વષની અંદર લગભગ ૪૦ લાખ લોકોએ આની મુલાકાત 
લીધી અને દિુનયાની આઠમી અ યબી તરીકે તેન ેગૌરવ મ ું છે.  
  ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. માનનીય અ ય ી, માનનીય સદ ય ીએ તેમના 
વ ત યમાં એમ જણા યુ ંકે ક ેસ પાટ એ સરદાર સાહેબનુ ંઅપમાન કય ુછે. તો એમણ ેકા ંતો સાિબત કરવુ ંપડે અ યથા આ 
ગૃહની માફી માગવી પડે અને તેના માટે જ ર હોય તો એક કલાકની ચચા.. 
 અ  ય ી : પોઇ ટ ઓફ ઓડર નામંજરૂ . તો તો કોઇ વ ત ય જ નહ  થાય. બેસી વ, લીઝ. પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
નામંજરૂ . લીઝ, બેસી વ. કોઇએ બોલવાની જ ર નથી. એમનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર એ રેઇઝ કરી શકે છે.  
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર(કલોલ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય રાજયપાલ ીના તાવના અનુસંધાને હ મારા ું
િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છૂ ુ ં . બે દવસથી મારી ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા સાંભળું છ કે રપ વષમા ંકોઇ પાટ એ કશુ ંકયુુ ં  
ના હોય અને બધંુ ભા.જ.પે. જ કય ુહોય એવુ ંસાંભળવા મળે છે યારે મારે આપના ારા કહેવું છે કે ગુજરાતમા ંઅન ેઆખા 
દેશમા ંમ ધવારીએ માઝા મૂકી છે, યુવાનો બેરોજગાર બ યા છે અન ેવારેવારે ગિતશીલ ગુજરાત, િવકાસશીલ ગુજરાતની વાતો 
કરે છે યારે આ ગતીશીલ ગુજરાતમાં સો િકલોમીટરની ઝડપે ગતી વધી છે અન ે િવકાસ પણ વ યો છે. રપ વષ પહેલા 
ડીઝલના ભાવ ૯ િપયા હતા એ વધીને ૬૮ િપયા થયો. પેટોલનો ભાવ ર૧ િપયા હતો એ વધીને આજ ે૭૦ િપયા થયો. 
એલ. પી. . ગેસના બાટલાના ભાવ ૯૩ િપયા હતા એ વધીને ૮૦૦ િપયા થયા છે. િકલો ડગળીનો એક િપયા ભાવ હતો ું
એ વધીને આજ ે૧૦૦ િપયા થયો છે. ડી.એ.પી. ખાતરની થેલી રપ વષ પહેલા મા  ર૦૦ િપયામાં મળતી હતી એ આજ ે
૧ર૦૦ િપયામાં મળતી થઇ છે. યરુીયા ખાતરની થેલી ફકત ૬૩ િપયામાં રપ વષ પહેલા મળતી હતી એ આજ ેર૬૬ િપય ે
મળતી થઇ છે. વીજળી યુિનટ દીઠ પહેલા ૧૦૦ યુિનટ સુધી ર૦ કે રપ પૈસામાં મળતી હતી એ આજ ે૩.પ૦ િપયામાં વીજળી 
મળતી થઇ છે. બસ ભાડ જ ેું ૧૦ િપયા હતંુ એનુ ંહ ર િપયા થયું છે. કેરોસીન ર િપયા અન ેપર પૈસા હતંુ એના આજ ેપ૦ 
િપયા ભાવ થયો છે. આ ગિતશીલ ગુજરાત અને િવકાસશીલ ગુજરાતમાં ૧૦૦ િકલોિમટરની ઝડપે આ મ ધવારી વધી છે. હ ું

વારવાર આ ગૃહમાં વાત કરતો આ યો છ કે આપણે બધા જ ખેડતોના હામી છીએં ંુ ૂ , આપણે બધા જ ખેડત છીએ અને ખેડતની ૂ ૂ
વાત આવે એટલ ેતમામ ેતમામ સ યો ઉભા થઇ અન ેહ જ ખેડતનો હામી હોું ૂ  એવી વાતો કરીએ છીએ યારે હ રીું -સરવેની 
વાત ફરી વખત આ ગૃહમાં દોહરાવવા માગંુ છંુ. ચુડાસમા સાહેબ, રી-સરવેની વાતમાં હ આ નકશો લઇને આ યો છું ંુ . મારા 
પોતાના ગામનો નકશો છે. ૭૦ ટકા નકશામા ંખેતર એ ચોરસ હોય અન ેનકશામા ં િ કોણાકાર બની ગયુ ં છે. કોઇ જ યાએ 
ખેતર લાંબુ હોય એ ટક બની ગયું છેૂ ું ં . આ સરકારની િનદંા કરવા માટે કે ટીકા કરવા માટેની વાત કરતો નથી. રી-સરવેના કારણ ે
કરોડો િપયા ગુજરાત સરકારના બી  કપનીઓં  લઇ ગઇ અને ખેડતોને અંદરોઅંદર ઝઘૂ ડતા મૂકી અને એ કપનીઓ જતી રહી ં



ફા ગુન ૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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છે. મારે ખેડત માટે એક વાત કરવી છે કે જનુ ં હતંુ એ માણે તમે ખેડતનો સાતૂ ૂ ૂ -બાર કરી નાખો, જનો નકશો હતો એ ૂ
અમલમાં લાવો અન ેતમન ેઆ સુધારીને સાચંુ લાગે એ દવસ ેઆ નવા નકશા અન ેરી-સરવ ેતમ ેઅમલમા ંમૂક . આ હકીકત 
છે. હ નકશા લઇન ેએટલા માટે લઇન ેઆ યો છ કે મારા ું ંુ પોતાના પાચં ખેતર ચોરસ હતા એ િ કોણાકાર થઇ ગયા છે. આ રી-
સરવેની ભૂલ છે. સરકારની ભલૂ નથી એટલે આ વાત હ સરકારના યાને મૂકવા માગંુું  છંુ. વારવાર બજટે બને છેં . આજ ે ી 
નીિતનભાઇ નથી, નહ  તો મારે ી નીિતનભાઇને કહેવું હતંુ કે એ બજટેની અંદર ઠાકોર કોળી િવકાસ બોડ બનાવેલુ ં છે. 
નાણામં ીન ેદેખાતંુ નથી કા ંતો સરકારન ેદેખાતંુ નથી. પ-૬ કરોડ િપયા ફાળવી દીધા, યા ંઓફીસનુ ંઠેકા ં નથી, ખુરશીનુ ં
ઠેકા ં નથી. આ રાજયની અંદર આવડો મોટો ઠાકોર કોળી સમાજ હોય એના માટે કોઇ પેિશયલ બજટે ફાળવવામાં આવતંુ 
નથી એવું થમ િ એ દેખાય છે. શાસક પ માં બેઠેલા અમારા ઠાકોર કોળી સમાજના ધારાસ યો પણ પોતાના સમાજ માટે 
વાત કરી શકતા નથી. આવડ મોટ બોડ જયારે ગુજરાત સરકારમાં અમલમાં હોયુ ું ં , ભાજપ- ક ેસ બ ે પ ના ધારાસ યો હોય 
અને પોતાના સમાજ માટે  આપણે વાત ના કરી શકીએ એથી િવશેષ દુઃખ અમારા માટે બીજ હોઇ શકે નહુ ં .  
 માનનીય અ ય ી, ૨૫ વષથી ભારતીય જનતા પાટ નુ ં શાસન આ યુ ં યારે આ રા યની અંદર પાંચ લાખ 
કમચારીઓ નોકરી કરતા હતા. આજ ેઆ રા યની વ તી ૬.૨૫ કરોડ એટલે કે સવા છ કરોડની વ તી થઇ છતાં કમચારીઓની 
સં યા પાચં લાખ જ છે. સરકાર જ ેભરતી કરે છે એનો આંકડો બતાવે છે પણ કેટલા િનવૃ  થાય છે એની વાત પણ આજ દન 
સુધી આ સરકાર કરી શકી નથી. માનનીય અ ય ી, વારે વારે ગાધંી ની અને સરદારની વાત આ ગૃહમાં સાંભળવા મળ ેછે. 
કયા મોઢે તમ ેગાંધી ની વાત કરો છો? શેના માટે તમ ેગાંધી ની વાત કરો છો? ગાંધી ન ે ાથનામાં ણ ગોળી કોણે મારી 
હતી? કઇ િવચાર ધારાએ મારી હતી? એથીય આગળ જઇને વાત ક  તો સમ  ગુજરાત રા યની અંદર ગાંધી જયંિત ઊજવવા ં
માટે ૧૮૫૧૨ ામ પંચાયતોની અંદર ૧૦,૦૦૦ િપયાનુ ંબોડ એ ૬૦,૦૦૦ િપયામા ંલગાવવામાં આ યુ ંછે. કરોડોનો ખચ 
કરીને ાચાર કય  છે. ૧૦,૦૦૦ િપયાના બોડના ૬૦,૦૦૦ િપયા ામ પંચાયત પાસે ઊઘરાવવામાં આ યા છે. એથી 
બી  કોઇ મોટો ાચાર ગાંધી ના નામ ેહોઇ શકે નહ . ગામડે ગામડે ૧૮૫૧૨ ામ પંચાયતોમાં આ બોડ લગાવવામા ં
આ યું છે. શૌચાલય મુ ત ગામ, ઓ.ડી.એફ. એવા બોડના ૫૦૦ િપયાના ામ પંચાયતોના સરપંચ પાસેથી ૨૫૦૦-
૨૫૦૦ િપયા લેવામાં આ યા છે. આ સરકારે સમાજ-સમાજ વ ચે ભાગલા પડાવવાનુ ં કામ તા.૧/૮/૨૦૦૦નો ઠરાવ 
કરીને અંદરો અદંર ઝઘડાવવાની કામગીરી કરી છે. એ ઠરાવ કરવાનું શુ ં કામ હતંુ? કોન ેઅ યાય કરવાનો હતો? કેમ તમારે 
એસ.ટી., એસ.સી., ઓ.બી.સી.ની અનામત કાઢવી હતી? એ મને સમ વો તો ખરા. 
 ી ેશકમાર  નુ . મેવાણી(વડગામ) : માનનીય અ ય ી, અ યારે ખંભાત અન ે દ હી બંનમેાં કોમવાદની આગ 
લાગેલી છે. સૌ થમ તો આપણે બધા એવી આશા રાખીએ કે દ હી અન ેખંભાતમા ંલાગેલી કોમવાદની આગ બૂઝાય અન ે
રમખાણોમાં હ દ,ુ મિુ લમ જ ેપણ નાગ રકોએ પોતાના વ ગુમા યા છે એ બધાના પ રવારજનો િત આપણે બધા સાથ ે
મળીન ેઆપણી સંવેદના ગટ કરીએ. સાથો સાથ એટલી કોમે ટ ચો સ કરવા માગંુ છ કેુ ં ,  આ દેશમાં દાયકાઓ સુધી 
િ શૂળો અને તલવારોના બદલે ડો. ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકરના બંધારણની નકલો ડ ટી યુટ કરવામાં આવી હોત તો 
કદાચ આપણે આજ ેઆ દવસ વાનો વારો ના આ યો હોત. આજ ેસરદાર વ ભભાઇ પટેલ સાહેબને યાદ કરવામાં આ યા. 
આપણે પોતાને સવાલ પૂછવાની જ ર છે કે નીિતમ ા અન ેસાદગીનુ ં િતક અખંડ ભારતના િશ પી સરદાર વ ભભાઇ પટેલ 
આજ ેઆપણી વ ચે હોત અને  ી ડોના ડ ટ પની ગુજરાતની મુલાકાત થવાની હોત, આપણે પોતાને પૂછીએ, સ ાધારી 
પ  પોતાને પૂછે તો એમણે આ મેલા-ઘેલાં મજરીયાૂ , કાળી મજરી કરનારાૂ , અધન  અવ થામાં વનારા ઝંૂપડપ ીના 
ગરીબોના ચહેરા ઢાંકવાનું કૃ ય સરદાર વ ભભાઇ પટેલ ેના કય ુહોત. રાઇટ ટ લાઇફ વન વવાનો અિધકાર આ દેશના ુ
બંધારણે ફડામે ટલ રાઇટ તરીકે આ યો છે એનો મતલબ છે કે રાઇટ ટ લાઇફ વીથ ુમન ડી ીટીં ુ . માનવીય ગૌરવ જળવાય 
એ રીતે દરેકન ે વન વવાનો અિધકાર છે. ી ડોના ડ ટ પના કારણે ગુજરાતની સાડા છ કરોડની જનતા કે દેશની ૧૩૦ 
કરોડની જનતા ઊજળી નથી પણ ચાલીઓ અને ઝંૂપડપ ીમા ંવસતા એક ગરીબ કાળી મજરી કરનારા મ વીઓના કારણ ેૂ
તમે અને હ અને ગુજરાતની જનતા ઊજળી છેું . ી ઝવેરચંદ મેઘાણીએ ક ું છે કે, ‘ ‘ પૃ વી પર રાજ કોના? સાચા 

મ વીઓના, ખેડતનાૂ , ખાણીયાના અને ઉ મવંતોના.’ ’  આ ઉ મવંતોના ચહેરા એક સંગ માટે આપણે ઢાંકીએ એનાથી 
આવનારી પેઢી આપણને કદાચ માફ નહ  કરે. મુ યમં ી ી િવજય પાણી સાહેબે પોતાની સિુવધા માટે એક હવાઇ જહાજ 
ખરી ું. એમની યિ તગત પસંદગી છે. સવાલ એટલો થાય છે કે િપયા ૧૭૦ થી ૧૯૦ કરોડના ખચ આ રા યમાં હવાઇ 
જહાજ ખરીદવામાં આવે છે પણ કોઇપણ સફાઇ કામદારે યારેય ગટરમાં ઊતરીને મરવાનો વારો ના આવે એના માટે આધુિનક 
મિશનો ખરીદવામાં આવતા નથી. લગભગ બી  વખત હ આની રજઆત કરી ર ો છું ંૂ ુ .   
  અ  ય ી : િવરામનો સમય થયો છે.  તમા  વચન પૂ  થાય છે તેમ છતાં એક િમિનટ વધારે આપુ છં ં ંુ .  લીઝ.. 
ગો અહેઙ 
 ી ેશકમાર નુ . મેવાણી : છે ી એક જ િમિનટમાં એટલી િવનતંી કરવા માગંુ છ કે અપ ના ધારાસ ય હોવાન ેુ ં
કારણે મન ેસમય માણમાં ઓછો મળે છે પણ રાજયની સરકારન ેએટલી િવનંતી ક  છ   કે રં ંુ ૦૪૦ સુધીમાં સમ  દેશની 
અંદર ૩પ થી ૪૦ કરોડ લોકોને પીવાના પાણીના સાંસા હશે એવો નીિત આયોગનો રીપોટ કહે છે. મારા મતિવ તાર વડગામની 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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અંદર મુકતે ર ડેમ અને કરમાવત તળાવ છે.  મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ યાં આવ,ે રીબીન કાપે પણ મારા 
મતિવ તારના મુકતે ર ડેમ અન ેકરમાવત તળાવમાં પાણી લાવે એવી મારા મતિવ તારના સૌ મતદાર ભાઇઓ વતી મારી 
લાગણી ગટ ક  છ અને એ બાબતે રાજયની સરકારને મારી િવનતંી ક  છં ં ં ંુ ુ . ધ યવાદ. 
  અ  ય ી : િવરામનો સમય થયો છે. ગૃહ ફરી ૧ર-૩૦ કલાકે મળશ.ે  માનનીય શેભાઇ, આપે જ ેવાત કરી કે 
સમય ઓછો મ ો છે, મને ઓફીસમા ંમળ .   

િવરામ બપોરના ૧ર-૦૦ થી ૧ર-૩૦ 
િવરામ બાદ 

અ ય ી અ ય થાને 
 ી શૈલેષભાઇ ક. મહેતા(ડભોઇ): માનનીય અધય ી, માનનીય રાજયપાલ ીના આભાર વચનનો તાવ 
માનનીય િપયષુભાઇ લા યા છે એના સમથન માટે ઉભો થયો છંુ. હમણાં છે ા બે દવસથી જ ેચચાઓ ચાલ ેછે અન ેરપ વષ 
પહેલા અમ ે આમ કય ુ હતંુ તેમ કયુ એવી ચચાઓ સામેના પ  તરફથી આવે છે. આ ેપો પણ થાય છે. (અંતરાય) એ 
આગળથી કે પાછળથી એ અમે ન ી કરીશુ.ં ભારતીય જનતા પાટ એ જયારથી ગુજરાતની સ ાનું સુકાન સંભા ું છે યારથી 
ગુજરાતનો સવાગી િવકાસ થાય એ દશામાં દીઘ િ  કેળવીને બહ આયામી ોજકેટો શ  કરવામાં આ યા છેુ . આ પૈકીના 
ઘણા ોજકેટ પૂણ થયા છે અને તેના સારા પ રણામો પણ મળી ર ા છે. શહેરી િવ તારની વાત કરીએ તો અગાઉના વષ મા ં
આટલી બધી ા ટો શહેરો અન ેનગરોના િવકાસ માટે કયારેય ફાળવાઇ નથી. ઓકટોય બંધ થવાને કારણે આિથક તરલતા 
ઉપર ચો સપણે થોડીક અસર થઇ છે. શહેરોમા ં વભંડોળની આવક એટલ ેકે વરેાની આવક એ મુ ય આવકનો ોત રહેલો 
છે. ઓ ટોય માટે મળતી ા ટ એ સાતમા પગાર પંચના અમલીકરણને કારણે મહેકમ ખચમા ં વપરાઇ જતી હોય છે અન ે
માળખાગત સિુવધા ઉભી કરવા માટે થાિનક વરાજયની સં થા પાસે એટલ ુ ફડ હોતંુ નથીં . વિણમ જયંિતના વષથી 
વિણમ જયંિત મુ યમં ી િવકાસ યોજના શ  કરવામાં આવી. કરોડો િપયાની ા ટ શહેરી િવ તાર અને નગરપાિલકા 

િવ તારમાં આંતરમાખાકીય સુિવધા ઉભી કરવા માટે આપવામા ંઆવી. મહાનગરપાિલકાઓમાં િપયા ૧૭૩૭ર.૪૦ કરોડના 
કામને વહીવટી મંજરી આપવામાં આવી છેૂ . િપયા ૧૪૦૭૧.૯૮ કરોડની ા ટની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે, જયારે 
નગરપાિલકામાં િપયા ૩૭૪૯.પ૮ને મંજરી આપવામાં આવીૂ . ભા.જ.પ.ની સરકાર ારા દરેક શહેર અને નગરપાિલકાને એક 
નવી દશા ચ ધી અન ે તે દરેક શહેર અને નગરપાિલકા પોતાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી તે અંતગત કામો સૂચવે તે માટે 
કરોડો િપયાની ા ટ આપવામાં આવી છે. તેના સારા પ રણામ પણ વા મ ા. મહાનગરપાિલકા, નગરપાિલકા ારા 
પોતાના શહેરને અ ય શહેરની સરખામણીમાં ે , આગવું કરવા માટે કામોનું આયોજન કયુ અને આ આયોજનમાં પણ 
સરકારે ા ટ વ પે િપયા આપી ો સા હત કયા એમા ંતાજતેરમા ંિશવરા ીના દવસે જ ેસુખસાગર તળાવનુ ંલોકાપણ થયુ,ં 
જ ે યુટીફીકેશન થયુ,ં ૩૪ કરોડ િપયા વડોદરા શહેરના સુખસાગરના ડેવલપમે ટ માટે આ યા. આપણા મુ યમં ી ીએ એનુ ં
લોકાપણ કયુ અને આપ પણ એમાં ઉપિ થત હતા તમે ઇ શકો છો કે આગવી ઓળખના ભાગ પે એ કામ થયું છે. સાથેસાથે 
જ ે છાયાપૂરી રે વે ટેશન બ યું છે, ીન સટેેલાઇટ રે વે ટેશન જ ે ગુજરાતમાં કદાચ પહેલુ ં ીન સેટેલાઇટ રે વે ટેશન 
બનાવવામાં આ યુ.ં એની સાથે જ માનનીય મુ યમં ી ીએ વડોદરા શહેરમાંથી નીકળતી િવ ાિમ ી નદી માટે પણ ોજકેટ 
તૈયાર કરવાની સૂચના આપી છે. િવ ાિમ ી હોલી ટીક ડેવલપમે ટ ોજકેટ જ ેહવ ેહાથમાં લવેાના છે અન ેજયાંથી િવ ાિમ ી 
ઉદગમ થાન છે. યાંથી ખંભાતના અખાતના દ રયામાં મળે યાં સુધી િવ ાિમ ીનું ડેવલપમે ટ કરવાનું એવું મુ યમં ી ીએ 
કિમશનર ી અન ે અિધકારી ીઓ સાથેની બેઠકમા ં સૂચના આપી છે એન ે માટે અલગ યવ થા પણ ગોઠવી છે. આગવી 
ઓળખ માટે મહાનગરપાિલકાઓમા ં િપયા ૧ર૭૩.ર૬ કરોડના વીજ કામોને સૈ ાંિતક મંજરી આપવામાં આવી અન ેૂ િપયા 
૧૧૪૬.૭૦ કરોડની ા ટની ચૂકવણી કરવામા ંઆવી. નગરપાિલકાઓમાં િપયા ૩૦૩.૧ર કરોડના વીજ કામો માટે સૈ ાંિતક 
મંજરી આપવામાં આવી છે ૂ શહેરીકરણના કારણ ે શહેરમાં ટા ફકની સમ યા વધી છે. આ ટા ફકના સરળીકરણ માટે સમ  
દેશમાં ગંભીરતાથી િવચારણા થઇ. તે અંતગત રોડ પહોળા કરવા, દબાણ દૂર કરવા, પાિકગ પોિલસી બાબતે કડકપણે અમલ 
કરવો, જવેી િવિવધ બાબતો ઉપર ગુજરાત સરકાર કાય કરે છે. મહ વનું પાસું એટલ ે લાય ઓવર. મને જણાવતા આનંદ થાય 
છે કે રાજય મહાનગરપાિલકા અને નગરપાિલકા િવ તારોમા ં૩૦ લાય ઓવર િપયા ૧૪પ૪ કરોડના ખચ બનાવવાની મંજરી ૂ
આપવામાં આવી છે અને આ થવાથી ધણની બચત થશે અને માનવ કલાકોની પણ બચત થશ.ે વષ થી ગરીબો, ખેડતો માટે ૂ
બજટેોમાં ગવાઇ હતી. ભારતીય જનતા પાટ ના શાસનકાળ દરિમયાન મ યમવગ જ ેસોસાયટીઓમાં રહે છે, જ ેલોકો ટે સ 
ભરે છે, એની સુખાકારી માટે કંઇક કરવુ ં ઇએ. એ માટે ખાનગી સોસાયટીઓમા ંજનભાગીદારીથી યોજના શ  કરવામા ંઆવી. 
આ યોજના હેઠળ સોસાયટીમા ંરહેતા લોકો તેમની સોસાયટીઓમા ંપાણી, ર તો, ડેનેજ, લાઇટની કામગીરી કરી શકે એ માટેનુ ં
આયોજન કરવામાં આ યુ.ં   
  અ  ય ી : માનનીય શૈલેષભાઇ, આપનો સમય પૂરો થયો છે. ી યાસુદીન શેખ. 

 ી યાસુ ીન હ. શેખ(દ રયાપુર) :  माननीय अ  य जी, रा  यपाल के आभार  ताव पर म 
अपन े वचार  को  तुत करने के िलये इस स  मानीय सभागहृ म  तुत हआ हं । वैसे तो ु ु
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मौका नह ं है दसर  कुछ बात करने का ले कन हमारे गहृ के स  माू नीय गहृमं ी ी द पिसंह 
झाडेजा ने कल कहा क इस सदन के वधानसभा सद  य शाह नबाग गए थे और मुझे उस पर 
शम है । म कहना चाहगां क  शाह नबाग पा क  ताू न म नह ं है, वह द  ली म ह । मझुे जहॉ 
तक जानकार  है वहॉ पासपोट लेने क  ज रत नह ं ह । म बना बुलाए ब रयानी खान े
पा क  तान नह ं गया हं । म देश क  राजधानी म गया था और उस राजधानी म मुझे शम ु
नह ,ं गव होता है कुछ कहने के िलय ेवहॉ पर स  चा ह  दु  तानी शाह नबाग म िमला । वहॉ 
पर बात क  गई सज ल इमाम क  घटना वो शाह नबाग क  नह ं है, वो घटना अलीगढ़ क  ह 
। शाह नबाग म एक भी कृ  य ऐसा नह ं हआ है क जससे हमको शम आएु , अगर देश ोह 
का कृ  य हआ है तो उसके सामने कानूनी कायवाह  करनी चा हये । राज ोह का कानून हैु , 
कानून के दायरे म रहकर कायवाह  करनी चा हये । आज हम बेट  बचाओ, बेट  पढा़ओ क  
बात कर रहे ह । ह  दु  तान क  बटे या,ं ह  दु  तान के सं वधान को बचान ेक  बात कर रह  
ह,  ऐसे व  त पर बेट  बचावो,  बेट  पढा़ओ ं क  बात करने वाले लोग क  आज वहां पर जस 
तरह क  प र  थितयां ह, मने देखा है क एक हाथ पर गीता है और एक हाथ पर ितरंगा ह, 
एक हाथ म कुरान ह, एक हाथ पर ितरंगा ह, वहॉ पर नारा है वो कोई धािमक नारा नह ं ह । 
मुझे वहॉ जाकर एक अदभूत  य लगा क वहॉ पर मु  लीम समाज ह  द ुसमाज के साथे 
बोल रहा था क भारत माता जय । वंदे मातरम,  ह  दु  तान जंदाबाद । ये नारे लग रहे थे । 
मुझे शम नह ,ं  गव होना चा हये, शम तो उस बात क  है देश के अंदर इतने जवाबदार लोग  
बयानबाजी करते है और 38-38 लोग  क  िनद ष ह  द ुऔर मु  लीम  क  जान जाती है । 
आज मुझे िच  ता है क ह  दु  तान क  डेली के अंदर एक मं दर को मुसलमान  ने बचाया है 
। ह  द ुभाईय  न ेवहॉ पर म जद को बचाया ह । म साथ म कहना चाहंगा क ू 38 लोग  
क  जाने गई ह, जो बहन वधवा हई हु , जसके ब  चा अनाथ हआ है उनको जाकर पूछो क ु
उनक  प र थती आनेवाले दन  म  या ंहोगी ? म यहां य ह कहना चाहगां क  इतने दन  स ेू
ये आदंोलन चल रहा ह तो उसके साथ संवाद  य  नह ं हो रहा ह, संवाद होना चा हए । 
लोकशाह  म हर आदमी को अिधकार ह अपनी संमित दशाने का । म यह नह ं कहंगा क ु
वरोध होना चा हए । म यह भी कहंगा क पा क  ताू न म ह  दु  तानीय  को ता डत  य  
कया जाता ह ? पा क  तान एक नापाक देश ह । पा क  तान के कृ  य खराब ह । हम कहते 
है क वो आतंकवाद  रा   ह, पा क  तान म ह  दओु ं को ता ़डत कया जाता ह । 
पा क  तान, अफगािन  तान के ह  दओु ंको हम लेते है तो कुछ बुरा नह ं है । ह  दओु ंको लेना 
चा हए । ह  दभुाईय  को जाने के िलये सीफ दो रा  ता ह, एक पा क  तान, ह  दु  तान और 
एक नेपाल । हमार  बात इतनी है क धम के आधार से मुसलमान  को गैर समझ ह ।  
इतनी बात को लेकर ह  द ुसमाज का कोई वरोध नह ं है, पा क  तान इतना नापाक देश है 
क उसका नाम लेना म नह ं चाहंगा । उसके कम  क  सजा वहॉ क  लघुमती म पा क  ताू न 
म ह  द ुहै उसको भुगतनी पडती है ऐसा नह ं ह, उसक  नापाक हरकत  क  सजा हमको यानी 
ह  दु  तान म लघुमितय  को भुगतना पडती ह । रह  बात आतंकवाद  क , आतंकवाद को हाथ  
से दबाना चा हय,े आतंकवाद का मजबूती के साथ खा  मा करना चा हये । हम तो यहॉ तक 
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कहते है क पा क  तान जैसा आतंकवाद  देश का भी ,खा  मा करना चा हये वो एक धम के 
आधार पर बना है, भारत देश जो है, हमारा देश सवधम आधार पर बना है, आज हमारा देश 
व  व क  महास  ता बनने जा रहा ह । आज पा क  तान को देख  वो पतन क  ओर जा रहा ह 
। पा क  तान म, खाने को अनाज नह ं ह, पा क  तान क  जो  यव  था ह वो  यव  था ब  कुल 
ख  म हो चुक  ह, जब क ह  दु  तान म गव से कहते है क आज भी चाहे कतनी भी 
कोिशश हो गई ले कन आज भी गंगाजल क  तहजीब, ह  द ु- मु लम का भाई-चारा आज भी 
मौजूद ह और म यह मानता हं क तब तक ये दिनया कायम रहेगी ह  दू ु ु  तान के भाईचारे 
को कोई ख  म नह ं कर पाएगा । वो कतनी भी बात कर ल ह  दु  तान का भाईचारा है और 
रहेगा । हर बार जब भी गहृमं ीजी खडे होते ह आलीया, मािलया, जमािलया  या है ये ? आप 
गुजरात के गहृमं ी हो आप ऐसी बात करो जससे गुजरात का स  मान बढे, लोग  को ठेस न 
पहंचेु , लोग  का  यार बढे,  लोग  का एक दसरे के िलये स  माू न बढे ले कन आिलया, मािलया, 
जमालीया, क  बात करके लोग  को ठेस पहंचानाु , लोग  को तंग करना, म यह मानता हं क ू
ये सह  नह  ंहै । म अ  य जी से वनंती क गां । 
 अ  य ी : माननीय द पिसंहजी यहॉ पर ह, कृपया आप सभी शांित बनाए र खए । 
 ी  यासुदद न. ह. शखे : और म आज ये भी कहना चाहगॉ ं।ू  

 ी द पिसंह. भ. जाडेजा : माननीय अ  य जी, मने मेरे वचन म आिलया, मािलया, 
जमािलया, का उ  लखे कया था पर  तु पा क  तान के लोग गुजरात एवं सम  देश के अंदर 
आतंकवाद फैला रहे ह उनके िलए वह श  द का उ  लखे कया था । साहब बंध बेसती पगड  
पहनने क  ज रत नह ं ह । म इसके िलये उ  लखे कया था क शा हनबाग म भारत स े
आसाम को अलग करने क  जो बात कह ं थीं । 
 अ  य ी:  प  टता आ गई ह। अब आगे बढ ए। इसिलए आपसभी को ना कहा था । 
 ी  यासुदद न. ह. शखे : माननीय अ  य जी, अगर म यह कहता हं क अगर वहॉ ू
कोई देश वरोधी नारा लगता है, हमारे स  माननीय धानमं ी के खलाफ कोई बात होती है, 
हमारे स  मानीय गहृमं ी के खलाफ कोई बात होती ह,  य क दोन  हमारे गुजराती है । 
हमको जो है उनके सामने रा  ोह का गु  हा दा खल करना चा हये । वचार  के मतभदे हो 
सकते है । दोन  क  वचारधारा अलग हो सकती है, ले कन जो उनका पद है वो स  मानीय है 
वो गलत बोलता है,  उनके खलाफ कोई बोलता है तो  यू ंनह ं कर रहे है उनके खलाफ केस 
? केस दायर कर । सु ीम कोट कहती ह क  वहां क  बहन- बेट यां अिभमान है क वहॉ क  
बहन- बेट यां इस देश के सं वधान को बचाने के िलय,े इस देश क  लोकशाह  को बचाने के 
िलये बैठे है । म इतना कहना चाहगां क  द  लीू  क  जो घटनाऍ बनी है, म इस सदन स े
वनंती करना चाहंगा क  ये सदन शांित और भाईू -चारे क  अपील कर और ह  द-ुमु लम 
जनका भी नुकसान हआ है उन तमाम आ  माु  को ई  वर- अ  लाह शांित द ऐसा ठराव हम 
लोग  को करना चा हये और शांित क  अपील करनी चा हये । म कहंगा । म ऐसा नह ं ू
कहगांू , गलत बात नह  क गां । गहृमं ी ने, मु  यमं ी ने बहत गंभीरता से इस चीज को िलया ु
। जो ज  मदेार अिधकार  था उनको बदला, वहॉ क  थित को िनयं त कया । म उनका 
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स  मान करता हूं । म कभी भी इस राजक य ट  पणी क  बात नह ं क गां  य क यह 
संवेदनशील बावत है, उस पर कभी भी गलत ट  पणी नह ं क गां । बहत मजबूती से िशवानंद ु
झा साहब को भेजकर खभंात म राईट को रोकने का काम सरकार ने कया । म यह ं कहना 
चाहता हं क इतना अ  छाू  भाई-चारे का माहौल बना हआ है और अगर कोई आदमी सीु . ए. 
ए के खलाफ और सी. ए. ए के समथन म हंसा करता ह तो, उस हंसा करनेवाले को न 
मेरा, न मेरे समाज का और न मेर  पाट  का कोई समथन नह ं है । हम कहते है जो अ हंसा 
का राजधम करेगा, गांधीवाद  तर के से करेगा, सं वधान को बचान े के िलये करेगा उस हर 
आदमी को हमारा सहयोग ह, ले कन जहां हंसा होगी, जहॉ गांधी के वचार  क  ह  या होगी वो 
कसी भी आदंोलन को हमारा समथन नह ं ह । मेरा स मथन तो अं हसा और गांधीवाद का 
बात म ह । म कहना चाहगां क जस तर के से द  लीू  क  जो घटनाऍ ंबनी, उसके मूल 
कारण को हम देख तो कारण एक ह  है जो जवाबदार लोग ह, वो हर पाट  के ह, वो 
जवाबदार लोग  क  भडकाऊ वाणी, उनके भडकाऊ भाषण, जीमने वालीस पठान हो और कपील 
िम ा हो ऐसे तमाम लोग  को हमको दबाना चा हये । ऐसे तमाम के सामने कड़क स ेकड़क 
कायवाह  करनी चा हये । 
 अ  य ी : आपका वचन पूरा होता ह । माननीय डॉ नीमाबेन आचाय । 
  ડો.નીમાબેન ભા. આચાય(ભુજ) : માનનીય અ ય ી, રા યપાલ ીના વચનનો આભાર તાવ ી 
િપયુષભાઇ લઇન ેઆ યા છે એના સમથનમાં હ આજ ેઆપની સમ  આવી છું ંુ . સૌ પહેલા ંતો હ રા ય સરકારના મુ યમં ીું ી 
િવજયભાઇ પાણી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલન ેખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છ કે બજટેની અંદર નમદાના ુ ં
કામ માટે ક છ માટે નમદા એ એક જ િવક પ છે. એટલે નમદાનુ ંકામ ઝડપથી થાય અને ક છન ેવન િમિલયન એકર ફીટ 
પાણી જ દીથી મળે એ આશયથી ૧ર૦૦ કરોડ િપયા જવેી રકમ એ બજટેની અંદર ફાળવી છે એના માટે સરકારન ેલાખ લાખ 
અિભનંદન અને આજ ે ક છમાંથી અનેક લોકો સરકારને અિભનદંન આપવા અને મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ીનુ ં
સ માન કરવા માટે બધા આગેવાનો અન ે સૌ લોકો આ યા છે એટલ ે સૌ પહેલા ં તો હ ખૂબ ખૂબ આભાર માનુ ં છ અન ેું ંુ
અિભનંદન પણ આપંુ છંુ.  
 ક છ એક એવો દેશ છે કે યાં કદરતી આપિ ઓ સતત આવતી હોય છે યારે હમણાં જ આપને કહુ ું  જ ેરીતે ભૂકપ ં
પછી શૂ યાવકાશ થઇ ગયો હતો, લોકો િનરાધાર અન ેિનઃસહાય બ યા હતા, એવા સમય ેઆજના વડા ધાન અન ેતે વખતના 
મુ યમં ી આદરણીય ી નરે ભાઇ મોદીએ ક છની અદંર દસ વરસમાં ૮૬ વાર મુલાકાત લીધી. બ  જઇને ક છનો િવકાસ 
થાય, ક છના લોકોને શુ ંજ ર છે, શું તકલીફ છે એના માટે અનેક યોજનાઓ ક છના િવકાસ માટે કરી અન ેઆજ ેએક નાના 
બાળકની જમે એનો ઉછેર કરીને ક છને આજ ે કમાતંુ ધમાતંુ અને િવ ના નકશામાં એને ટ ર ટોથી ભરપુર ટ રઝમનું હબ ુ ુ
બનાવેલ છે. આજ ેબજટેની અંદર માતાના મઢ, કોટે રથી માંડીન ેધોળાવીરા સુધી અને સફેદ રણ આવી અનેક યોજનાઓ 
મૂકી અને િવ ના નકશામાં ક છને મૂ યુ ં છે યારે હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન રા ય સરકાર અને ભારતીય જનતા પાટ ની ું
સરકારન ેઆપંુ છંુ. ક છની  એ યારેય પણ એનુ ંઋણ ચૂકવી ન હ શકે. હમણાંનો જ એક દાખલો આપંુ કે મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇને આપણે સંવેદનશીલ મુ યમં ી કહીએ છીએ. યારે દુ કાળ પ ો ી  દુ કાળ પ ો, યાંય પાણી નહોતા, 
તળમાં પણ પાણી નહોતા, એવા સમય ેપશુપાલનનો મુ ય ધંધો કરતા અમારા આ ક છ િજ ાની અંદર તમામ રીતે જ ેકઇ ં
ક છના લોકોએ મા યું એ આ યુ,ં છે ે ૭૦ િપયા ઘાસની સબિસડીમાં આ યા, ઘાસની ટેઇનો મોકલી અને એક પણ પશુ મરે 
ન હ એની પુરેપૂરી તકેદારી રાખીને ખૂબ જબરદ ત કામ એ ક છના લોકો માટે કયુ છે યારે એના માટે પણ હ લાખ લાખ ું
અિભનંદન આપંુ છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, અહ યા જ ે મ હલા અને બાળ િવકાસની  વાત ક  તો બહ અગ યનો િવષય એ છે કેં ુ , 
સરકાર એ હમેશા ી ઉ થાન અને એના ારા સમાજ ં ઉ થાનના મં  સાથ ેઅનેક યોજનાઓ સરકારે મ હલાઓ માટે બનાવી 
છે. મ હલાઓ વમાનભેર વી શકે, મ હલા સરુિ ત રહે, સલામત રહે એવી અનેક યોજનાઓ કરી છે અન ે યારે ી 
નરે ભાઇ મુ યમં ી હતા યારે આવતાની સાથે જ એમણે પહેલાં મ હલા અને બાળ િવકાસનું અલગ મં ાલય કરી અને અનેક 
યોજનાઓ બનાવી અન ે બધી યોજનાઓની  વાત કરવી હોય તો એક અઠવા ડયા જટેલો સમય પણ ઓછો પડે. એટલુ ં
બહેનોની સુર ા માટે કયુ છે. અ યારના જ ેબે મુ ય િવષય છે જ ેબાળ િવકાસના કપોષણનો એના િવશે હ વાત કરવા માગંુ છુ ુું ં . 
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કપોષણ એ કોઇ િબમારી છેુ , એ કોઇ સરકારની ભલૂ છે કે સરકારને લીધે થાય છે એવું નથી. સરકારે પૂરક પોષણ આપવાની 
વાત કરી છે. અહ યા વાત થતી હતી કે નવ િપયામાં શું થાય? એ પૂરક પોષણ છે, બાળકને શેની જ ર છે, એને િવટામીન, 
એના આરો યની ર ા, એ િબમાર હોય તો એન ેકઇ રીતે પોષણ આપી અને આપણે વધારે સા  કરી શકીએં ? બાળકને એવા 
િવષય સાથ ેકપોષણની ઝંુબેશ મારી િ એ ાંિત છેુ , એક ગૃિત અિભયાન છે અન ેઅહ યા બેઠેલા આપણે તમામ લોકોએ 
આની અંદર પાટ સીપેટ કરવું ઇએ અને ગાંધી એ ક ું છે કે રાજકીય સ ા એ સમાજસેવાનું ઉ મ સાધન છે અને અહ યા 
બેઠેલા તમામ ધારાસ ય ીઓને મારી િવનંતી છે કે કપોષણનો જ ે િવષય છે એમા ંઆપણે બધા સાથ ેમળીન ેપોતપોતાના ુ
િવ તારમાં આ ગૃિત અિભયાનમાં ડાઇએ. મુ યમં ી ીએ તો ક ું પણ છે કે બધા બાળકને દ ક લે અને  એ રીતે 

ો સા હત થાય તો કપોષણમુ ત ગુજરાત કરવાનો િવષય આપણો પૂરો થાયુ . બીજુ,ં કહંુ કે ૧૦૦૦ દીકરાઓએ ૮૯૦ 
દીકરીઓનું માણ છે. એના માટે સરકારે બેટી બચાવો અિભયાન, બેટી પઢાઓ અિભયાન એવી અનેક યોજનાઓ મૂકી છે. 
સગભા ીઓને પોષણ આપીન,ે િકશોરીઓને પોષણ આપીને આવતીકાલની જ ેમાતા છે એને પણ સારી રીતે પોષણ આપીને 
એ પણ ખૂબ આરો યસભર વન વે અને સારી માતા બને એવા અનેક િવષયોને લીધા છે. ીનું માન સ માન વધે એના 
માટે મ હલાઓના નામે આવા અનેક નારી કે ો ી પોતે યાય મેળવી શકે એના માટે દરેક તાલુકાની અંદર નારી અદાલતો 
કરી છે. પોલીસ ટેશનોમાં પણ મ હલા પોલીસ મૂકવામાં આવી છે અને આવી અનેક યોજનાઓ મૂકીન ેમ હલાઓનો જ ેિવકાસ 
કય  છે એ ખરેખર અિભનંદનને પા  છે.  
 ી ેમિસંહભાઇ દ.ે વસાવા(નાંદોદ) : માનનીય અ ય ી, આ સ માનીય ગૃહના સ ય ી જ ે આદરણીય 
રાજયપાલ ીના વચન બદલ જ ેઆભાર તાવ લઇને આ યા છે તેના ઉપર હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, માનનીય રાજયપાલ ીના વચનમા ં ટે ય ુઓફ યુિનટીના િવકાસ માટે ઘણી બધી વાતો થઇ 
છે પણ મળૂ વાત ટે ય ુ ઓફ યુિનટીમા ં જઓેએ પોતાની જમીનનો ભોગ આ યો છે તે લોકો માટે એક પણ શ દ આ 

વચનમા ં વા મ ો નથી. ઘણા બધા ો ામો ચાલ ેછે, ઘણી બધી યોજનાઓ ચાલ ેછે થાિનક લોકોન ેરોજગારી આપવા 
માટેની વાત કરી છે. લગભગ ૩ હ ર થાિનક લોકોન ેરોજગારી મળી કે બહારના લોકોને રોજગારી મળ ેછે તેનો ઉ ેખ આ 

વચનમા ંકોઇ જ યાએ નથી. મ તે વખતે ક ુ ંઅન ેઆજ ેપણ કહ છ કે ટેું ંુ ય ુઓફ યિુનટીની આજબાજનો િવ તાર કે જનેો ુ ુ
િવકાસ થાય તેના માટે કોઇન ેવાંધો નથી પરતુ તેઓની જ ેજમીન ય છેં , મકાનો ય છે, રો રોટીના જ ેસાધનો છે તે ય 
છે તેના માટે થાિનક લોકોનો િવરોધ છે અને વારવાર આ િવરોધ દશન થાય છેં . હાલમા ં૧૪ ગામોને આ સ ા મંડળના 
િવકાસ માટેનો જ ે િવ તાર છે તેમા ંઆવરી લવેામા ંઆ યા છે. તેમાં ન કમાં જ લ બડી ગામ આવે છે, નવાગામ, કેવ ડયા 
આવે છે, કોટી આવ ેછે, નાના મોટા પીપરીયા આવે છે, વસંતપર આવે છે અને બી  ૪ એટલ ે૯ વ ા ૫, તેમા ં૯ ગામ સંપૂણ 

ય છે. તેમના િવ તારનો સમાવશે થાય છે અને ૫ ગામોનો આંિશક સમાવેશ કરવામાં આ યો છે. આ ગામોના લોકોમા ં
એટલો ભય છે કે અમારી જમીન સરકાર લશેે તેનુ ંવળતર મળશ ેકે કેમ ? વળતર મળશ ેતો કેટલુ ંમળશે તેવો ભય તે લોકોમા ં
છે. એવી જ રીતે જયારે જયારે આ િવ તારના િવકાસ માટે જ ેગામો છે લગભગ ૭૨ ગામો છે અને તે ગામના લોકોમા ંપણ આજ ે
ભય છે, િચંતા છે કે અમારી જમીન અથવા અમારા ગામો સંપાદન તો નહ  થાયને ? અમારે અમારા વતનથી બીજ ેબહાર તો 
જવું ના પડે તેના માટેની મોટી િચંતા છે તો આ િચંતા સરકારે દૂર કરવી ઇએ એમ હ અંગત રીતે માનુ છું ંુ . જ ે થાિનક લોકોના 
યુવાનો છે તે ભણલેા-ગણેલાં છે તે લોકોન ેજ ે ોજકેટ ચાલ ેછે તેમા ંરોજગારી આપવી ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, સરકારને હ વારવાર એ જ િવનંતી ક  છ કે તમે આ જ ે અસર તો છેું ં ં ંુ , ગામના લોકોની 
જમીનો ય છે તેમની સાથે શાના માટે સંવાદ નથી કરતા ? એમને તમે િવ ાસ આપો કે અમે તમારા િવકાસ માટે પણ અમ ે
એટલું જ કરીએ છીએ.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય પી.ડી.અનેક વખત હ અને ું ી ગણપતભાઇ અનેક વખત મ ાં છીએ અન ે
મહ અંશે ોનું સો યુશન પણ થયુ ંછે અને એ યા હજ ચાલ ુજ છેુ . શા માટે સંવાદ નથી કરતા એવુ ંકહેવુ ંઉિચત નથી 
અમે વારવાર મળીં એ છીએ અને અહ યા આવે છે યારે અમે કામમાં હોઇએ તો પણ તેમને બેસાડીને વાત કરીએ છીએ અને ફરી 
વખત જયારે જ ર પડશે યારે મળીશુ.ં  
 ી ેમિસંહભાઇ  દે. વસાવા : માનનીય બાપુ, હ એટલું જ કહીશ કે આ સંવાદ ચાલે છે તો થાિનક એમું .એલ.એ., 
એમ.પી.ને શા માટે સાથ ે રાખવામાં આવતા નથી? અમે હે પફૂલ થઇશું. મારે એટલુ ં જ કહેવુ ં છે કે માનનીય વનમં ી ી 
ગણપતભાઇ, બાપુ, એ લોકોના મનમાં જ ેસંશય છે એને વહેલામા ંવહેલી તકે દૂર કરો. ન હ તો તમ ેગમે તેટલુ ંકહેશો કે આ 
બહ સા  છે પણ યાં સુધી થાિનક લોકોને રોું ં  ન મળે અને બી  લોકોન ેલાભ મળ ેએ મને ઉિચત લાગતંુ નથી. િવકાસ 
કરો તો બધાનો સરખો કરો. સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ, સૌનો િવકાસનુ ંઆપ ં િ ય સૂ  છે. તો આ સૌના સાથમા ંએ લોકો 
નથી આવતા? અને  આવે છે તો એમના માટે આપણે કઇક કરવું ઇએં . કારણ કે, બધાં આપવાની જ વાત કરે છે. જ ેરીતે 
તમે નમદાના અસર તોને લાભ આ યા છે એ રીતે લાભ આપો.  
 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ(દસ ોઇ) : માનનીય અ ય ી, મહામ હમ રા યપાલ ીના સંબોધન માટે ી િપયુષભાઇ 
આભાર તાવ લઇને આ યા છે એન ેમા  સમથન છેં . કૃિષ સંલ  અિવરત િવકાસથી ગુજરાત રા યએ સમ  દેશમા ંઆગવી 
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ઓળખ ઊભી કરી છે. ગુજરાત આજ ે િવકિસત અન ે મજબૂત રા ય તરીકે ઉભરાઇ આ યું છે. આજ સુધીના શાસનને લીધે 
બાકીના રા યો માટે આપ ં રા ય દવાદાંડી પ બની ર ું છે. કૃિષ સંલ  અ તન ટેકનોલો  અને કે ના સહકારથી ખેડતો ૂ

ો સા હત થઇ ર ા છે અન ેઅથાગ પ ર મથી ગુજરાત રા ય આજ ેદેશમા ંઅ ેસર રા ય ગણાય છે. હ રયાળી ાંિતના લીધે 
ખા  પાકો, તેિલિબયા,ં કપાસ વગેરેના ઉ પાદનમા ંગુજરાત અ ેસર છે. દવેલાના ઉ પાદનમાં ગુજરાત ૯૫ ટકાના ઉ પાદન 
સાથે દશેમા ંમોકાનુ ં થાન ધરાવે છે. મગફળીના ઉ પાદનમા ં૪૩ ટકા ઉ પાદન સાથ ે ગુજરાત દેશમાં થમ નંબરે છે. મારે 
કહેવું ઇએ કે  અને ધાણાના ઉ પાદનમાં ગુજરાત થમ નંબરે છે. મારે બી  વાત એ પણ કરવી ઇએ કે વ રયાળીના 
ઉ પાદનમા ં ગુજરાત દેશમાં થમ નંબરે છે. કપાસના ઉ પાદનમાં પણ ગુજરાત થમ નંબરે છે. ગુજરાતમાં આઠ એ ો 
લાયમેટ ઝોન છે, ૯૬ લાખ હે ટર ખેતીલાયક જમીન છે. ૪૪ લાખ હે ટર ચો ખા િપયતની જમીન આવેલી છે. ૪૫ ટકા 

િવ તાર િપયતમાં છે. ૬ લાખ કરતાં પણ વધુ દૂધાળા પશુઓ ગુજરાતમાં છે. .ડી.પીમાં દેશના કલ ઉ પાદનમાં કપાસ ુ ૩૦ 
ટકા, દવેલા ૮૪ ટકા,  ૭૦ ટકા, મગફળી ૪૩ ટકા, વ રયાળી ૭૦ ટકા, પપૈયા ૨૦ ટકા અન ેદાડમ ૧૧ ટકા છે. ૭૬ ટકા 
મે ટક ટન ધરાવતા પાકોનુ ંઉ પાદન ૮૦ લાખ મે ટક ટન તેિલિબયા,ં ૧૦૧ લાખ ગાંસડી કપાસનુ ંઉ પાદન કરે છે. ૯૦ લાખ 
મે ટક ટન ફળફળા દઓનુ ં ઉ પાદન થાય છે. ૧,૩૨,૦૦૦ શાકભા નું ઉ પાદન થાય છે. ૧૦ લાખ મે ટક ટન મસાલાનુ ં
ઉ પાદન થાય છે. કલ ઉ પાદન ુ ૧,૪૪,૦૦૦ મે ટક ટન થાય છે. ડાનુ ંઉ પાદન પણ ૧૮પ કરોડ નંગ થાય છે. દ રયામા ં
મ યોધોગમાં ૭-૮ મે ટક ટન ઉ પાદન થાય છે. મારો કહેવાનો ભાવાથ એ છે કે આ કયારે થાય આ યારે જ થાય છે કે 
વાવણીથી શ  કરી અને પાકના વેચાણ સુધી આની િચંતા ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કરી રહી છે. અમારી સરકાર 
ખેડતોના પડખે ઉભી છેૂ , અમ ેજગતના તાતની પડખે છીએ અન ેવાવણીથી મ જમે વાત કરી એમ અમ ેકાયમ માટે ખેડતોની ૂ
િચંતા કરી છે. મારે એ પણ કહેવું ઇએ કે ખેડતની િચંતા  કોઇએ કરી હોય તે ભારતીય જનતા પાટ એ કરી છેૂ . જના ૂ
જમાનામાં અિતશય વરસાદ પડે, મ હના સુધી હેલી થાય, ૧૫-૧પ દવસ સુધી ખેડત બહાર ન િનકળી શકેૂ , આ બધંુ જ પાણી 
દ રયામાં ઠલવાતંુ હતંુ, ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી ગામનું પાણી ગામમાં સીમનુ ંપાણી સીમમા ંતેના લીધે પાણીના 
તળ ચા આ યા અન ેખેડત સમૃ  થયોૂ .   
 અ  ય ી :  આપનું વચન પૂ  થાય છેં .  
 ી  અમરીષભાઇ  . ડેર  (રાજલાુ ) : માનનીય અ ય ી, આ રાજયના મહામહીમ રાજયપાલ ી આચાય 
દેવ ત  જ ેપોતાનું વચન લઇન ેઆ યા છે અન ેતેના ઉપર આ ગૃહના સદ ય ી જ ે તાવ લા યા છે તેના પર હ મારા ું
િવચારો રજ કરવા ઇ છ છૂ ુ ું ં .  
  વૃિતઓ ે  હશે તો કોઇ પણ વૃિતઓ ે  જ થવાની. માનનીય અ ય ી, િશ ણની અંદર એક બે 
બાબતોમાં આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીનુ ં યાન દોરવા ઇ છ છુ ું ં . ભૂતકાળમા ં જ ે દાતાઓએ જદી જદી કલોના ુ ુ ૂ
િબ ડ ગો જ ેબના યા છે, એ મા યિમક શાળાઓ કે ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ કે ાથિમક શાળાઓ હોય આજ ેઘણા બધા 
િબ ડ ગોની હાલત ઘણી દયનીય છે, આવા િબ ડ ગો મરામત ઇ છી ર ા છે. યો ય મરામત ન થવાના હસાબે, ગરીબ 
પ રવારના બાળકો પણ ાઇવેટ િશ ણ તરફ જઇ ર ા છે અન ે ફરી વખત આ બધા આપણી સરકારની કલોમાં આવા ૂ
િબ ડ ગોની યો ય મરામત માટે જ ે ા ટ આપવામાં આવે છે તેમાં વધારો કરવામાં આવ.ે એક વખત એનું સરવે કરવાની 
ગુજરાતની બધી જ આવી શાળાઓ જ ેછે  એને એક સાથે ફડ ગ આપવામા ંઆવે તો આવનારી પ રિ થિત િશ ણ માટે ઘણી 
બધી સુધરે તેમ છે.  
 માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ેએ બાબતની પણ િવનંતી કરવા ઇ છ છ કે મોડેલ કે ુ ું ં
મોડન કલો હોયૂ , િસઝનલ હો ટેલો હોય, આ મ કે સીમ શાળાઓ હોય કે ક તુરબા બાિલકા શાળાઓ હોય, આ બધી 
શાળાઓમા ંપણ ઇ ા ટકચરનો માળખાકીય સિુવધાઓનો ઘણો બધો અભાવ છે. સાથે સાથે જ ેસીટો છે એ સીટોમા ંપણ 
વધારો કરવામાં આવશે તો કયાંકને કયાંક જ ેવંિચતો અને િપડીતોની વાત છે અને શોિષતોની વાત છે એ બાબતમાં આપણે 
ઘ ં બધંુ કરી શકીશુ.ં  
 મારો બી  મુ ો છે શહેરી િવકાસનો. વષ ર૦૧૩-૧૪ની અંદર જ ે તે નગરપાિલકાઓની અંદર તેમજ 
મહાનગરપાિલકઓની અંદર અ ડર ાઉ ડ ડેનેઝના કામો જ ે કરવામાં આ યા છે તે બહ દુઃખ સાથે કહેવુ ં પડે છે કે મોટા ુ
ભાગની પાિલકાઓની અદંર આજ ે એ ગટરો શ  થઇ નથી અને જનેા જનેા કનેકશનો આપવામાં આ યા છે તેમાં સામેથી 
ગટરોના પાણી બહાર આવે છે. નગરપાિલકાઓએ ર તા જ ેબનાવવાના થાય છે એ ર તા તો એકવાર થાય છે પણ ગટરના 
હસાબે ફરી વખત તોડવામાં આવે છે તો મારી આપ બધાને િવનતંી છે કે આપના મારફતથી માનનીય અ ય ી, કે આ 

બાબતન ેગંભીરતાથી લઇ અને પી.એમ.સી.ની જ ેજવાબદારી હતી, એની જવાબદારી ન ી કરી અન ેજવાબદાર કો ટાકટરો 
સામે પગલાં લેવામાં આવ.ે જથેી કરીને લોકોને મુ કેલીઓનો સામનો ન કરવો પડે. ર તાઓની  શહેરી િવકાસમાં વાત કરીએ 
તો થડ પાટ  ઇ પેકશન આપણે કરીએ છીએ, જદા જદા ટયૂુ ુ બ ટે ટ આપણે કરીએ છીએ, મ ટ રય સ ટે ટ પણ આપણે 
કરાવીએ છીએ તો પણ રોડની સિુવધાઓ સુધરતી નથી તો આવનારા સમયમાં આપણે એવા ાવધાન કરીએ કે ટે ડર 
કલોઝની અદંર ઘ ં બધંુ સા  કરી શકીએં .  



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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 માનનીય અ ય ી, િસંચાઇ અને પાણી પૂરવઠાની વાત ક  તો  એટલું ચો સ પણે કહેવું છે કે રેઇન વોટર ં
હાવ ટ ગ િસ ટમ એ પાણી ટોરેજ માટેની જ ેતે ગામડાઓમાં ટાંકીઓ બનાવવાના ોજકેટો જ ેઘણા સમયથી બંધ પડયા છે 
એને ફરી વખત શ  કરવામાં આવ.ે રાજય સરકારન ેએવી િવનંતી કરી ર ો છ કે જ ેતે િવ તારની અદંર નાની િસંચાઇ યોજનાુ ં , 
મોટી િસંચાઇ યોજના કે ડેમો હોય કે જ ેિસંચાઇ યોજનાઓ અંદાજ ેરપ-ર૭ વષથી બંધ પડી છે, એ બાબતમાં યો ય િનરાકરણ 
થાય તો ઘ ં બધંુ સા  થઇ શકેં . મારા ધાતરવાડી ડેમની  વાત કરીએ તો ચાઇ વધારવા માટેની પરિમશન સરકાર ી ારા 
આપવામાં આવે તો વધુ પાણી ટોરેજ થઇ શકે તેમ છે. એના માટે જરા પણ જમીન સંપાદન કરવાની યા કરવી પડે એમ 
નથી. વાત કરીએ બંદરોની તો આજ ેમોટા ભાગના ફીશ ગ બંદરો છે એ ડેજ ગના અભાવ ેિચંિતત છે. માછીમારો િચંિતત છે. તો 
આવનારા સમયમા ંઆ બાબતમાં યો ય િનરાકરણ થાય અને ઝડપથી કામ શ  થાય એ ખૂબ જ રી છે. બંદરોને સાંકળવા માટે 
પી.એમ.ઓ.એ. સોફટવરેનો ઉપયોગ શ  કરાવવો જ રી છે. એન.ડી.સી. અને પોટ ચાજ સ ઓન લાઇન સુિવધાઓ કરાવવી 
ખૂબ જ રી છે. આવનારા સમયમા ં દિ ણ ગુજરાત અને સૌરા ન ે ડવા માટે રો-રો ફેરી સિવસનો ઉપયોગ ઝડપથી શ  
કરવામા ંઆવે તો ઘ ં બધંુ સા  થઇ શકે એમ છેં . છે ી વાત ઉ ોગોની માનનીય અ ય ીની પરમીશન સાથ ેકરવી છે કે 
ઉ ોગોની હાલત આજ ેદયનીય છે. રોજ જદા જદા કમચારીઓ છટા થઇ ર ા છેુ ુ ૂ . એક વખત એમની નોકરી જશે તો એમના 
બાળકોની ફી ભરવાના પૈસા પણ એમની પાસ ેનથી. એમના પ રવારમા ંકોઇ િબમાર પડે તો સારવાર માટે પણ પૈસા નથી. 
એટલે હ આ બાબતે પણ િવું નંતી ક  છ કે ઉ ોગોના ો સાહન માટે આ બાબતમાં યો ય પગલાં ભરેં ંુ .  
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય રાજયપાલ ીના આભાર તાવ ઉપર ી 
િપયુષભાઇ જ ે તાવ લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . મારે ક ેસના િમ ોન ેએટલું જ કહેવુ ંછે કે હમણાં ી 
યાસુ ીનભાઇ બહ બોલતા હતા અને શાહીનબાગની વાત લઇ આ યાુ . એ પોતે યા ંજઇ આ યા હતા. ક ેસના િમ ોન ેઆ 

બધી જ યાએ જવા માટેનો બહ શોખ હોય છેુ . પણ એ શોખ એમનો એવો છે કે જ ે (xxx) જવેો શોખ છે. કોરોના વાયરસ 
જવેો લાગે એવો શોખ છે.  
 અ ય ી : એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે.  
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, દા. ત. એમણે અરવ ીની વાત કરી, દિલત દીકરી પર 
બળા કાર થયો એની વાત કરી, મારે એટલુ ંજ કહેવું છે કે ફ રયાદ દાખલ થયા પછી જયા ંસુધી ટાયલ ચાલ ેનહ  અન ેગુનો 
સાિબત થાય નહ  યાં સુધી એન ે ગુનેગાર કહેવાય નહ . માટે જ ેબનાવ બ યો છે એ ખરાબ બનાવ બ યો છે. એના માટે 
આપણને દ:ુખ છે, લાગણી છે, એમા ં કોઇ શંકા નથી. પણ ક સેના િમ ોન ે મારે એટલુ ં જ કહેવું છે કે ી અિમતભાઇ, 
ભાજપના હશ ેકે ક સેના નેતાઓ ય અને ને ઉ કેરણી કરે, સમાજ સમાજ વ ચે ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. અં ે  
એમને આપીને ગયા છે તો સાચવી રાખે એનો વાંધો નથી. પણ તમારે સમાજને જદા પાડવાનું કામુ , દિલત હોય, આ દવાસી 
હોય, કોઇ પણ હોય તો એ હ દુ છે, એ ભગવાનને માને છે, માતા ને માન ેછે, દિલત, આ દવાસીને જદા પાડવાનું કામ આ ુ
ક ેસના નેતાઓ જ ેકરે છે તે કરવું ઇએ નહ . મારી એમને એટલી જ સલાહ છે. આ ચલાવી લેવાય જ નહ . મારે એટલું જ 
કહેવું છે કે જ ેભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આ યા પછી પારદશકતા બતાવી છે, .એલ.ડી.સી. એમના વખતમા ંમોટ ું
કૌભાંડ હતંુ. એ કૌભાંડન ેબંધ કરવાનું કામ અમારા ી િવજયભાઇ પાણી અન ેમાનનીય નીિતનભાઇની સરકારે કયુ છે. એમા ં
એ.સી.બી.માં કેશવકમાર જવેા આઇુ .પી.એસ. અિધકારીઓએ આખા ગુજરાતમાં સપાટો બોલાવી અને ાચારીઓને ખતમ 
કરવાનુ ંકામ એમણે હાથ ઉપર લીધંુ છે યારે ક ેસના િમ ોન ેશુ ંદ:ુખે છે? મારે એટલુ ંજ કહેવુ ંછે કે ક ેસના વખતમા ંજ ેદા  
વેચાતો હતો, કેટલી બદી ચાલતી હતી, કેટલો જગાર ચાલતો હતો એનો હ તાજનો સા ી છુ ુું ં . ી શલૈેષભાઇ, એટલા માટે હ ું
તમને કહેવા માગંુ છંુ. 
 અ ય ી : માનનીય જઠેાભાઇ તાજના સા ીનો અથ ખબર છે ન?ે પહેલા તમે આરોપી કહેવાઓ પછી તાજના 
સા ી બનાય.  
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, મારે એટલું જ કહેવું છે ી પરેશભાઇ, પછી તમે બોલ , 
બે િમિનટ મન ેબોલવા દો. મારે તમને એટલું જ કહેવુ ંછે કે તમ,ે પટેલ, આ દવાસી, દિલત, આ બધા ભાગલા પાડવાનું બંધ 
કરો. તમારે રાજનીિત કરવી હોય તો કરો તેનો વાંધો નથી.  
 અ ય ી : અને રાજયપાલ ીના વચન ઉપર વાત કરો.  
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : પણ કયારના શાહીનબાગની વાત કરે છે, શાહીનબાગની અંદર જ ેવાત બની.  
  અ  ય ી : માનનીય જઠેાભાઇ,  આપનું  વચન પૂ   થાય છેં . માનનીય પુનમભાઇ પરમાર. 
 ી પુનમભાઇ મા. પરમાર(સોિજ ા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય રાજયપાલ ીના વચન ઉપર હ  મારા ું
િવચારો રજ  ક   છૂ ું ં .  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  



ફા ગુન ૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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   માનનીય રાજયપાલ ીના વચનમા ંમારા મત િવ તારના િવકાસના કામોની  વાત લેવામાં આવી હોત તો મન ે
આનંદ થાત. તારાપુર, સો ા આણંદનો ર તો છે એ ચાર માગ ય કરવાની વાત છે. આ ર તા ઉપર ટાફીક પણ ખૂબ જ રહે છે 
સરકારને આ અંગે વારવાર રજઆતો કરવા છતાં ચાર માગ ય ર તો થતો નથીં ૂ . ૪ર ગામનો મારો તારાપુર તાલકુો આવેલો છે. 
૧ર૦ િકલોમીટરના એરીયામા ંઆવેલો છે. એક પણ સરકારી કોલેજ મારા તારાપુર તાલુકામા ંઆવેલ નથી. મારા ગામની વાત 
ક  તો સન રં ૦૧રમાં હ ચંૂટાઇને આ યો યારથી અ યાર સુધી સાત વષ પૂરા થયા છેું . સન ર૦૧રમાં ભૂગભ ગટરનું કામ પૂણ 
કરવાનુ ંહતંુ પરતુ  મન ેસમં તંુ નથી કે સન ર૦ર૦ મા ંપણ મ ગયા વખતે પણ ક ુ ં હતંુ  કે હ  વું યા ંસુધીમા ંઆ ગટરનુ ં ું
કામ પૂ   કરશો કે કેમ ં ? 
  અ  ય ી : સો વષના થાવ, એક ા ણ  તરીકે તમને આશીવાદ આપંુ છંુ.   
 ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ હેરમાં ખાતરી આપી છે એને પણ આઠ વષ  
થયા છે તેમ છતાં હજ સુધી ુ ગટરનું  કામ પૂણ થયું નથી. આટલી બધી ભેદભાવવાળી નીિત આ પાટ  કરે છે. આ પાટ  એટલી 
બધી ાચારી પાટ  છે. મારા વનમા ંએટલી બધી સરકારો ઇ પણ આવી ાચારી સરકાર આજ સુધી મ ઇ નથી. હ ું

ાચારી સરકાર એટલા માટે કહ છ કે અમુક  પૂરાવા પણ આ સાથે આપવા માગંુ  છું ં ંુ ુ . મને  બોલવા દો.   
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી,  માનનીય સ ય ી ાચારી સરકાર કહે છે એ શ દો પાછા 
ખચવા ઇએ.  
  અ  ય ી : માનનીય સ ય ીએ કોઇ યિકતગત આ ેપ નથી કય .   
 ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હંુ યિકતગત આ ેપ પણ કરવાનો છ એના પુરાવા પણ મારી ુ ં
પાસે છે. મ ગઇ િવધાનસભામાં પણ રજઆત કરી હતી કે અમારા તારાપુર એૂ .પી.એમ.સી. માં આર.કે.વી.વાય. િકસાન પથ 
યોજનાની અંદર િપયા પાંચ કરોડનો ાચાર થયો હતો એ વાતની તપાસ દસ વષ ચાલી. િપયા પાંચ કરોડની ઉચાપત 
એની ફ રયાદ દાખલ કરવા માટે ઘન યામભાઇ ચુનીભાઇ ઠ રે હાઇકોટમાં ફ રયાદ કરવી પડી. કોટ ઓડર કય  અને પછી 
એફ.આર.આઇ. કરવી પડી. એ પછી સરકારે એવુ ંગોઠવી આ યું કે િપયા પાચં કરોડના આરોપીઓને કોટ આગોતરા મીન 
આપી દીધા.  આજ ેએ છાતી ઠોકીને ફરી ર ા છે. આની અંદર એક અિધકારીનો ભોગ લેવાયો છે, એની પણ ગઇ વખતે વાત 
થયેલી. ગૃહમં ી ી દપિસંહ એ ખાતરી આપી હતી એમની સુસાઇડ નોટ અન ેમારી તપાસ હ હાથોહાથ ું ી દપિસંહ ન ે
આપી આ યો હતો. આજ ેવષ થઇ ગયુ ંપણ તપાસ કયા ંથઇ? ગોળ ગોળ ફડલું વાળી દીધંું . આનો જવાબ આજ સુધી મ ો 
નથી એનુ ં અમને દુઃખ છે. અહ  આપણાં મુ યમં ી ી િવજય પાણી સાહેબ મી ડયામાં વાતો કરે કે મારા મહેસલૂ તં મા ં

ાચાર થાય, મારા ગૃહ તં માં ાચાર થાય. તો માનનીય અ ય ી, મારો બહ સમય નથી ર ોુ . અહ  છ મ હનાથી આ 
પાંચ કરોડ િપયાની રીકવરીનો ઓડર થયો છે. પાંચ કરોડ, પોલીસ ખાતાએ રપોટ આપી દીધેલો છે. એ રપોટની અંદર 
િનયામકન ેસહી કરવા દેવામાં આવતી નથી. તો * (xxx) (આ તબ ે  માનનીય મં ી ી દપિસંહ ડે  ઉભા થતા)ં 
 અ  ય ી : તેમનો સમય પૂરો થઇ ય પછી. એક જ િમિનટ બાકી છે. અડધી િમિનટ. 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : નહ , માનનીય અ ય ી, આવું શા માટે?  
 અ  ય ી :  પછી આપ કહો ન.ે 
 ી પુનમભાઇ  મા. પરમાર : * (xxx)... 
 અ  ય ી : આપનો સમય પૂરો થાય છે.  
 ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : સી.એમ. કહેતા હોય, આપ પોતે કહેતા હો તો આ કામ કયા અિધકારીએ રો યું છે એ હ ું
નામ આપવા તૈયાર છંુ.  
 અ  ય ી : આપનો સમય પૂરો થાય છે. માઇક બંધ કરો. માનનીય દપિસંહ . (અંતરાય) ી પુનમભાઇ, 
આપની વાત પૂરી થઇ ગઇ.    
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, જ ે માણ ેમાનનીય સ ય ીએ ઉ ખો કયા છે. મુ યમં ી ીએ 
મહેસૂલ િવભાગ, ગૃહ િવભાગ એની અદંર ાચારની વાત કરી છે.  
 અ  ય ી : એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે. એ મારા યાનમાં હતંુ.  
 ી દપિસહં  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, જ ેબી  એમણે ઉ ેખ કય  કે * (xxx) એ અયો ય છે. એ 
શ દો રદ કરવા ઇએ. 
 અ  ય ી : એ હ ઇ લઇશું . 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આપના ારા મારી િવનંતી છે. સમયસર આપનો આદેશ થાય. 
નહ  તો આવતીકાલના અખબારોમાં આવા ખોટા સમાચારોના મા યમથી ખોટી વાત જશ.ે  
 અ  ય ી : આનો પુરાવો છે આપની પાસે કોઇ? આ જ ેશ દો બો યા?  
 ી પુનમભાઇ  મા. પરમાર : હા, છે. અહ થી ખાતરી આપવામા.ં. 

                                         
* માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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 અ  ય ી : રજ કરોૂ .   
 ી પુનમભાઇ  મા. પરમાર : અહ યાથી ખાતરી આપવામા ંઆવ.ે જ ેઅિધકારીએ ફોન કય  તેની સામ ે  એ શન 
લેવાના હોય તો હ અિધકારીનું નામ આપવા તૈયાર છું ંુ .   
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, જ ેપણ પુરાવા હોય એ રજ કરેૂ . સરકાર તૈયાર છે.  
 અ  ય ી : સરકાર તૈયાર છે.  
 ી પુનમભાઇ  મા. પરમાર : હકમ ટાઇપ થયેલોુ , છ મ હના થયા. આજની તારીખ,ે િનયામકમાં એ હકમ રોકવામા ંુ
આ યો છે. કયા અિધકારીએ રો યો છે એ પણ મને ખબર છે.  
 અ  ય ી : *(xxx) એ કાઢી નાખવામાં આવે છે. આપની પાસે એનો પુરાવો નથી. લીઝ. માનનીય અભિેસંહભાઇ 
તડવી. 
 ી ભૂપે િસહં  મ. ચુડાસમા : એ કાઢી નાખવામા ંઆવે અન ેમાનનીય અ ય ી, કોઇ વહીવટી યમા ંમોડ ું
થાય તેનો અથ ાચાર થયો એવું કહેવાય નહ . (અંતરાય)*(xxx) 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, નામદાર કોટના હકમ પછી એફુ .આઇ.આર. થઇ, હકમ થઇ ગયો અન ેુ
*(એ હકમ બજુ વવામા ંસાહેબના કાયાલયથી છ મ હના િવલંબ થયો.) 
 અ  ય ી : એ વાત એમની રેકડ ઉપર છે? 
  ી પરેશ ધાનાણી : આ રેકડ ઉપર વ તુ કહે છે અન ેકચેરીની અદંર  પ ો ઇનવડ થયેલા હશે બાપુ, સી.એમ. 
કાયાલયની અંદર યારે ઇનવડ થયો, યારે આઉટવડ થયો, તેના રેકડ હશે. 
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, િમ ોનો વ ત યનો સમય ય છે લીઝ. આવી ગઇ વાત. એ શ દો કાઢી ના યા 
છે અને જ ેશ દો રેકડ પર છે એ શ દો રા યા જ છે એમના.  
  ી અભેિસંહ મો. તડવી(સંખેડા) : માનનીય અ ય ી, રા યપાલના સંબોધન પર આભાર તાવ લઇને ી 
િપયુષભાઇ આ યા છે તેમાં મારા િવચારો રજ ક  છ અને સમથન ક  છૂ ુ ું ં ં ં . 
 માનનીય અ ય ી, ી િવજયભાઇ પાણીની સરકાર, ી નીિતનભાઇની સરકાર આ દવાસી સમાજન ેમાટે િપયા 
૧૪,૩૦૬ કરોડનું બજટે વનબંધુ ક યાણ યોજના હેઠળ આ યું છે તેના માટે હ અિભનંદન આપંુું  છંુ. અમારા ી ગણપતભાઇ 
વસાવા સાહેબને પણ અિભનંદન આપંુ છ કે એમણે બજટેમા ંઆ દવાસીઓની જ ેવાત રજ કરી છે અને આ દવાસી સમાજમા ંુ ૂં
સા  કામ થાય તે બધા ણે છેં .  
 માનનીય અ ય ી, હાલના વડા ધાન અને ત કાિલન મુ યમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબને આપણે અિભનંદન 
આપવા પડે કે ૪૦-૫૦ વષ સુધી આ ક ેસે આ દવાસીઓના નામે રાજ કરેલુ.ં એમા ંર તા નહોતા, પાણી નહોતંુ, વીજળી 
નહોતી, કલો નહોતી એ વીકારવુ ંપડે અન ેઆજ ેજયારે સારી યવ થા ઉભી થઇ છેૂ , આ દવાસી િવ તારોમા ંસારી કૂલો 
બની છે, પાણી મ ું છે, ર તા બ યા છે, આ દવાસીઓને િસ ી મળી છે યારે એમના (xxx). આ દવાસી સમાજ ી 
નરે ભાઇનો ઋણી છે. આ દવાસીઓ ી નરે ભાઇને માને છે. ી નીિતનભાઇ સાહેબને મારે અિભનંદન આપવા પડે. મારા 
િવ તારમાં િપયા ૭૮ કરોડની યોજના, ૧૪૦ ગામનુ ંકામ પૂ  થયુ ંછેં . આન ેકહેવાય સંવદેનશીલ સરકાર.  અમારે યા ંજયારે 
ચોમાસામાં પુલ તૂટી ગયો હતો મે ર તામાં ી નીિતનભાઇ સાહેબન ેવાત કરી, ી ગણપતભાઇ સાહેબને વાત કરી યારે બી  
દવસે મારો કોસી ાનો બાર કરોડનો પુલ મંજર કય  છે આને કહેવાય સંવદેનૂ શીલ સરકાર. આ દવાસી િવ તારના ૬૦ ગામો 

આમાંથી પસાર થાય છે. એમન ેલાભ મળ ે છે. અમારી મેડીકલની જ યાઓ ભરાતી નથી. *(xxx) અમારો અ યાસ થતો 
નહોતો પણ ી નરે ભાઇના લીધે અન ે ી ગણપતભાઇના વહીવટના કારણે મેડીકલની અમારી સો એ સો ટકા જ યા ભરાઇ 
છે. અમારો આ દવાસી ડોકટર બ યો છે એટલ ેિવકાસ થયો છે. બેતાલીસ વસાહતો તો મારે યા ંછે.  ી ભુપે િસંહ સાહેબ 
અને ી ગણપતભાઇ આના ો ઉકેલે છે એટલે કોઇ મુ કેલી રહેતી નથી. ક ેસના લોકો હ  પણ સામે બેસ  અને આ 
ભા.જ.પ.ની સરકાર હ  પણ અહ  બેસવાની છે.   
 અ  ય ી : માનનીય અભેસ હભાઇ, આપનું વચન પૂ  થાય છેં .  પેટમા ંદુઃખવાના ઘણા કારણો હોય છે  એટલ ે
*(xxx) એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે. 
 ી અભેિસંહ  મો. તડવી : હા,  સાહેબ આભાર. 
 ીગુલાબિસંહ પી. રાજપુત(થરાદ): માનનીય અ ય ી, આજ ે િવધાનસભાગૃહના સ ય ી મહામહીમ 
રાજયપાલ ીના તાવ ઉપર જ ે તાવ લઇને આ યા છે એમા ં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ . ી જઠેાભાઇ, ગમે તેટલા 
ભાજપના વખાણ કરો મં ી બનશે તો ી કવર ભાઇ બનશ ેકે ુ ં ી જવાહરભાઇ બનશ,ે તમે નથી બનવાના. વેઇટ ગ લી ટમા ં
હશે તો પણ ી રાધવ ભાઇ હશ ે કે ી સી. કે. રાઉલ  હશ ે પણ તમે નથી એમ તમન ે કહીએ છીએ એટલે સાચી 
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વા તિવકતા આ આ સદનમાં રજ કરોૂ . કોઇ પ ાપ ી નહ  પણ ગુજરાતની જ ેસાચી િ થિત છે એ બાબતે વાત કરીએ તો સા  ં
રહેશ.ે   
  અ  ય ી : માનનીય સ ય ી, આપે તો મં ીમંડળ રચવા માડંયુ.ં   
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપુતઃ સાહેબ, આઉટસોસ ગથી બધંુ ચાલે છે.   
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ િવરોધ કરતોું  નથી. ી ગુલાબિસંહભાઇની ઇ છા હશે તો 
રાજયસભાની ચંૂટણી છે અને અમે તો બધાનુ ં વાગત કરીએ છીએ.  
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપુતઃ આભાર બાપુ, પણ મારી ક ેસ પાટ એ જ ેઆ યું છે એ તમે આપી શકો એમ નથી 
એટલ ેહ ક ેસમાં જ બરાબર છું ંુ . આજ ેઆ સદનમા ંમારા િવચાર રજ ક  છૂ ું ં . ગુજરાતમા ંઆજ ેબેરોજગારીનો દર છે એ દવસ ે
અને દવસ ેવધી ર ો છે. દઃુખ સાથ ેકહેવું પડે કે હમણા ંગુજરાતની તમામ ેતમામ પરી ાઓ, ભરતીઓ રદ કરવામાં આવી છે. 
કેટલાય વષ થી છોકરાઓ દવસ-રાત ગાંધીનગરમા ંરહીને મહેનત કરતા હોય, કેટલાય અલગ અલગ પરી ા પાસ કરીને બેઠા 
છે પણ છતાંય એમનો ઓડર કરવામાં આવતો નથી. પછી એ ટાટની વાત હોય, વનર કના ફોમ ભરેલા હોય, િબન 
સિચવાલય પરી ાની વાત હોય આજ ેમને કહેતા દુઃખ થાય છે કે લાખો યુવાનોના ભિવ ય ઉપર પરી ા રદ કરીને પૂણ િવરામ 
મૂકી દીધંુ છે. ગુજરાતના યુવાનોએ ભા.જ.પ. સરકાર ઉપર િવ ાસ મૂકયો છે એ કયાંકને કયાંક દુઃખી થતા હશ.ે હમણાં ી 
ટ પ સાહેબ આ યા હતા તો હ તો એટલી જ િવનંતી ક  કે અમારાું ં  બનાસકાંઠાના થરાદ વાવની નમદાની કેનાલ ઉપર એક 
ચ ર મરાવી દેવુ ં હતંુ. યાં સવાર પડેને કયાંકને કયાંક કેનાલ તૂટીના સમાચાર મળે છે. ગઇ કાલે ી શલૈેષભાઇએ જ ે
િવધાનસભામાં  પૂછયો એનો જવાબ આપવામાં આ યો કે આ ખેડતોના પાપે તૂટે છેૂ . આ ખેડતોના કારણ ે તૂટે છે ૂ પણ 
કયાંય એ ઉ ેખ કરવામા ંના આ યો કે આ કેનાલ બનાવવામા ં ાચાર કરવામા ંઆ યો, કો ટાકટર ારા ાચાર કરવામા ં
આ યો. કદાચ આજ ેિવધાનસભાના જવાબની અંદર કો ટા ટરોને દોિષત મા યા હોતને તો સમ  બનાસકાંઠાના ખેડતો કહેત ૂ
કે ના આ સરકારે સા  કામ કય ુછે. કઇ નહ ન ેખેડત આરોપીં ૂ . આજ ેસાહેબ, એટલુ ંખરાબ કામ કરવામાં આ યુ ંછે કે આજ ેહ ું
અહ યા િવધાનસભાના પટલ પર કહ છ કે તમે તપાસ એજ સી બેસાડોું ંુ . આ નમદાની જટેલી પણ કેનાલો બનાવી છે એની 
વોિલટી ચેક કરાવો.  વોિલટીમા ંપાસ થઇ ય તો અમે કહીશું કે સરકાર સાચી અન ેઅમે ખોટા, ખેડતો ખોટા પણ તપાસ ૂ

કરાવવામાં નથી આવતી અન ે કહે છે કે દરના લીધે કેનાલો તૂટે છે, ખેડતોના લીધે કેનાલો તૂટી પણ યાંય એમના ૂ
કો ટા ટરોનુ ંશા માટે નામ લેવામા ંઆવતંુ નથી? એમન ેકેમ છાવરવામાં આવે છે એનો યાલ નથી આવતો. આજ ેકૃિષની વાત 
કરીએ તો અમારે યાં તીડ આ યા હતા અને બે દવસ રોકાયા હતા. સારી વાત છે. યારે સહાય આપવા માટે અમે આપને પણ 
િવનંતી કરી હતી કે યાનંા અમારા ખેત મજરોન ેપૂરે પૂરી સહાય આપવા માટે એની કઇક ગવાઇ થવી ઇએ પણ એની અદંર ૂ ં
એકદરે લાખ િપયાનું નુકસાનં  ગયું છે પણ એન ેવળતર ના મ ુ ંઅને ખેતમજરોને એક પૈસો પણ આપવામાં નથી આ યો એ ૂ
દુ:ખની બાબત છે. કેમ કે, આજ ેભાઇએ ભાઇ ભાગમાં કઇ નથી આપતા તો કોઇ ખેડતો કે મજરોને આપવાના હતા નહં ૂ ૂ . તમારે 
સીધા પૈસા નાખવાના હતા તો મજરોના ખાતામા ંના યા હોત તો મજરોન ેઆજ ેપાક િન ફૂ ૂ ળ ગયો છે એન ેકઇકન ેકઇક વળતર ં ં
મળત. (અંતરાય) સાહેબ, બે િમિનટ સમય આપ .    
 અ  ય ી : માનનીય ગુલાબિસંહ, આપના વકત યનો સમય પૂરો થાય છે. મારી પાસે તો એકેય િમિનટ હોતી જ 
નથી. માનનીય ી ભીખાભાઇ...  
 ી ભીખાભાઇ ગ. ષી(જૂનાગઢ) : માનનીય અ ય ી, રા યપાલ ીના આભાર વચનમાં મારા િવચારો રજ ૂ
કરવા ઊભો થયો છંુ. આજ ેજૂનાગઢમાં રોપ વેની કામગીરી ચાલુ થઇ છે. અમારાં જૂનાગઢને ગીરના જગલો અને િસહંો કદરતે ં ુ
અમને આ યા છે યારે અને પૌરાિણક મકરબા અને હેરીટેજ િસટી તરીકે સરકારે હેર કરવું ઇતંુ હતંુ એ કય ુનથી. યાં આ 
યોજના ચાલુ થશે યારે જૂનાગઢનું ખૂબ જ મહ વ વધી જવાનુ ં છે. આજ ેઆ સરકાર સાહેબ સબકા સાથ, સબકા િવકાસ, 
સબકા િવ ાસની જ ેવાતો કરે છે યારે મારે દ:ુખ સાથે કહેવું પડે છે કે, આ નમદાનો ડેમ બ યો અને કુદરતે અને કોટ એન ે
સહકાર આ યો અને દરવા  મૂકવાની પરિમશન મળી એનો લાભ લઇ ણે અમે જ કય ુછે એવી માનિસકતામાં લોકો વે છે. 

ી િચમનભાઇને આજ ેયાદ કરવા પડે કે વ ડ બકે પૈસાની ના પાડી દીધી યારે બો ડ ઊભા કરીને પણ એ માણસે આ ડેમ 
પૂરો કય  છે યારે એક દવસ એનુ ંનામ લીધંુ હોતન ેતો અમને એમ થાત કે તમ ેઅમારો પણ િવ ાસ તો છો. ૨૫ વષમા ં
તમે પેટાશાખાઓ નથી પૂરી કરી શ યા, યાં મોઢે તમ ેવાત કરો છો? આજ ે૨૫ વષમા ં શાખાઓ ખેડતના ખેતર સુધી નથી ૂ
પહ ચાડી શ યા. ખેડતના ખેતર સુધી પાણી નથી પહ ચાડી શ યાૂ . ખાલી કોટના આધારે તમન ેલાભ મ ો અને તમ ેદરવા  
ઊભા કરી દીધા અને આખી ે ડટ પાયામાંથી ણે કેમ તમે આખો ડેમ બનાવી દીધો અન ેપાણી તમારા હસાબે જ ભરાયું છે 
તેવી માનિસ તામાં તમે વો છો. સાહેબ, મારે આજ ેદ:ુખ સાથે કહેવું પડે છે કે આ િવધાનસભાના અમે સ યો છીએ યારે 
મારે બે અપવાદ સાથે કહેવું પડશ ે કે ી ભુપે િસંહ અને નાયબ મુ યમં ી ી આ યા યારે પોતે જૂનાગઢમાં ખાસ ી 
ભીખાભાઇને કહે  અને નામ લખ  અને હાજરી આપે. મ હાજરી પણ આપી હતી. આજ ેમારે દરબાર સાહેબને કહેવું છે કે 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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તમારો યુિનવિસટીવાળો િ વેદી. સાહેબ, મારે નામ ગ કહેવુ ં છે કે દર વખતે ો ામ કરે.  (xxx) ના નામ લખ ે છે અન ે
ધારાસ ય, િસિનયર િસટીજનનું અપમાન કરે છે.  
  અ  ય ી : આ * (xxx)  શ દ કાઢી નાખીએ છીએ.  
 ી ભીખાભાઇ  ગ. ષી : આજ ેસાહેબ, તમે અમારા ગૃહના નેતા છો. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : ગૃહના નેતા તો અહ યા છે ન હ.  
 ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : સાહેબ, મારી હાથ ડીને િવનંતી છે કે અમા  રખોં પંુ કરવાવાળા તમે છો. આ બધા 
૧૮૨નું અપમાન થાય છે, આમાં તમા  અપમાન થાય છેં . દરબાર તમે કાડમાં નામ નથી લખતા. આ વાત એટલા માટે કહ છ ું ંુ
કે ના ચંૂટાયેલા િતિનિધ તરીકે અમે અહ યા આ યા છીએ, નહ  કે તમારી મહેરબાનીથી આ યા છીએ. તમારે ચંૂટાયેલા 

િતિનિધ તરીકે જ ેતે િવ તારમા ં ય, ી પંુ ભાઇએ બહ સાચી વાત કરી હતી કે કાડમા ંનામ લખવા ઇએુ . ી પંુ ભાઇ 
ઉભા થાય એટલે ફટ કરતા ી દપિસંહ ઉભા થઇ ય. ી દપિસહંભાઇ દ હીની ઉપાધી કરે અહ યા બે િજ ામાં રોજ 
કેટલા કરોડનો દા  પકડાય એની િચંતા નથી કરતા અને છાતી ઠોકીન ે વાત કરે પાછા. જુ ુ  બોલો રથી બોલો. આ 
માનિસકતા. પોતે િસિનયર છે આ ગૃહની મયાદા ન લોપાય એનું યાન એમણ ેરાખવું ઇએ. કેિબનેટ મં ી છે અને આવી 
રીતનું વતન કરે એ મારી િ એ...   
 અ  ય ી : તમારી પ તા માટે, માનનીય દપિસંહ  કેિબનટે મં ી નથી. 
 ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : તો બનાવવા ઇએ.  
 અ  ય ી : ા ણના આશીવાદ મ ા.  
 ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : આમા ંએટલા બધા અમા  અપમાન કરતા હોં ય તો એન ેબનાવવા ઇએ. 
 અ  ય ી : કયારેય અપમાન કરતા નથી. કયારેય કોઇનુ ંઅપમાન, ી ભીખાભાઇનુ ંઅપમાન પણ ન કરે.  
 ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : માનનીય અ ય ી, ી પંુ ભાઇ બેઠા થાય યાં ી દપિસંહ પણ બેઠા થઇ જ ય. 
આ વચનમાં રકડીવાળાઓન ેછ ી આપવાની વાત કરી. અમારા જૂનાગઢમાં રકડીવાળા ઉભા હોયન.ે 
 અ  ય ી : આપનો સમય પૂરો થઇ ગયો.  
 ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : સાહેબ, એટલી વારમા?ં 
 અ  ય ી : બધાન ેએવું લાગે છે. માનનીય શૈલેષભાઇ મહેતાને પણ એવું લાગેલુ.ં   
 ી ભીખાભાઇ ગ. ષી : માનનીય અ ય ી, એક વાત પૂરી કરી લેવા દો. તમે રકડીવાળાન ે છ ી આપવાની જ ે
વાત કરી છે, આ રકડીવાળાને દબાણ શાખાવાળા દરરોજ ધકકા મારીને કાઢે છે. આ રકડીવાળાઓ ઝંુપડપ ીમાં રહેતા હોય છે. 
પાઠક સાહેબ એક વખત અમારા કલેકટર હતા, એ ઝંુપડપ ી રે યુલરાઇઝ કરતા ગયા છે. યાર પછી મ પણ રજઆત કૂ રી. 
ફ રયાદ સિમિતમાં મુ ા પણ મૂ યા છે. આ લોકો જ ે યા ંરહે છે એને રે યુલરાઇઝ કરવા માટે સરકારે કાઇંક િવચારવુ ં ઇએ 
એટલું કહીને િવરમુ ંછંુ.  
 ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર(વાવ) : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મહામહીમ રાજયપાલ ીનો આભાર 

તાવ જ ે આ ગૃહના સ ય ી લઇને આ યા છે એમાં હંુ મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . ૧૪મી િવધાનસભાના િસિનયર અન ે
અનુભવી ધારાસ યો પાસેથી અમને ઘણી બધી અપે ા હતી કે ઘણી ટમથી ચંૂટાય છે એટલે જિનુ યર ધારાસ યોને વહીવટ 
માટે કઇક શીખવાડશ ેપણ બંન ેબાજથીં ુ  અમે આ કયુ અન ેતમે શું કય?ુ એકબી ના ભૂતકાળન,ે વતમાનન ેવાગોળ ેછે એટલ ે
મહેરબાની કરીને અમન ે કાંઇક નવુ ં શીખવાડે એવી પણ અપે ા રાખુ.ં (અંતરાય) યાં આવવાની જ ર નથી. બંન ે બાજ ુ
િસિનયર ધારાસ યો ઘણા બધા છે. િશ ણમં ી ી બાપુનુ ં યાન દોરવા માંગંુ છંુ કે ૩૩પ૦૦ ાથિમક શાળા અન ે૬પ૦૦ 
મા યિમક શાળા અને ઉ ચતર મા યિમક શાળા કલ મળીને ુ ૭૦લાખથી વધારે િવ ાથ ઓ સરકારી કલોની અદંર અ યાસ ૂ
કરે છે એવુ ંબતાવવામાં આ યુ ંછે. પણ ાઇવેટ કલો કેટલી છે એનો કયાંય ઉ ેખ કરવામા ંઆ યો નથીૂ . શાળામાં જ ેિશ ક 
નોકરી કરતા હોય એ િશ કથી લઇને શ આત થાય કે આઇ.એ.એસ. અને આઇ.પી.એસ. સુધી જ ેઉ ચ અિધકારો ધરાવતા 
નોક રયાત હોય કે સરપંચથી લઇન ેસંસદ સુધીના પદાિધકારીઓ હોય, આજ ેમારે દુઃખ સાથ ેકદાચ એમન ેખોટ લાગે તો માફ ું
કર . આપના મા યમથી સ ય ીઓની માફી માંગંુ છ કે ુ ં ૧૮ર જ ેઆપણ ેબેઠા છીએ એમાં છાતી માથે હાથ રાખીને તમે એવુ ં
કબુલો કે તમા  કોઇપણ બાળક સરકારી ાથિમક શાળામાં ભણવા માટે ય છેં ? નથી જતા. સરપંચથી કરીને જ ે
પદાિધકારીઓ હોય, પટાવાળાથી કરીને આઇ.એ.એસ.કે આઇ.પી.એસ. હોય. શાળામાં ભણાવતા િશ ક કે પોતે મોટા ભાગે 
૯૦ ટકા, કયાંક હશે પ-૧૦ ટકા બાકી ૮૦ થી ૮પ ટકા આપણા અહ યા ગૃહમાં બેઠા છે તેમાંથી તેઓ કદાચ સરકારી કલની ૂ
અંદર ભ યા હશ.ે 
  અ  ય ી : ી વાસણભાઇન ે યાંથી ય છે. 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  



ફા ગુન ૯, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ીમતી ગેનીબેન  ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ી વાસણભાઇન ેઅિભનંદન આપંુ છંુ. મ મોટા ભાગની વાત 
કરી છે. મ ઓવરઓલ બધા છે તેવી વાત કરી નથી. યારે િશ કો પોતે કલની અંદર નોકરી કરતા હોયૂ , પોતાના બાળકોન ે
પોતાની શાળાને બદલે ાઇવેટમાં ભણાવ ેતો સૌ થમ તો ભરોસો યાં નથી. હમણા ં દ હીની રા ય સરકારની ચંૂટણી થઇ 
અને એની અંદર આપણે બધાને ણવા મ ું કે દ હીની રા ય સરકાર સરકારી કલની અંદર ૂ ૯૬ ટકા પ રણામ લાવી છે. 
મારે આ ગૃહને અને મં ી ીને િવનંતી કરવી છે કે આપણે યાં એક ઉ ચ ડેલીગેશન બનાવો અને એ ડેિલગેશન અ યાસ કરીન ે 
ગુજરાતમાં અનુકરણ કરે જથેી કરીને સરકારી કલમાં ૂ ૯૬ ટકા પ રણામ આવ.ે 
 અ  ય ી : ીમતી ગેનીબેન, આપનો સમય પૂરો થાય છે. 
 ડો. આશાબેન પટેલ( ઝા) : માનનીય અ ય ી, મહામહીમ રા યપાલ ીના  વચનના આભાર તાવ લઇન ે

ી િપયષુભાઇ દેસાઇ આ યા છે અને સ ય ી કબેરભાઇ ડ ડોરે ટેકો આ યો છે તે ુ િવચાર ઉપર મા  મંત ય રજ ક  છં ં ંૂ ુ . 
 મારે આજ ેકહેવું છે કે છે ા ૧૯૬૦ અન ેપછી ૧૯૯પ, એટલે ૧૯૯પ પછીની જ ેગુજરાતની ગાથા અને એના કારણ ે
આજ ે ાન, િવ ાન અન ેટેકનોલો ની અંદર ગુજરાત જ ેહરણફાળ માંડી ર  ુછે. યારે આજ ેર૮ ફે ુઆરી નેશનલ સાય સ 
ડે છે તે માટે બધાન ેશુભ કામના પાઠવુ ં છંુ. ી સી.વી.રામનન ેઆ દવસે યાદ કરવા એટલા ઇ પોટ ટ છે કે આજ ેઆપણને 
રામન ઇફે ટની વાત જણાવી હતી.  મારે કહેવું છે કે છે ાં રર દવસની અદંર રણ હોય કે પછાત િવ તાર હોય કૃિષ હોય કે 
ઉ ોગ ે  હોય ગુજરાતે હરણફાળ માંડી છે. એટલા માટે અ ય િમ ોને  કહેવુ ંછે કે કિવએ ક ુ ંછે કે ‘ ‘ રણે ચ ા તો રણમાયં 
ર તા મળી ગયા, બેસી ર ા મંઝીલે તો ભૂલા પડી ગયા. ‘ ‘ એક સ ય ીએ વાત કરી હતી આંબેડકર માનવી ન હ, પણ 
મહામાનવ હતા. િશ ણની વાત છે, યારે મારે કહેવું છે કે આપણા સૌના આંબેડકર જ ેમહામાનવ તેમને ભણાવવા માટે એ 
વખતના જમાનામા ંઆપણા સયા રાવ ગાયકવાડે િશ યવૃિ  આપેલી. ફોરેન મોકલલેા અન ેએમણ ેસુવણ બંધારણ લખેલુ.ં 
અ યારે સંકિચત ીથી મારામા ંઅન ેતારામાં બાંધી દેવામાં આવે છેુ , યારે ખૂબ દુઃખ થાય છે.  મારે કહેવુ ંછે કે એમણ ેએમ 
પણ ક ું હતંુ કે આ સમાજની અદંર યારે સમાજ ેણી િવ હન, વણ િવ હન અને વગ િવ હન બનશે યારે ે  ભારત 
બનશ.ે મારે આજ ે ''સવ જન સુખાય,ે સવ જન હતાય'ે' વાળું બજટે લઇને ગુજરાત સરકારના નાણામં ી ી નીિતનભાઇ 
આ યા છે, યારે િપયા ૩૧,૯પપ કરોડ િશ ણ િવભાગ માટે ફાળ યા. એમવાયએસવાય યોજના માટે િપયા ૯૩પ કરોડ 
ફાળ યા. મારા વડનગર િસટી માટે, હે રટેજ િસટી માટે િપયા ર૦૧ કરોડ ફાળ યા તે બદલ ગુજરાતની તમામ  અને મારી 
વડનગરની  વિત ખૂબ ખૂબ અિભનંદન અને આભાર પાઠવુ ં છંુ. મારે ખાસ કહેવું છે કે એ.પી.જ.ે અ દુલ કલામ ેકહેલુ ં કે 
એમનું વ ન હતંુ વષ ર૦ર૦માં ભારતની ઇકોનોમી એ દુિનયાના પ દેશોની હરણફાળમાં હોવી ઇએ અન ેએ વ નું હવ ેપૂ  ં
કય.ુ એ આપણા વ ન ા અને જમેના દલમાં રા હત િસવાય બી  કોઇ વાત જ નથી એવા વડનગરના પનોતા પુ  અન ે
ગુજરાતના આપણા પનોતા પુ  એવા માનનીય નરે ભાઇ મોદી સાહેબે. એમણ ેપણ એક વ નું સે યુ ં છે કે વષ ર૦રપની 
અંદર  આપણી ઇકોનોમી એ પ ટિલયનની બનવી ઇએ. એ વ નું સાકાર થવાનું છે એના માટે હવે  (xxx) લોકો બંધ કરે.  
 અ  ય ી : * (xxx) શ દ કાઢી નાખવામા ંઆવે છે. 
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, રા યમા ંિશ ણની ગુણવ ા સાચવવા માટે ઉ રો ર વધારો થતો ય 
છે. જનેા કારણે રા ીય તરે આ મારે ખાસ કહેવું છે કે એમ.એચ.આર.ડી. જવેી તેવી એજ સીઓ ન હ, ગમે તેવા આંકડા ન હ. 
પરતુ રા ીય તરે જનેું મૂ યાંં કન કરવામાં આ યું છે તે પી આઇ એટલે કે પફ મ સ ેડ ગ ઇ ડે ના સરવમેાં ગુજરાતને થમ 
થાન મ ું છે. તેમાં ૧૦૦૦માંથી ૮૭૦ ગુણ મ ા છે. જમેા ં લિનગ કવોિલટીના ૧પર ગુણ, એ સેસના ૭૩ ગુણ, 

ઇ ા ટકચર અને ફેિસલીટીના ૧૧૬ ગુણ, ઇકવાિલટીના ર૧પ ગુણ અને ગવન સના ૩૧પ ગુણ એમ કલ મળીને ુ ૮૭૦ ગુણ 
મ ા છે. જ ેબતાવે છે કે, ગુજરાતમાં િશ ણ તે સવ ે  અને ઉ કૃ  છે. મારે કહેવુ ંછે કે, સરકારી શાળાઓમાં ગુણવ ાસભર 
િશ ણ આપવા માટે આજના બજટેમા ં કલ ઓફ એ સેૂ લ સ, આ શ દ તો પહેલાનંી સરકારે સાંભ ો પણ ન હતો કે 
એ સલે સ એટલ ેશુ?ં પરતુ આ ભાજપની સરકારેં , તાજતેરની સરકારે, સંવેદનશીલ સરકારે કલ ઓફ એ સેૂ લ સની યોજના 
અમલમાં મૂકી છે અન ે પ૦૦ શાળાઓને કલ ઓફ એ સેૂ લ સ તરીકે િવકસાવવાનુ ં ન ી કય ુ છે. તેના માટે િપયા રપ૦ 
કરોડની ગવાઇ કરી છે. જથેી કરીને ગુજરાતના બાળકો ઉ મ િશ ણ મેળવી શકે.  
  અ  ય ી : અડધી િમિનટ છે.  
 ડો. આશાબેન પટેલ : સાહેબ, એક િમિનટ તો આપો. દરવખત મન ે ઓછ આપો છોુ ં . બાળકો િનયિમત કલમા ંૂ
આવ.ે આ બધા િમ ોને મારે કહેવું છે કે, સીએમ હાઉસ જઇને સીએમ ડેશબોડના દશન કરો તો ખબર પડશે કે શું ચાલી ર ુ ં
છે? બાળકો િનિયમત કલમા ંઆવે અન ે િશ કો હાજર રહે તેવી ડીસી લીનવાળી િસ ટમ ઉભી કરવા માટેૂ , ટેકનોલો નો 
ઉપયોગ કરવા માટે, ઓનલાઇન મોિનટર ગ થાય અને િશ કો અન ેિવ ાથ  િનયિમત બન,ે ગુણવ ા સુધરે તેના માટે િપયા 
૧૮૮ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે.  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 



તા.ર૮મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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 ી રઘુભાઇ મ.ે દેસાઇ(રાધનપુર) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના રા યપાલ ીના વચન ઉપર હ મારા િવચારો ું
ય ત ક  છં ંુ . મને અ યારે દલા તરવાડીની વાતા યાદ આવે છે કે, ભાઇ ર ગલા લ  બે-ચાર તો કહે લેને દસ-બાર. આ 

પ રિ થિત મને બજટેમાં દેખાઇ છે. મારા િવ તાર રાધનપુરમાં ૪ર ગામમાં પીવાનું પાણી નથી. લોકો પાણી માટે વલખાં મારી 
ર ા છે. સરકાર નલસે જલની વાતો કરતી હોય તો રાધનપુર નગરપાિલકાના સાત વોડમાંથી પાંચ વોડમા ંઆજ ેપણ પાંચ 
દવસે ૧પ૦૦ ટીડીએસવાળું પાણી આવે છે યારે હ સરકારને કહેવાું  માગંુ છ કેુ ં , તમારી સંવદેના કયાં છે, તમારી પીડા કયા ં

છે? વંિચતોના શોષણની વાત કરતી આ સરકાર, આ દવાસીઓના હ ની વાત કરતી આ સરકાર ફકત વાતો કરે છે અને  
સામે ફ ત ભાષણોની વાતો ચાલી રહી છે. આજ ે તમે વાત કરો ક ેસની એ સરકાર ૧૦૦ વારના લોટ ઇિ દરા આવાસ 
યોજનામાં આપતી, માનનીય વડા ધાન જયારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા અન ેકહીને ગયા કે અમ ેતમને પ૦ લાખ આવાસો 
બનાવીન ેઆપીશુ.ં આ આવાસો કયાં છે તે હ શોધંુ છું ંુ . એક બાજ સરકારી દવાખાના આ ક ેસની સરકારે બનાવીને આ યાુ . 
આજ ેદવાખાનાઓની હાલત શું છે? પ૦ ટકા ડૉકટર અને નસની જ યાઓ ખાલી છે. ડૉકટર છે તો નસ નથી અન ેનસ છે તો 
દવા નથી. આ પ રિ થિત આજ ેગુજરાતની છે. આપના ારા હ કહેવા માગંુું  છ માનનીય ગુજરાતના હોમ િમિન ટર ડે નેુ ં . 
આજ ેતમારા મત િવ તાર ઓઢવ પોલીસ ટેશનમાં તા.૧૧-ર-ર૦ર૦ના દવસે મારા િવ તારના હરીભાઇ રઘુરામ ઠ રના 
પ ની જયાબેજ હરીભાઇ ઠ ર અહ  લ મા ં આ યા હતા. તો ર ામા ં જતા હોય યારે ધોળા દવસે ચાક બતાવીન ે તેમન ેુ
લૂંટવામાં આવ,ે એક ચેઇન તોડવામાં આવ,ે તેમના પાિકટમાંથી ૧૪૪૦૦ િપયા લૂટંવામાં આવ.ે જયારે આ દંપિત ગભરાઇ 
અને મહેસાણા ય યારે કોઇકે ક ુ ં કે તમારા પોલીસ ટેશનમાં જઇ ફ રયાદ ન ધાવો. તો તેમની સાથ ેકોઇક આવે છે અન ે
પોલીસ ટેશન ય છે અને ફ રયાદ ન ધાવવાની વાત કરે છે. યારે માનનીય ગૃહમં ી ડે  યાં એક બી  ડે  છે 
તેમને કાલે મ ફોન કરીને વાત કરી તો ફકત અર  જ લેવામાં આવી છે. એફઆઇઆર ન ધવામાં આવી નથી. હ તમારા ારા ું
કહેવા માગંુ છ કેુ ં , કયાં સંવેદના છે? જયારે વાડ જ ચીભડાં ગળતી હોય તો શું અપે ા રાખી શકીએ તે એ િવચારવાનું છે. 
યારે હ કહેવા માગંુું  છ કેુ ં , ગુજરાતની જ ે પ રિ થિત છે ઓબીસી, એસસી, એસટી અન ે સવણ ધારાસ યો બેઠા છે તેમન ે

ભિવ ય કોઇ દવસ માફ નહ  કરે. ર૦૧૮નો પ રપ  ગુજરાતના સમા ને સામસામે લાવવાનો આ પ રપ  સરકારે રદ કરવો 
ઇએ તેવી મારી હેરમા ંમાગણી છે. સરકારો સંવદેના િવહીન થઇ ય, અમારો અવાજ એના બહેરા કાન ેજઇ અથડાઇન ે

પાછો આવે યારે અમને પીડા થતી હોય છે. યારે હ ચંુટાયલે હોું , મને અપે ા હોય કે ગુજરાતની ની વાત કરવા માટે મન ે
ફલોર મળવાનો છે યારે આ વાત કરવા માટે મારી એક ફ રયાદ જવેી બાબતમા,ં એફ.આઇ.આર. ન ધવા બાબતમાં પણ  
િવધાનસભામા ં આવવુ ં પડતંુ હોય તો એનાથી વધારે કોઇપણ બાબત દુઃખદાયક ના હોઇ શકે. તા કાિલક એફ.આઇ.આર. 
દાખલ કરી જ ેપણ ગુનેગાર હોય એને કડકમાં કડક સ  થાય એ કારે પગલાં પણ સરકારે ભરવા ઇએ એવી મારી માગણી 
છે. જય હ દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.   
 ી િવજયકમાર પાણીુ (મુ  યમં ી ી): માનનીય અ ય ી, મારી સરકારના લોક ક યાણકારી કામો, િસિ ઓ, 
જન હતના પગલાંઓનો આદરણીય રાજયપાલ ીએ એમના વચનમાં ઉ ેખ કરી સરાહના પણ કરી તે બદલ માનનીય 
મહામ હમ રા યપાલ ીનો હ અંતઃકરણું પૂવક આભાર માનું છંુ. સાથીઓ આપણે બધા લોકશાહીના સવ ચ મં દરમાં બેઠા 
છીએ. આપણી સૌની મથામણ, િચંતા, મનન, ચચા ગુજરાતન ેઉ મથી સવ મ બનાવવા તરફ ચાઇ પાર કરવાનુ ં કામ 
આપણે કરવાનુ ં છે. િવધાનસભાની ો રી, ચચાઓ દરિમયાન પ , િતપ , સ ાધારી પ  કે િવરોધપ  કોઇપણ 

ોની રજઆત કરેૂ , સમ યાઓ રજ કરેૂ , જન િતિનિધ અને જનતાનો અવાજ અહ યા આપણે રજ કરતા હોઇએ છીએૂ . એના 
સમાધાન માટે પણ ચચાઓ થાય. િવભાગોની િવગતો તપાસાય અને િનરાકરણ પણ લવાય. આખરે તો જનતા જનાદનના 

ો, એનુ ં િનવારણ એના માટેની આ આખી એક યવ થા છે, પરતુ એ માટે રાજકીય વાથ એટલી ચાઇએ ના હોય કે ં
સમાજ વનની યવ થાને એ રગદોળી નાંખ,ે તાણાંવાણાં વ ખાઇ ય, પ ખાઇ ય એવા રાજકીય અપે ાઓથી ચચાઓ 
થાય એ વાજબી નથી. સમાજ વનના બદલે સમાજ એકતા શ દ મ વાપય  છે. આપણો એક જ સમાજ છે,  હમણાં ઘણા 
બધા સ ય ીઓ ચચામા ંબોલતા હતા, હમણાં છે ે પણ સ ય ીએ પોતાના સમાજની ચચા કરી, વાત કરી પરતુ આપણો ં
એક સમાજ છે સાડા છ કરોડ ગુજરાતી એ જ મા  આપણો એક સમાજ છે. સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ એની એકતાની 
પ રભાષાથી આપણી ચચાઓનો હાદ રહે એ આજના સમયની આવ યકતા છે. ગુજરાત રા યની શ આત ૧૯૬૦થી થઇ 
યારથી આજ દવસ સુધી અનેક લોકોએ પોતાનો પ ર મ કરીન,ે નેતૃ વ કરીન ેઆ ગુજરાતને એક ચાઇ પર લઇ ગયા છે. 

મા  અમે કયુ છે એવો દંભ અમે કરતા નથી. પરતુ અમારી પળં -પળ, ણ- ણ જ ેજનતાએ જવાબદારી સ પી છે એમા ં
ઇમાનદારીથી અમે લોકો આ ગુજરાતને સમિપત થઇન ેઆ ગુજરાતમાં વરસોથી કામગીરી કરી ર ા છીએ અને એટલે જ આ 
ચચામાં હ એમું  માનું છ કે કલુ ં , આજ ઔર કલ, એનો ઉ ેખ આવ યક છે, અમે લોકો જવાબદારીથી ભાગનારા લોકો નથી, 

ોથી ગભરાનારા લોકો પણ નથી. અમ ે અમારી જવાબદારી િનભાવવા માટે અમે કદી ની અપે ાઓથી ડરતા નથી. 
અમને થોડી ઘણી િચંતા હોયને તો મા  એ િચંતા છે કે હેર વનના મૂ યો ઘટે નહ  , હેર વનમા ંકામ કરનારા લોકો 
તેની આબ  પણ ઓછી ના થાય એટલા માટે આ જ ે હેર વનના લોકો માટે જ ેઆ ેપો થઇ ર ાં છે એવા આ ેપો, એવો 
કાદવ એ ઉછળે નહ  અને ને આપણા બધા યે સ માન રહે  આપણને બે મુ ી ચા માનવી તરીકે જએ છે યારે ુ
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આપણો યવહાર, આપ ં વતન, આપણાં િવચાર, આપણો ભાવ એ પણ એક ઇમાનદાર અન ેસમિપત ક ટબ  લોકો, 
કિમટેડ લોકો કે જ ે ના હતની િચંતા કરનારા લોકો છે તે જળવાય રહે તે સાહેબ અમારી િચંતા છે. ડો.બાબાસાહેબ 
આંબેડકરે પણ બંધારણમાં સંસદીય લોકશાહીની વ છ ણાિલના પાયામાં સ ાધારી પ  અને િવરોધપ  આ બ ે પાસે 
અપે ા રાખી છે. ખાલી સ ાધારી પ  નહ  પણ િવરોધપ  પાસ ેપણ અપે ા રાખી છે કે વ છ અન ેતંદુર ત લોકશાહી માટે 
સ ાપ  અને િવરોધપ  એ બ ે લોકો પોતાની જવાબદારીઓનુ ંવહન કરે એ બંધારણની ભાવનાન ેઅમ ેપણ આદર કરી અન ે
આ સંસદીય ણાિલકાને આપણે વધુ સુ ઢ કરવા લોકશાહી વતી હશે તો આપણે બધા વતા છીએ અને એટલા માટે 
લોકશાહીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે આપણે આપણી જવાબદારીમાં પૂરતંુ જને ેકહીએ કે એવી એક વ તુ ના બને કે જથેી 
લોકશાહી ઢીલી પડે, લોકશાહી નબળી પડે અને એમા ંઆપણે સૌએ આગળ વધવુ ંપડે. એટલે જ મારી સરકાર ગાંધી, સરદાર 
અને નરે  મોદીના પદિચ હો પર ચાલીન ે વરાજય પછી સરુાજય, ગુડ ગવન સ વા તવમા ં બને તે દશામા ંમ મતાથી 
આગળ વધી રહી છે અન ેએટલ ેજ અમારી સરકાર Pro-active, Pro-people - લોકો થકી, લોકો માટે, લોકો વડે આ 
સરકાર લોકો માને કે મારી સરકાર છે, હ સરકારનો ભાગ છું ંુ . મારી અપે ા, આકાં ા મારા અવાજનું પણ િતિબંબ આ સરકાર 
પાડે છે અને એટલા માટે આ સરકાર કામ કરતી સરકાર છે અને એ દશામા ં મારી સરકાર આગળ વધી રહી છે. માનનીય 
અ ય ી, અમે એટલ ેજ કહીએ છીએ કે સ ા એ સેવાનુ ંસાધન છે સ ા એ માણવાનુ ંસાધન નથી અન ેએટલ ેજ અમારા 
વ ડલે મન ેજ ેસલાહ આપી હતી કે દીકરાઓ ખુરશી ઉપર બેસવાનુ ંછે ખુરશી આપણા માથા ઉપર ના બેસે અને સ ાના મદમા ં
અમે કોઇ કશા કામ કરવા માટે આવેલા લોકો નથી. સ ા ની સેવા માટે છે અને એનો ણ ણ અને પલ પલ એનો 
ઉપયોગ થાય અને એટલા માટે અમે સ ાના મદમાં કદી રાચનારા લોકો નથી અમે ના િતિનિધ તરીકે  " પથકા અંિતમ 
લ ય નહ  હ િસંહાસન ચડતે ના હૈ ૈ, સબ સમાજકો લીયે સાથ મ આગે બઢતે ના હૈ. " સમાજ સમાજન ેબાંટીન,ે સમાજ 
સમાજ વ ચે રાગ ેષ ઉભા કરી અને મા  મત મેળવીન ે સ ાના િસંહાસનો ા  કરવા તે અમારી કોઇની લોકેષણા નથી, 
અમારી લાલસા પણ નથી અને એટલા માટે બધા સમાજન-ે   
 "સબ સમાજકો સાથમ લીયે આગે બઢતે ના હૈ. સાહબે , ઇતના આગે ઇતના આગે ક સકા કોઇ છોર નહ  હો ે
જહાં પૂણતા મયાદા હો સીમાઓકી ડોર નહ  હો. ઇસ મહાન ઉદે ય ાિ  ક લીયે લગે ભલે વન સારા યે ઇસ હતુ ઔર ે ે
મૃ યુ કો ભી ઇસ હતુે  અપનાના."  
 આટલા માટે સાહેબ, અમે લોકો હેર વનમાં ભારતીય જનતા પાટ  એના કાયકતાઓ Nation First અન ે
રા ના હત માટે અમે કામ કરનારા લોકો આજ ેઆપની વ ચે આ યા છીએ. 
 માનનીય અ ય ી, વષ ૧૯૬૦થી એટલે કલ, આજ ઔર કલ ણ ભાગમાં હ વાત કરવા માગંુું  છંુ. કલ એટલા 
માટે કે વષ ૧૯૬૦થી એક તબ ો તે આપણે યો છે અને એ તબ ામાં આપણને બધાને ખબર છે કે શું બ યું હતુ કે વષ  
સુધી વષ ૧૯૬૦થી ૧૯૯૫ સુધી વહીવટી આંટીઘંૂટી, ખેડતોને ભાવ ના મળેૂ , સૌરા માંથી હ આવુંું  છંુ, સૌરા ના મારા સાથી 
સ યો અહ યા બેઠાં છે. આપણે ભૂતકાળ ઇએ તો બે-બે બેડાં પાણી માટે સૌરા ની જનતા ફાંફા મારતી હતી, ક છની 
જનતા ફાંફા મારતી હતી, બનાસકાંઠાની જનતા ફાંફા મારતી હતી. અમે યું છે કે રાજકોટમાં ટેનથી પાણી આવતંુ હતંુ. એ 
દવસો પણ આપણે યા છે. ક છમાંથી દર બે વષ હ રો ઢોર થળાંતર થતા હતા અન ે ર તામા ંઅનેક ઢોર મરેલા વા 

મળતા હતા. એમના મૃતદેહો પણ મળતા હતા. હમણાં મારા િમ  કાયદો અને યવ થાની ી દપિસંહને િશખામણ આપતાં 
હતા.ં તમારા રાજમા ં તો પોરબંદરમા ં બોડ લાગતા ં હતાં કે અહ યા કાયદો અન ે યવ થાની સીમા પૂરી થાય છે અને અમન ે
િશખામણ આપો છો? મારે એ કહેવું પડશે કે યારે કર ય,ુ હડતાલ, ટેિબંગ, કોમી તોફાનો કોના રાજમાં થતા હતાં અને કોણ 
એને ઉ ેજન આપતંુ હતંુ? યારે ગુજરાતની િ થિત શું હતી? ગુજરાતની આબ  પણ શું હતી? શૈ િણક સવલતો પણ િસિમત 
હતી. વષ ૧૯૯૫ સુધીમા ં ગુજરાતમાં મા  ૯ યુિનવિસટીઓ હતી. આજ ેઅમ ે૭૦થી વધુ યુિનવિસટી બે દાયકામાં કરી છે. 
િવ ાથ ઓન ેકોઇ તક મળતી નહોતી અન ેગુજરાતના િવ ાથ ઓ છેક રિશયા અને પિશયા સુધી ભણવા માટે જતા હતા. આજ ે
આપણે યાં યવ થા ઊભી કરી છે. મારે એ યાદ કરાવવુ ંછે કે એ દવસોમાં મા  ૮ મે ડકલ કોલ  હતી. આજ ેદરેક િજ ામા ં
મે ડકલ કૉલેજ છે અન ેહમણાં ૩ નવી મે ડકલ કૉલેજ બ યાની હેરાત કરી છે. ૩૦ થી ૩૨ મે ડકલ કૉલેજ અન ેજની ૂ ૯૦૦ 
સીટો હતી એ વધારીને ૬,૦૦૦ સીટો સુધી લઇ ગયા છીએ. ગઇકાલે શું હતંુ અન ેઆજની િ થિત શું છે? આપણે બધાં ણીએ 
છીએ કે લાયસ સ રાજમાં વેપારીઓ ફસાયેલા હતા. દરેક બાબતમાં લાયસ સ લવેું પડતંુ હતંુ અને એ દવસોમા ંતો લાયસ સ 
રાજ એટલું બધંુ ભાવી હતંુ કે દરેક ધંધો લાયસ સ વગર ન થઇ શકે. આજ ેતમામ લાયસ સ દૂર કરીને છે ે તો અમારી 
સરકારે એવો િનણય કય  છે કે નાના ઉ ોગોને લાયસ સ માટે ૧૮ જ યાએ જવું પડતંુ હતંુ અને પહેલાં પરિમશન પછી 

ોડ શન થતંુ હતંુ. મારી સરકારે હમતથી િનણય કરીન ેં ૩૬૦ ડ ી ચે જ લાવીને પહેલાં ોડ શન પછી ણ વષમા ંતમ ે
બધી પરિમશન લો. આ ગુજરાત તમન ેઆવકારે છે. તમ ેતમા  ોડ શન ચાલુ કરોં . તમ ેયુવાનોને રો -રોટી આપો અન ે
ગુજરાતને આગળ વધારો. પહેલાં ોડ શન પછી પરિમશન. ભારતમાં પહેલું રા ય ગુજરાત છે કે આ હદ સુધી એક મ મ 
િનણય સાથ ેઆ સરકાર આગળ વધી રહી છે. આપણે ણીએ છીએ કે ભૂતકાળમાં જ ે ની અપે ા હતી અને એના સદંભમા ં
જ ે કામો થતા હતા, એમાં અ યારે આપણે ઘણી મોકળાશથી ઘણા બધા િનણયો કરતાં આ યા છીએ. એક જમાનામાં તો 
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સૌરા મા ંટે કર રાજ હતંુ. ટે કર િસવાય પાણીની કોઇ ક પના કરી ન શકે. ક છની કોઇ ક પના કરી ન શકે અન ેઆજ ેચચા 
એ છે કે અહ  સુધી પાઇપલાઇન પહ ચી છે તો હવે આટલે ચડાવી દો ન.ે નેવાના પાણી મોભ ેચડા યા છે. નમદાના પાણી 
સૌરા ના, ક છના, ઉ ર ગુજરાતના, સુજલામ-સુફલામ, સૌની યોજના અન ેએના મારફત ૮,૦૦૦ ગામડાંઓથી શ  કરીન ે
૧૫૦થી વધુ નગરોને આજ ેપણ નમદાના પાણીથી પીવાના પાણીનો દુ કાળ એ ભૂતકાળ બના યો છે. હવ ેિસંચાઇમા ંલોકોન ે
પાણી મળે છે અને મારો ગુજરાતનો ખેડત એક ફસલ ન હ પણ બેૂ - ણ ફસલ મેળવે. ૩-૩ પાક લેતો થાય અને િસંચાઇની 
જમીન એના હે ટરો વધારીને આપણે િપયતવાળી જમીન વધુને વધુ થાય એ દશામાં સરકાર આગળ વધી રહી છે. 
અમદાવાદમાં અમ ેહમણાં લોકાપણ કય.ુ અમદાવાદના લોકો દરરોજ જ ેપાણી વાપરે છે એ વાપરેલા પાણીને સાફ કરીને રી-
યુઝ કરીને ખારીકટ કેનાલમા ં દરરોજ ૪૦૦ એમ.એલ.ડી. પાણી નાખવામાં આવે છે. અમદાવાદના આજબાજના િવ તારના ુ ુ
લોકો કે જ ે દર વખતે યુઆરીથી નમદાનુ ં પાણી આપો, પાણી આપો કહેનારા લોકોને કાયમ માટે દરરોજ ૪૦૦ 
એમ.એલ.ડી. પાણી મળતંુ કરીન ેએક પાક ન હ પણ ડાંગરના પાકમાં પણ જટેલુ ંપાણી પીવડાવવું હોય એટલું પીવડાવ ેઅન ે

ણ-ચાર પાક લેતો થાય અન ેખેડતની આવક બમણી થાય એ દશામાં સરકાર આગળ વધી રહી છેૂ .   
 માનનનીય અ ય ી, મારે એ કહેવું છે કે મારી સરકાર એ િનણાયક સરકાર છે. સાહેબ. કોઇ પણ િનણય કરતા ં
અમે અચકાતા નથી. દવસ ઉગે અને રાત થાય અને   આવે અથવા અમને નો પોકાર સંભાળય તો અમે ધરમૂળથી 
િનણયો કરીને એ િનણાયક સરકાર તરીકે અમે થાિપત કરી છે. સાહેબ, આપને થોડા િનણયો યાદ દેવડાવુ.ં છે ા ણ 
વષમાં ચેકપો ટ નાબૂદીનો િનણય. વષ થી ચચા ચાલતી હતી. ૧૬ ચેકપો ટો જનેા કારણ ેલાખો વાહનોન ેઉભું રહેવું પડતંુ હતંુ 
અને ચારની પણ ફ રયાદો આવતી હતી અમે એક ઘાએ િનણય કય  કે ચેકપો ટ નાબૂદ અન ે આ ચેકપો ટ નાબૂદી પછી 
પણ સરકારની આવક વધી છે, લોકોન ેઇઝી થઇ ગયુ,ં ઓન લાઇન લોકોના પૈસા ભરાવવા મંડયા, લોકોને પરિમશન મળવા 
માંડી, લોકોના ટે સ ભરાવવા મંડયા અને આજ ે૧૬ ચેકપો ટ નાબૂદ કરીને સરકારે એક ઐિતહાિસક િનણય કય  છે. સાહેબ, 
અમે ગભરાતા નથી, હંમતથી િનણય કરીએ છીએ.  
 માનનીય અ ય ી, િબન ખેતીમાં અહ યા ંબધાન ેખબર છે, શું ચાલતંુ હતંુ? િજ ા પંચાયતોમા ંએકરમા ંવાર દીઠ 
શું ભાવ હતા? એ િજ ા પંચાયતમાંથી બંધ કરાવી અન ેકલેકટરમા ંનાં યુ ંછે. આજ ેઆપને કહ સાહેબ કેું , આઇ-ઓરા કરીન ે
આનાથી ઓન લાઇન યવ થા ઉભી કરીન ેજ ે૬-૬ મ હના સુધી એન.એ. થતંુ ન હતંુ, જ ેઆજ ે૧૦ દવસમા ંએન.એ.ની 
પરિમશન મળવા માંડી છે અને સરકારે િબન ખેતીનો ખુ ો ાચાર આજ ેઆ પારદશક યવ થાના કારણે દૂર કરેલ છે. મારી 
સરકાર િનણય પણ લે અને િનણયમાં લોકોની અપે ા માણે બદલાવ કરવાનુ ંલાગતંુ હોય તો ખુ ા મનનું લચીલાપ ં એ 
મારી સરકારનું છે. એવા િનણયો પણ અમ ેકયા છે અને િનણયના કારણે એને અડીન,ે લોકો દુઃખી થાય અમારા િનણયનો 
અહમ સંતોષવા અમારો િનણય જ સાચો િનણય આ એવી સરકાર નથી, આ ડી ચામડીવાળાની પણ સરકાર નથી, આ 
ઋજ લોકોની સરકાર છેુ  અન ેએટલા માટે એ િબન-સિચવાલ હેર ભરતીની પરી ાના પેપરોમા ંિવધાથ ઓની ફ રયાદ આવી 
કે સાહેબ, આમા ંપેપર લીક થયા છે. તા કાિલક અમ ેએની તપાસ કરાવી અન ેિવધાથ ઓની વાત સાચી હતી તો મારી સરકારે 
એક ટકો પણ િવચાર કયા વગર િનણય કરી અને ફરીથી પરી ા લવેાનો િનણય પણ આ મારી સરકારે કય  છે.  
 હમણાં વાત કરતા હતા ધારાસ ય ી, તેમને હ સાંભળતો હતોું , ખાલી પોતાના સમાજની વાત કરવાની છે, બી  
સમાજની િચંતા નહ   કરવાની અને એટલા માટે આજ દવસ સુધી આ સમાજ- સમાજ વ ચેના ઝધડા કરાવવાના છે. હમણા ં
મારી સરકારે િનણય કય , એલ.આર.ડીના માં જ ેવષ ૨૦૧૮ના .આર.ની વાત કરે છે, અમે કહીએ છીએ કે આ વષ 
૨૦૧૮ના આરના કારણ ેસમ યા ઉભી થઇ છે એમા ંપણ અમ ેનાનપ અનુભવતા નથી. એનો ર તો કાઢવો એ અમારી ફરજ 
છે અન ેએ અમારો રાજધમ છે. અમારો ધમ છે કે અનામત બંધારણમાં આપી છે, એ અનામત જળવાવી ઇએ એ રીતે અમારો 
ધમ છે કે મે રટ પણ સચાવવું ઇએ. અમારો ધમ છે કે દરેક સમાજ એ આનંદથી બધા સાથે મળીન ેસૌનો સાથ સૌનો િવકાસ 
અને સામાિજક સમરસતા પણ તૂટે નહ , અને એ રીતનો અમ ેઐિતહાિસક િનણય કરીને આ સુપર યુમરી આખી યવ થા 
ઉભી કરી અને આજ ેવધુ બહેનોને નોકરી આપી, દરેક સમાજને રા  કરી અને આંદોલનનો અંત અમે લા યા છીએ. હ  પણ 
એમાં સળગતા અંગારા નાંખવા એ પોિઝટીવ િનશાની નથી, એમાં તો મા ને મા  તમારે તમા  રાજકારણ કરવું છેં , એ 
આપણી જવાબદારી અહ  બેસનારા લોકો આટલું છ છ  રાજકારણ કરે એ વાજબી નથીં , સાહેબ.  
 માનનીય અ ય ી, મારે આપના મારફત એ પણ કહેવું છે કે, ગુજરાતમાં અ યારે હ આપને કહ મારે યાં સીું ું .એમ. 
ડેસબોડ ચાલુ કયુ છે. અમે િનણય કય  અને અહ યા ધારાસભામાં બધા ધારાસ યો કહેતા હતા કે છોકરાઓ કલમાં આવતા ૂ
નથી, િશ કો આવતા નથી અને આ બધંુ કલોમાં ઠેકાણા નથીૂ . સાહેબ, અમે યવ થા એવી ઉભી કરી અને િનણય કય  કે 
તમામ િશ કોની ઓન લાઇન હાજરી, તમામ બાળકોની પણ ઓન લાઇન હાજરી. સાહેબ, મારા હાથમાં ટેટમે ટ છે, ગઇ 
કાલની વાત ક ં  તો ગુજરાતમાં ૮પ ટકા હાજરી છે. સાહેબ, પરી ાઓ છે એટલ ેથોડ ઓછુ ું ં-વ ું હશ,ે ૮પ ટકા હાજરી છે, ૭૧ 
લાખ છોકરાઓ, ગઇ કાલની ઓ ફિશયલ એટે ડ સ છે. આ ઓન લાઇન કરવાના કારણ ેશકય બ યું છે. સાહેબ, ૯૦ ટકા 
િશ કો પણ હાજર થવા માંડયા છે એ યવ થા થઇ છે. યથા નહ  સાહેબ, યવ થા એ અમારી સરકારનો મં  છે. યથાઓ 
બહ થઇુ , ૭૦ વરસ સુધી આઝાદી પછી યથાઓ કરી, હવે યવ થાની દશામાં આ સરકાર આગળ વધવા માગે છે. આ 
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ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરીન ે યવ થાઓમાં બદલાવ લાવીને વધુને વધુ પરફેકટ યવ થા કેમ બને કે જથેી કરીને લોકોન ે
સરળતાથી આ બધી સુિવધાઓ ા  થાય એ દશામા ંપણ અમ ેઆગળ વધીએ છીએ. મારે કહેવુ ંછે કે બધા જ ણે છે કે ટી. 
પી. કીમોમાં શું ચાલે છે! સાહેબ, વષ થી ટી. પી. કીમો પાસ નહોતી થતી. છે ા બે વષથી મારી સરકાર દર વષ સો થી વધુ 
ટી. પી. કીમ પાસ કરીને રાજયના િવકાસમાં બહ મહ વનું કદમ ઉઠા યું છેુ . ભૂતકાળમા ંકેટલાય વષનો સરવાળો કરીએ યારે 
સો ટી. પી. કીમ થતી હતી, આજ ેદર વષ સો ટી. પી. કીમ એ લ ય સાથે આ ગુજરાત િવકાસ તરફ આગળ વધી ર ું છે 
યારે એની િચંતા અમે આ શહેરી િવકાસ િવભાગમાં કરી ર ા છીએ.   

 માનનીય અ ય ી, ખેડતો માટે મારે કહેવુ ં છેૂ . ભૂતકાળમા ં ગુજરાતમાં ૨૦૦૮માં આપણે બધા ણીએ છીએ કે 
એક વખત ય.ુપી.એ.ની સરકારે દેવુ ંનાબૂદ કયુ હતંુ. યારે ગુજરાતમાં ૧૪૫૦ કરોડ િપયા ગુજરાતના ખેડતોનાૂ  દેવા નાબૂદી 
પેટે દેવુ ંમાફ થયુ ંહતંુ. હ તમન ેઆ વષનુ ંજ ફકત ગણાવી દ  તો મારી સરકારે આ વષ ખેડતોન ે કેટલા પૈસા આ યાું ૂ ? ૧૧ 
લાખ ખેડતોૂ , ૯૬૦૦ કરોડ િપયાની ટેકાના ભાવની ખરીદી. ૨૦ લાખ ટનથી વધુ છે ા ૩-૪ વષમાં જ ેખરીદી કરી એમાં અમ ે
લોકોન ેપૈસા આ યા. આપને કહ કે એવી જ રીતે આપણે બધા ણીએ છીએ કેું  ી નરે ભાઇ ારા િકસાન સ માન િનિધમા ં
જ ે૬૦૦૦ િપયા ખેડતને આપૂ વામા ંઆવે છે. ગુજરાતના ખેડૂતોને ૩૧૦૦ કરોડ િપયા આપણે આ પેટે આ યા છે. આજ ે
માવઠા પછી, અહ  બેઠેલા બધા ખેડત આગેવાનો છેૂ , દય ઉપર હાથ મૂકીને કહે  કે માવઠા પછી કોઇ સરકારે ભૂતકાળમા ં
૩૮૫૦ કરોડ િપયાનુ ંપેકેજ કોઇ દવસ આ યું હતંુ? આ મારી સરકારે આ યુ ંઅને એમા ંપણ નકકી કયુ કે અિતવૃિ  થઇ છે 
અને વરસાદ દવાળી પછી પંદર વીસ દવસ પડયો છે એ આપણે વીકારીએ છીએ એટલ ેબધા ખેડતોને આપણે આપીએૂ . 
જથેીકરીન ેનાનું મોટ નુકસાનું  થયું છે એમને લાભ મળ.ે જગતનો તાત અમે એને માનીએ છીએ અને જગતના તાત એ દન 
રાત, હવે એમ નહ , પણ જગતનો તાત ખૂશ, ગામડાં ખૂશ, અને ગામડાં ખુશ તો શહેર ખશુ થશે. આ ભાવના સાથે અમારી 
સરકાર આગળ વધી રહી છે. મારે કહેવુ ંછે કે ગરીબ લોકોની વાત કરવી છે, સૂિચત સોસાયટીઓ, વષ  જૂનો  હતો. દરેક 
વખતે વાતો થતી હતી, એના ઉપર રાજકારણ પણ થતંુ હતંુ. શહેરોમાં મ ઘી જમીન, ગરીબ માણસ મકાન ન બનાવી શકે, 
મ યમવગનો માણસ મકાન ન બનાવી શકે, સૂિચત સોસાયટીને રે યુલર કરવાનો િનણય પણ મારી સરકારનો ઐિતહાિસક 
િનણય છે અન ેગરીબ લોકોને અમે લોકોએ મકાન આ યા. હમણા ંમકાનની પણ વાત થતી હતી, કે કયાં ગયા મકાન? આંખ 
ખોલો તો દેખાય, આંખ બંધ રાખીએ તો મારી પાસે જવાબ નથી. મારી સરકારે દર વષ છે ા પાંચ વષથી ધાનમં ી આવાસ 
યોજના જ ે ી નરે ભાઇ લા યા છે. એમાં દર વષ પાંચ લાખ મકાન બનાવીએ છીએ અને પાંચ વષમાં રપ લાખથી વધુ મકાનો 
થઇ ગયા છે અન ેદરેક ગામડાંઓમાં કેટલા ગામમા ંકેટલા મકાન થયા તેનો હસાબ આપવા પણ તૈયાર છંુ. અન ેસરકારે રોટી, 
કપડા, મકાન અન ે ાિથમક આવ યકતા ઉપર  ગરીબોને શૌચાલય, ગરીબોન ેપીવાનુ ંશુ  પાણી, ગરીબોન ેપોતાનુ ંમકાન 
અને રો -રોટી મળી રહે તેના માટે પણ સરકાર િચંતા કરી રહી છે.  
 સૌની યોજના છે ા ૩ વષમાં આ યોજના પૂરી થાય એ મં  સાથે મારી સરકાર આગળ વધી રહી છે. અને ઝડપથી આ 
યોજનાન ે આગળ વધારવા અમ ે આગળ વધી ર ા છીએ. આવનારા દોઢ વષમાં આ યોજના પૂરી થઇ જવાની છે. અ યાર 
સુધીમા ં૭૩ જળાશયોમા ંપાણી નાખંી દીધંુ છે. કલ ુ ૧૧૫ ભરવાના છે. ૭૩ જળાશયમા ંસમયોિચત જયારે જ ર પડી યારે 
પાણી આપી દીધંુ. સૌરા ના ૭૩ ડેમ, ૪૮ તળાવ, ૧૮૧ ચેક ડેમમાં આ નમદાના પાણી અમ ેપહ ચાડયા છે. નેવાના પાણી 
મોભે ચડા યા છે, અશકયને શકય કયુ છે, આ બધા ણે છે. આ યોજના હેર થઇ યારે કહેવાતંુ હતંુ કે પાઇપમાં પાણી 
આવવાનું  નથી, હવા આવવાની છે. પાણી પણ આ યું  છે, પાણી પણ પહ યું  છે અને અ યાર સુધીમા ંનમદાનું ર૭ હ ર 
એમ.સી.એફ.ટી. પાણી આ સૌની યોજનામાં ગામડા,ં શહેરોમાં પહ ચા ું છે. અમારો ભાદર ડેમ સૌથી મોટો ડેમ કહેવાય, 
આઠ હ ર એમ.સી.એફ.ટી.થી ફલ ઓવર ફલો થાય તો આ રુ ૭ હ ર એમ.સી.એફ.ટી. પાણી અમે નમદાનુ ંસૌરા ની ધરા 
ઉપર પહ ચા ું  છે. આજની ોતરીમાં અમરેલીની વાત થઇ. હ  દોઢ વષમાં યોજના પૂરી કરવાની ખાતરી આપંુ છે કે ું
સૌરા , ક છ કે ઉ ર ગુજરાત સુજલામ સુફલામમાં આવતા દોઢ વષ પછી કોઇ ગામ નપાણીયું ન હ હોય બધાને પાણી 
પહ ચશ.ે થાિનક સોસ ન હ હોય તો નમદાના પાણી પણ આપીશુ.ં આ યોજનાઓ છે. અમે લોકો માટે સમિપત છીએ એટલા 
માટે આ યોજનાને ટોપ ાયો રટી આપીને આ રાજય સરકારે એની યવ થા કરી છે. આપને જણાવવામાં મને આનંદ થાય છે 
આ આ દવાસી િવ તારમા ં વષ થી માંગ હતી અન ે મારી સરકારે પેસા એકટ લાગુ કય . અગાઉ નહોતો પેસા એકટ, વનનો 
અિધકાર વનમાં રહેતા લોકોને મળે અને પેસા એકટ મુજબ યાંના લોકો અિધકારો ભોગવે એ મારી સરકારે કયુ છે. સીકલ 
એનેમીયાની લડાઇ અમારી સરકાર લડી રહી છે અન ેસીકલ એનેમીયાની પહેલી વહેલી સહાયતાની યોજના આ સરકારે આપી 
છે. ૪૩ એકલ ય શાળાઓ બનાવી છે. સાય સ કોલે  પણ આ વખતે આપી છે. દાહોદ, બનાસકાંઠા, તાપી આ બધામા ં
મેડીકલ કોલેજ આપીન ેઆ દવાસીનો દકરો પણ ડોકટર બને અને લોકોની સવેા કરે. વષ  પછી મારી સરકારે આ યવ થા 
કરાવી આપી છે. સાહેબ, સંવેદનશીલતા અમારા સં કાર છે. ઘણી વખત લોકો એમ કહેતા હોય કે મુ યમં ી સરળ છે, 
સંવેદનશીલ છે. મને નવાઇ લાગે કે ભાઇ, માણસ મા  સંવેદનશીલ હોય. માણસમા ં  વદેના સમ તી ન હોય, લોકો 

યેનો આદર ન હોય, વ મા  યે દયા એ અમારા સં કાર છે અને માણસ તો જ કહેવાય અને એટલા માટે સરકાર 
સંવેદનશીલ સરકાર છે એ અમને કાયમ માટે અમારી આ છાપ અને સં કાર અમારા માટે ઉભા થયા છે. સાહેબ, અમે વ 
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મા ની િચંતા કરીએ છીએ અને એટલે જ મારે સાહેબ કહેવું છે કે બનાસકાંઠા પાટણમાં જળ હોનારત થઇ યારે અમે લોકો આઠ 
દવસ સુધી યા ંજ બેઠા હતા.  લોકો વ ચે બેઠા હતા  લોકોના દઃુખમાં લોકો સાથે હતા અન ેઅમે ૧૮,૬૮૮ લોકોને રે કય ુ

કરી અન ે એના વ બચા યા હતા. કેટલુ ં  બધંુ  પાણી હતંુ! બનાસકાંઠાના લોકો કહેતા હતા કે આટલુ બધંુ પાણી અમ ે
જ દગીમા ં યુ ં નથી ૮૦ વષના લોકો કહેતા હતા. ૧૮ હ ર લોકોને અમ ેબચા યા હતા. િપયા રર૬૩ કરોડનુ ંપેકેજ આપીન ે
એક વષમાં બનાસકાંઠા બેઠ થઇ ય એટલો વ રત િનણું ય કરીને બનાસકાંઠામાં આખી યવ થા ઉભી કરી. પશુ મૃ યુના 
પણ પૈસા આ યા અને ઘરવખરીથી માંડીન,ે િમલટેરીથી માંડીન,ે હેલીકો ટરથી િલફટ ગ કરીને અમે આખી યવ થા ઉભી કરી 
હતી. કદરતી આફત સામ ેઝીરો કે યુિલટી એ અમારો મં  છે અને એટલા માટે સાહેબુ , વાય ુવાવાઝોડા વખતે મારી આખી 
સરકાર સ ગ હતી અને વાય ુવાવાઝોડામા ંપણ એટલુ ં  ભયંકર વાવાઝોડ  હતંુ   આ યુ ં હોત તો યારે ર લાખ ું ૭૮ હ ર 
લોકોન ે િશફટ કરી વાય ુવાવોઝાડા સામ ેપણ આપણે તૈયારી કરીન ેબેઠા હતા. આ તો સોમનાથ દાદા, ી ારકાધીશ દાદાની 
કૃપા કે વાયુ વાવાઝોડ  ફટાું ં ઇ ગયુ.ં આપણી તૈયારી હતી પણ એ ભાગી ગયું અન ેબી  તરફ ફટાઇ ગયુ ંઅન ેઆપણે એ તૈયારી ં
સાથે બેઠા હતા અને મારે આપને કહેવું છે કે મા વાવાઝોડા વખતે પણ આ સરકાર સૂતી નહોતી. અમ ેરાતના ૧ર-૧ર વા ય,ે  
૧૧-૧૧ વા યે ક ટોલ મમા ંબેસીન ેકલેકટર, મામલદાર સાથે સીધી વાત કરીને એ લોકોની િચંતા કરે છે કે ન હ એની િચંતા 
કરતા હતા. માનનીય પ મુનિસહં  બેઠા છે. ગયા વષ દુ કાળ હતો ખરેખર તો આ બધી આપિ  એ કદરતી છેુ . આપણો તો 
એક ખાલી ય ન હોય છે. પણ કદરતી આપિ  સામ ેગભરાયા નથીુ . ી ુમનિસંહ ન ે પૂછો. ગયા વષ ક છમાં એમના 
િવ તારમાં સરેરાશ એક ચ વરસાદ. આખા મોસમનો લખપતમા ંએક ચ વરસાદ. એક ચના વરસાદ ઉપર વષ કેમ જશ ે
તેની ક છને િચંતા હતી. સાહેબ, મને આનંદ છે, મને સંતોષ પણ છે કે મારી સરકારે કશુ ં યા વગર ક છ અને બનાસકાંઠાન ે
૧૫૦૦ કરોડ િકલો ઘાસ આપીન ેએક પણ પશુ મરે નહ  એ યવ થા કરી છે. વ દયાવાળી આ સરકાર છે. આ સરકાર 

વમા ની િચંતા કરે છે. તેની આનાથી ઉ મ સાિબતી બી  ન હોઇ શકે. મે મ હનામાં આપણી લોકસભાની ચંૂટણી હતી 
એટલ ેઆચાર સં હતા હતી. ચંૂટણી પતાવીન ેસીધો ક છ ગયો હતો. ક છના લોકો અન ેએ પણ બ ી-ખાવડાના મુ લીમ 
લોકો સાથ ેબેઠો હતો. એ લોકો એમ કહેતા હતા કે સાહેબ, દુકાળમાં કોઇ દવસ ગાય િવયાય નહ . કારણ કે દુકાળમા ંપૂરતો 
ખોરાક જ ન મ ો હોય અને એ દૂધ પણ ન આપતી હોય. તેના બદલે મને કહે કે સાહેબ, આ પહેલો દુકાળ એવો છે કે સરકારે 
આટલી બધી િચંતા કરી છે અને અમન ેઘાસ આ યું છે, ચારો આ યો છે, અમારી ગાયો િવયાણી છે. દૂધ આપતી ગાયો આજ ે
પણ અમારે યાં છે. આ વા તિવકતા ક છની હતી. યારે ી મુનિસંહ  મારી સાથે વાસમાં પણ હતા, સાથે હતા અને મ 
ન ી કયુ હતંુ કે સીધંુ લોકો વ ચે જવું છે. તં  વ ચે નહ  અન ેગામડે ગામડે જઇને અમે લોકોની યથા સાંભળીને યવ થા 
કરવાના ય ન કયા હતા.  
 સાહેબ, હ યારે મુ યમં ી થયો યારે મને એક વડીલે ક ું હતંુ કે સાહેબું , ી નરે ભાઇએ એટલું બધંુ સરસ કામ 
કયુ છે, ઇ ા ટર ચર ડેવલપમે ટ એટલું બધંુ થયું છે પણ નાના માણસોની નાની નાની તકલીફો દરૂ થાય એની યવ થા 
ગોઠવો. ગામડાનો નાનો માણસ, ગરીબ માણસ યાં ય? મામલતદાર ઓ ફસ ે ધ ા ખાતો હોય, થાકી ય, કલે ટર 
ઓ ફસ ે ધ ા ખાતો હોય, થાકી ય. કામ શુ ં હોય? તો રેશનકાડમાં તેનું નામ ચડાવવાનું હોય, રેશનકાડ ઇતંુ હોય, 
આવકનો દાખલો ઇતો હોય, ાિતનો દાખલો ઇતો હોય, િવધવા પે શન ઇતંુ હોય, દ યાંગ પે શન ઇતંુ હોય, 
૭/૧૨મા ંન ધ ચડાવવાની હોય, આવા બધા નાના કામ માટે ધ ા ખાતા હોય છે. એટલા માટે સેવા સેતુ કાય મ અમારી 
સરકારે આ નાના લોકો માટે કય  છે. કોઇપણ લાભાથ  સરકારી યોજનામાંથી છટે નહ  અને નાનો માણસ હેરાન ન થાયૂ . 
સાહેબ નથી અન ેસાહેબ આવશ,ે િમ ટગમા ંછે અન ેમાણસ પછી વચેટીયાન ેપૈસા આપેં . એમાંથી બહાર કાઢીન ેઅમ ેલોકોએ 
આ સેવાસેતુ કાય મ દર વષ બે રાઉ ડ, અ યાર સુધીમા ં૨ કરોડથી વધુ અરજદારોએ અર  કરી. તેમાંથી ૯૮ ટકાનુ ં યાંન ે
યાં થળ ઉપર તેના કામનુ ંિનરાકરણ અમારી સરકારે કય ુછે.  

 સાહેબ, કડક કાયદા બનાવવામાં પણ મારી સરકાર પાછી પડી નથી. આપણે બધા ણીએ છીએ. નાની બાળકી 
ઉપરના બળા કાર બાબતે સરકારે ન ી કયુ છે કે કોઇન ેછોડવાના નથી. ફા ટ ટેક કોટમા ં કેસ ચલાવવાની યવ થા અમ ે
ઉભી કરી અન ેમને આનંદ છે, ણ જજમે ટ આવી ગયા. બેને જ મટીપની સ  થઇ અને એકન ેફાંસીની સ  થઇ. સુરતના 
લોકોને આ બાબતની ખબર હશ.ે આ બાબતમાં સરકાર કોઇન ે છોડવા માગતી નથી અને તેના માટે કડકમા ં કડક કાયદા 
બનાવીને નાની દીકરી ઉપરના બળા કારમાં ઝડપથી કેસ ચાલી ય અને ફાસંીના ત તા સુધી પહ ચાડીને આવા એકપણ 
નરિપશાચને છોડવામાં ન આવે એ કારની યવ થા અમે લોકોએ કાયદા બનાવીને કરી છે. પહેલાં બહેનોના ગળામાંથી 
સોનાની ચેઇન લોકો લૂટંી જતા હતા. હવ ેગુજરાતની કોઇ પણ મ હલાના ગળામા ંહાથ નાખંવાની પણ કોઇ હમત ન કરેં . સાત 
વષની કેદનો કડક કાયદો મારી સરકારે બના યો છે. એટલા માટે કે બે-ચાર દાખલા બનશ,ે સાત વષની સ  પડશે એટલ ે
પછી બધા સમજશે કે આ એક દોરો લેવા જતાં સાત વષની સ  પડી ય છે. તો મ હલા સરુિ ત રહે એ સરકારની જવાબદારી 
છે. ગૌવંશ હ યામા ંપણ મારી સરકારે કડક કાયદો કય  છે કે ગાયની દયા ખાવાની ન હોય તો મારી સરકાર પણ એની દયા 
ખાવા માગતી નથી. એના માટે પણ કડકમાં કડક કાયદા, જ મટીપ સુધીના કાયદા થાય એ અમ ેિવચારીએ છીએ.  
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 સાહેબ, નશાબંધી માટે પણ અમે મ મ છીએ. ઘણી વખત દા બંધીની ચચામાં લોકો ત તની વાતો કરતા હોય 
છે. આ ને રાજકારણથી બાજએ મૂકીએ તો દાુ બંધી કે દા ની લત આ િવષય સામાિજક િવષય છે. લોકોના યસન દૂર 
કરવા પડે અન ેઆપણા સંતો વષ થી યસનમુિકતની ઝંૂબેશ ઉપાડી ર ા છે. લોકોની આ લત દરૂ કરવી પડે. અલગ અલગ 

કારનો નશો, એક નશો ના મળે તો બી  નશો, બી  નશો ના મળે તો ી  નશો. અમુક અમકુ લોકો તો આપણને નવાઇ 
લાગે પણ તે બ પીવે છે. એ તો અંદરની હોજરીને ફાડી જ નાખ.ે પણ હવે લત છે તો માણસ યાં સુધી પહ ચી જતો હોય છે.  
દા બંધીમાં િબહાર તો હમણા ંઆ યુ ંછે. ભારતમાં એક મા  રાજય ગુજરાત હતંુ કે જયા ંદા બંધી છે. દા બંધી, દા  વેચાય છે 
એમાં હ કોઇ જદી ચચા કરવા માગતો નથીું ુ . પોલીસ  એમાં પણ ડાયેલી હોય તો પોલીસ ઉપર પણ પગલા ંલેવા માટે મારી 
સરકારની તૈયારી છે પરતુ આ બંધ કરાવવું પડેં . ગુજરાતને પં બ થવા ના દેવાય અન ે એટલા જ માટે ડ સ, દા , દા  
વેચનારા, દા  ગાળનારા, બુટલેગરો, એના માટે પણ સાત વષના કડક કાયદા અમારી સરકારે બના યા છે. વ ચે હ ાના ુ
બાર બહ ચાલુ થઇ ગયા હતા અને પછી છોકરાઓ ધીરે ધીરે એ લત ઉપર ચડી યુ , આપણે એન ેપણ બંધ કરા યા છે. આ 
એક સામાિજક અિભયાન છે. સામાિજક અિભયાનન ેઆપણે બધા લોકોએ સફળ બનાવવુ ં ઇએ. કાયદા પણ કડક હોય, 
અમલવારી માટે પણ આપણે ય ન કરીએ અને સાથે સાથે લોકો આ યવસનમાંથી મુકત થાય અને એમાંથી બહાર નીકળે એ 
આપણી બધાની જવાબદારી બને છે. ગુજકોકનો કાયદો પણ હમણાં સરકારે મંજર કય  છેૂ . ભૂતકાળમાં આતંકવાદીઓ માટે 
એક ર તો ગુજરાત હતો એને પણ આપણે બંધ કરી દીધો છે. ગુજરાત થકી દેશમાં આતંકવાદ ફેલાય નહ . પાિક તાનની બોડર 
આપણને અડીને છે, એના માટે પણ સરકારે િચંતા કરી છે.  મારી સરકારે સાત હ રથી વધુ સીસીટીવી કેમેરા પોલીસતં  ારા 
જ અમે લોકોએ નખંા યા છે અને એવું નેટવક ઉભું કય ુછે કે રાજયમાં કોઇ ગુનો કરનાર છટકી ના શકે. એના લીધે રાજકોટમા ં
ટોન કીલર પકડાતો જ નહોતો પણ સીસીટીવી કેમેરામા ંએની ચાલવાની ટાઇલ ઉપરથી અમે એન ેપકડયો છે. માનનીય 

મેર સાહેબ હાજર નથી પણ હમણા ંમોરબીમા ંબક લૂટંી અને મોરબીની બહાર નીક ા એ પહેલા સીસીટીવી કેમરેાના કારણે 
અમારી પોલીસ ે પકડી લીધા. પં બમા ં અનેક લૂટંમાં સંકળાયેલા પર ાંતના લોકો નીક ા તો આ સીસીટીવી કેમેરા અન ે
નેટવકના કારણે આ વ તુ બની છે. ાચારની ઘણી બધી વાતો થાય છે. હ તો કહું ું  છ કે ાચાર એ દૂર કરવો જ પડેુ ં . નયા 
ભારતના િનમાણમાં ગરીબી, બેકારી, ાચાર એની સામનેું આપ ં કિમટમે ટ ઇશ.ે સરકાર આ બાબતમાં ઝીરો ટોલર સ 
સાથે આગળ વધી રહી છે. હમણા ંકોઇકે મને કોટ કરીને કીધંુ કે મુ યમં ીએ કીધંુ છે કે મહેસૂલ અન ેપોલીસમાં ાચાર છે. 

ી રા વ ગાંધીએ પણ કીધંુ હતંુ કે એક િપયો મોકલું છ તોુ ં  ર તામાંથી ૮પ પૈસા ખવાઇ ય છે, ૧પ પૈસા જ પહ ચે છે તો 
કેમ એ કોટ તમને યાદ નથી આવતો અને તમે મારો કોટ કરો છો?  એનો મતલબ એ કે યારે તમને િમ ટર કલીન સારા લાગતા 
હતા. ી રા વ ગાંધીએ કીધંુ હતંુ કે ૮પ પૈસા ખવાઇ ય છે તો કોણ ખાઇ જતંુ હતંુ? કોણ વચેટીયા હતા? મારી સરકારે 
એ ટી કર શન યુરોન ેસી.બી.આઇ.ની જમે મજબૂત બના યુ ંછે. મ હમણા ં૩૭ અિધકારીઓ એ ટી કર શનન ેજ આ યા છે. 
સી.બી.આઇ.ની જમે પકડાય પછી છટી ના યૂ . વકીલોની પેનલ એમન ે ઇતી હતી એ આપી છે. અ યાર સુધીમા ંએ ટી 
કર શને ૩પ૦થી વધુ રેડ પાડીને મોટા પાયે કર ટ અિધકારી, કર ટ કમચારી, ાચાર સામે આપણો ખુ ો જગ છેં . 
ભિવ યમા ંપણ અમે આ બાબતે કોઇ છટછાટ આપવા માગતા નથીૂ , આગળ વધવા માગીએ છીએ. કાયદાઓ પણ બદલા યા 
છે. આપણે આધુિનક સાધનોનો ઉપયોગ કરીન,ે ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરીન ેપણ િનયમો એવા બનાવીએ કે ાચારન ે
કોઇ અવકાશ ના રહે એ દશામા ંપણ સરકાર આગળ વધી રહી છે અન ેએના જ કારણ ેઆજ ેિ થિત એ બની છે કે ગુજરાત 
આજ ેદરેક દશામા ંનંબર વન છે. રા ીય સરેરાશ આવક માથાદીઠ ૧ લાખ ૧૪ હ ર િપયા છે. ગુજરાતના લોકોની માથાદીઠ 
આવક ૧ લાખ ૭૪ હ ર િપયા છે. સાહેબ, ગુજરાતનુ ંબજટે વષ ૧૯૯૦-૯૧મા ં િપયા પપ૦૦ કરોડનુ ંહતંુ. આજ ે િપયા 
ર,૧૭,૦૦૦ કરોડનુ ંબજટે આપણે મૂ યું છે. ગુજરાતની વ તી ભારતમાં ૫ ટકા, રાિ ય કૃિષ ઉ પાદનમા ંઆપણો હ સો 
૧૯.૫૦ ટકા છે. ઉ પાદન ે માં ર૭ ટકા હ સો છે અને સિવસ સેકટરમાં ૫૩ ટકા હ સો છે. .એસ.ડી.પી.માં સરેરાશ 
ભારતના ૭.૭ ટકા ગુજરાત એકલાના છે અન ે િપયા ૧૩,૧૫,૦૦૦ કરોડનો હ સો ગુજરાત ધરાવ ે છે. ફ કલ 
ર પો સિબિલટીમાં બજટે મેનેજમે ટમા ં પણ .એસ.ડી.પી.મા ં ૨૭ ટકાની મયાદામા ં ગુજરાતનુ ં હેર દેવુ ં પણ બી  

રા યોની સરખામણીમાં ઘ  ંઓછ છેુ ં . આપ ં સર લસ રેવ ય ૂબજટે છે. ૧૨.૭૧ લાખ કરોડ િપયા આપ ં ઇ ડિ ટયલ 
આઉટપૂટ છે. આપણે ૩૪૦૦ લાખ મે ટક ટન કાગ  આખા ભારતમાં સૌથી હાઇએ ટ આપણે છીએ. શૌચાલય મુિ તમાં સૌથી 
પહેલા આપણે હતા. સ તા અનાજની દુકાનમાં ૧૦૦ ટકા કેશલેશ યવ થામા ંગુજરાત નંબર વન છે. રા યના ૧૫ િજ ાઓમા ં
૧૮૦૦ િકલોિમટર ગેસની ીડ લાઇન આખા ભારતમાં કોઇ રા યમાં નથી. ગેસની ીડ લાઇન ગુજરાતમા ં છે. એકદમ ફા ટ 

ો ગ સીટીમાં આજ ેસુરત અન ેરાજકોટનો સમાવશે છે. વોટર િસ યુ રટી, વોટર મેનેજમે ટમા ંઆપ ં ગુજરાત નંબર વન છે. 
આપણ ૭૫ ટકા નળ કનેકશન સર લસ લાઇન ઉપર છે. આજ ેમ ય દેશ, રાજ થાન ૧૨ ટકા છે અમુક રા ય ૫ ટકા છે. 
ગુજરાત ૭૫ ટકા ઉપર હાઇએ ટ છે. સમ  ભારતમા ંકપાસ, મગફળી, સોયાબીન, મસાલા આ બધાના ઉ પાદનમા ંગુજરાત 
નંબર વન છે. આજ ેરવી ોપમાં કહંુ તો ગયે વખતે ૨૮ લાખ હેકટર હતંુ. આ વષ ૩૯ લાખ હેકટર રવી ઉ પાદન હાઇએ ટ 
આપણે આ વષ કરી ર ાં છીએ. સાહેબ, આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, એકદમ સૃ ઢ રોડ નટેવક, રોજગારની યવ થા 
આ બધામાં આપણે છીએ. એક િવષયે મારે પ તા કરવાની જ ર છે કે, ી ટ પની િવિઝટ બાબતમાં પણ ઘણી ચચા થઇ. 
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રા યપાલ ીના સંબોધન માટેના આભાર તાવ પર ચચા( ી  અને છે ો દવસ) 

 182 

મને તો નવાઇ લાગે છે કે ઇિતહાસમાં પહેલી વખત અમે રકાના મખુ સીધા વોિશં ટનથી અમદાવાદ આ યા એ પહેલો બનાવ. 
બી  બનાવ એ છે કે, અમે રકાની યા ા કરનાર મુખ કોઇ દવસ એકલા ભારત એક જ દેશની યા ામા ંભૂતકાળમાં કોઇ 
આ યુ ંનથી. ભારત આવે તો પાિક તાન ય, ચીન ય, બાં લાદેશ પણ ય એમ બધાને સંતોષ આપીને પાછા ય જથેી 
કરીન ેભારત એકલાન ેમહ વ આપે છે એવુ ંના બન,ે બધાને મહ વ આપે છે. પહેલી વખત મા  ભારતની િવિઝટ કરીન ેપાછા 
ગયા છે. ી  વાત, ફેિમલી સાથે કોઇ દવસ આવતા નથી. આ ફેમીલી સાથે આ યા છે. બીજુ,ં સીધા વોિશં ટનથી 
અમદાવાદ આ યા. આખી દિુનયામાં ગુજરાતનું મહ વ જ ેવ યુ ંછેન ેએ અભૂતપૂવ વ યુ ંછે. વોિશં ટન ટાઇ સે લ યું છે કે આ 
યા ા ગુજરાત માટે બહ મહ વની બની છે અને જનરલી કહીએ તો અદભૂત જ ેરીતે યાં ટે ડયમમાં કાય મ થયો એની િવગત ુ
વોિશં ટન ટાઇ સે િવગત આપી છે એ પણ ગુજરાતીઓએ ગૌરવ લેવા જવેું છે. િપયા ૧૦૦ કરોડની વાતો થાય છે. મને તો 
સમ તંુ નથી કે આ િપયા ૧૦૦ કરોડનો ફગર યાંથી આ યો? પરતુ સરકાર તરફથી ં ૮ કરોડ િપયા આપણે મંજર કરેલા છે ૂ
અને કોપ રેશને મા  ૪.પ કરોડ િપયા ખચ માટે આ યા છે. બી  તો મોટેરાની આસપાસના ર તા એના કામ તો પહેલાથી 
મંજર કયા હતાૂ . 
  અ  ય ી : માનનીય સભાગૃહના નેતા ીનું વચન પૂ  થાય ં યા ંસુધી સભાગૃહનો સમય લંબાવવામાં આવે છે. 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : એ ખાલી અમે કામ કયા અને એ ના માટે ઉપયોગી છે. ી ટ પ તો આવીને જતા ર ા.ં 
રોડ-ર તા, યવ થા એ બધંુ એમના માટે થઇ છે. િપયા ૧૦૦ કરોડનો ફગર સાવ હવામાં છે. મને એમ લાગે છે કે, આ 
યા ા આખા ભારતમા ં કેમ બીજ ે ના ગયા અન ે ગુજરાતમા ં જ આ યા? આનાથી ગુજરાતનુ ં દિુનયામા ં શું મહતવ વ યુ ં છે? 
અમે રકાના ગુજરાતીઓન ેપૂછ  તો કહેશે કે સાહેબ, આ અ ભૂત હતંુ. ગુજરાતીઓનું અહ યા માન-સ માન વધી ગયું છે આ 

કારની વાતો આવી છે યારે સાહેબ, હ એમ માનુ ંછ કે ભિવષયનુ ંગુજરાત એ ઉ મમાંથી સવ મું ંુ . હવ ેર તા, ગટર, લાઇટ, 
પાણી બધામાંથી ગુજરાત બહાર છે. ર તા બધા થઇ ગયા છે. રીપેર ગ કરવુ ંએ જુદો િવષય છે. કનેકટીવીટી થઇ ગઇ છે. પોટ  
બધા ડેવલપ થઇ ગયા છે.ઉ ોગોમાં પણ આપને નવાઇ લાગશે દર મહીને ૧પ૦૦૦ એમ.એસ.એમ.ઇ.ના નવા ર ટેશન 
થાય છે તો ગુજરાત એક ટેજ ે પહ ચી ગયું છે. હવે આપણી બધાની જવાબદારી બને છે હવે એને સવ મ કરવું ઇએ. 
સવ મ એટલે કેવું ગુજરાત? સવ મ એટલે હ એવું માનું છ કે આ ગુજરાત એ સ ટેનેબલ ડેવલપમે ટ કે જમેાં પયાવરણની ું ંુ
િચંતા જમેા ંભિવ યમા ંવોટર ડેફીશીએટમાંથી સર લસ વોટર આપણે કરીએ. ઉ  આપણી એવી હોય, ીન કલીન ઉ  કેમ 
બન?ે જ ેરીતે અમે િનણય કય  કે હવે કોઇપણ ખેડતનાૂ  કનેકશન વેઇટ ગમા ંન રહેવા ઇએ. ખેડત આજ ેએ લાય કરે અન ેૂ
કાલે કનેકશન મળી ય. એક જમાનો હતો, સૌરા મા ંઆપણને બધાને ખબર છે ખેડતોના કનેકશનું કેટલું વેઇટ ગ રહેતંુ ૂ
હતંુ?  ૧ર-૧ર વષ સુધી રહેતા હતા. આજ ેનો પે ડ ગ. બી  દવસે મળી જ જવું ઇએ અન ેહવ ેગઇકાલ ેઅમ ેબજટેમા ં

હેરાત કરી છે કે દવસે વીજળી આપીશુ.ં આ ની વષ થી ખેડતને તકલીફ હતી તો એના માટે ૂ િપયા ૩૦૦૦ કરોડ ફાળવી 
અને આપણે હવે સવ મ ગુજરાત બનાવવુ ંછે. હવ ેખેડત િબચારો બાપડો ન હોયૂ , એનો માલ પોતાના ગોડાઉનમાં રાખ ેએના 
માટે પણ યવ થા આ સરકારે કરી છે. એના માલન ેલઇ જવા માટે વાહનની યવ થા ઇતી હશે તો િપયા પ૦૦૦૦ની 
સબિસડી અમ ેઆપીશુ.ં એનો માલ એકસપોટ થાય એ વધુ પૈસા કમાતો થાય. એવી રીતે ગાયો માટે અમે કયુ છે. વધુ દૂધ 
ઉ પાદન થાય, વા તવમાં ખરા અથમાં આપણે યાં ઘી, દૂધની નદીઓ વહે એ દશામાં આપણ ેઆગળ વધવું છે. અમન ે
જણાવતા આનંદ થાય છે. ઠીક છે નાના-મોટા ો હશે પણ આખા દેશમાં સૌથી ઓછી બેરોજગારી મા  ૪.પ ટકા ગુજરાતમા ં
છે. બંગાળમાં ૩પ ટકા બેરોજગારી છે. કેરળ જવેું નાનું રાજય, ર૦ ટકા બેરોજગારી છે અને આપણા સાડા ચાર ટકા છે અને હ  
પણ આપણી મહેનત છે કે ગુજરાતનો કોઇ યુવાન હર હાથ કો કામ, હર ખેત કો પાની. અમારા ી દીનદયાળ ના સૂ ન ેઅમ ે
સાકાર કરવા નીક ા છીએ. એના સદંભમાં નવી ચાઇઓ પાર કરવા માટેનો ય ન છે. મોટી આવ યકતા એ છે કે બધા 
ગુજરાતી ાિત, િત, ધમ, ભાષા, ાંત આ બધાથી ઉપર ઉઠી આપણે સૌ એક છીએ અને આમાં કોઇ ઉ ચ નથી કોઇ નીચ 
નથી. બધા એક છીએ બધા માટે સમાન તક એ આપણી ગુજરાતની યવ થા બન ેઅન ેસૌ ગિત કરે અન ેસૌ એકબી ન ે
મદદ પ પણ બને એ કારની આખી સામાિજક રચનાની યવ થા બની એટલા માટે સરકાર પારદિશતા સાથ,ે સંવદેનશીલતા 
સાથ,ે િનણાયકતા સાથે ગિત કરવા માટે આપણે આગળ વધી ર ા છીએ. છે  ેએક વાત કરીન ેમારી વાત પૂરી ક  છં ંુ . 
સમયનો અભાવ છે એટલે વધારે વાત કરતો નથી પરતુ  ં ી નરે ભાઇની ક પના છે નયા ભારતના િનમાણની કે જમેા ં
વા તવમા ંનયા ભારત કેવુ ંહોય? એમા ંખરેખર ગુજરાતમા ંકોઇ બેકારી ન હોય, ગરીબી રેખાથી બધા ઉપર હોય, બધાન ેસમાન 
તક મળ,ે ાચાર એ િશ ાચાર છે એન ેખતમ કરવો છે. આપણે અને લોકોના સરળતાથી કામો થાય. હે પીનેસ ઇ ડે  વધે 
અને લોકો રહેવાનુ,ં માણવાનુ ંમાણ ેઅને ગાંધીનું ગુજરાત, સરદારનું ગુજરાત એમાં ગૌરવ લઇ શકે એ દશામાં આપણે આગળ 
વધવુ ંછે અને એટલા માટે મારે એક જ વાત કહેવી છે, 
 

‘ ‘ સીફ હગામા ખડા કરના મેરા મકસદ નહ  હૈં , મેરી કોિશશ યે હ કી સુરત બદલની ચા હયેૈ . 
મેર સીનેે  મ નહ  તો તેર સીનેે  મ સહી, હો કહ  ભી આગ લેકીન આગ જલની ચા હયે. ‘ ‘  
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 આ આગ, ગુજરાતના ખૂણ ેખૂણે િવકાસની આગ હોવી ઇએ. આ આગ, ગુજરાતના સાડા છ કરોડ લોકોના ક યાણ 
માટેની આગ હોવી ઇએ. આ આગ, ગરીબ ગુજરાતી બાંધવો માટે આવાસ પૂરા ંપાડે, વ છ પાણી મળે એના માટેની હોવી 

ઇએ. આ આગ, ગુજરાતના વ ડ કલાસ ઇ ા ટકચર માટેની હોવી ઇએ. આ આગ, જગતનો તાત ખેડત એની ડબલ ૂ
ઇ કમ થાય એટલા માટે હોવી ઇએ. આ આગ, મ હલાઓના સામ ય માટે, મ હલાઓને શિ તશાળી બનાવવા માટેની હોય. 
આ આગ, યુવાનોના કૌશ યના િનમાણ માટેની ઇએ. આ આગ, રોજગાર વરોજગાર ઉભા થાય એટલા માટે બન.ે આ 
આગ, ઉ ગામી બન,ે આ આગ, સદાય જલતી રહે અને સાહેબ, આ આગ ગુજરાતને ઉ મમાંથી સવ મ બનાવ.ે ફરી વખત 
રા યપાલને હ ધ યવાદ આપંુ છું ંુ . આ વણથંભી િવકાસ યા ાને એમણે િબરદાવી છે, એટલે  પુનઃ એમનો આભાર માની મારી 
વાત પૂરી ક  છં ંુ . 
 
 ી િપયુષભાઇ  દ. દસેાઇ :  માનનીય અ ય ી, લોકશાહીના મં દર એવા ગુજરાત િવધાનસભાના ગૃહના ફલક 
ઉપર તા.૧૦મી યુઆરી, ર૦ર૦ના રોજ મળેલ ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના છ ા સ મા ં ગુજરાતના મહામ હમ 
રા યપાલ ીએ આ સભાગૃહન ે સંબોધન કરવા બદલ તેમનો આભાર માનતો તાવ મારા ારા રજ કરવામા ં આવેલૂ . આ 

તાવને ો.કબેરભાઇએ ટેકો આ યો હતોુ . આ તાવ ઉપર ગૃહના સ માનનીય સ યો શાસક પ ના રર અને િવરોધ 
પ ના ર૬ સ યો અને ૧ અપ  સ ય ેચચામાં ભાગ લીધો. એ ઉપરાંત માનનીય ગૃહમં ી ી દીપિસંહ ડે , માનનીય 
કૃિષ મં ી ી આર.સી.ફળદુ તથા માનનીય મુ યમં ી ી પાણી સાહેબે સમ  ચચાનો જવાબ આપીને આ ગૃહને સંબોધન 
કરવા બદલ આભાર તાવની સાથે સાથે આ રા યને દેશના અ ેસર રા ય તરીકે જ ેરીતે ગણના પા  ગુજરાત બ યું છે. તે 
દશાની િવકાસગાથાન ેઆ ફલક ઉપર મૂકીને મહામહીમ રા યપાલ ીના આભાર તાવન ેતેમણે સમથન કય ુછે, તે બદલ 

આ ગૃહના નેતા અને માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબનો અંતઃકરણપૂવક આભાર માનુ ં છંુ. તદુપરાંત 
મહામહીમ રા યપાલ ીનુ ં વચન એ ગુજરાત રા યના િવકાસનો અને સરકારની પ  નીિતનો દ તાવેજ છે તેમ કહ તો ખોટ ું ં ુ
નથી. મહામહીમ રા યપાલ ીના આભાર તાવને આપણે સૌ સવાનુમતે પસાર કરીન ેરા યપાલ ીને સંદેશો મોકલીએ એ જ 
અ યથના. 
 

સુધારા માંક- ૧, ૪, પ, ૬,  ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧પ, ૧૮, રર, ર૩, ર૪, રપ, ર૬,  
ર૭, ર૯, ૩૩, ૩૪ અન ે૩પ  મત માટ મૂકવામાં આ યા અને નામંજર કરવામાં આ યાે ૂ . 

 
અ  ય ી : હવ ેહ તાવ મત માટે મૂકીશું . તાવ એ છે કે રાજયપાલ ીને નીચે મુજબનો સંદશેો પાઠવવો.  
 
"અમો આ સ માં એક  થયલેા ગુજરાત િવધાનસભાના સ યો માનનીય રાજયપાલ ીએ આ સભાગૃહન ે કરેલ 

સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ." 
 

  મત માટ મૂકવામાં આ યો અને મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 

સભાગૃહનું કામકાજ બપોરના ર-૩૯  વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ી આદેશાનુસારં  
સોમવાર, તા. ર  માચ, ૨૦ર૦ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
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ગુજરાત િવધાનસભા 

સોમવાર, તા.ર  માચ, ર૦ર૦ 
ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 

સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ ુ.ં 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 

તારાં કત ો  
અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ શહરમાં સાઈબર ાઈમની ફ રયાદે  

*૨૪૪૦૫ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ 
શહેરમા ંસાઈબર ાઈમની કેટલી ફ રયાદ સરકારને મળી, 

  (૧)  
વષ સાઈબર ાઈમની ફ રયાદ 

(FIR) ની સં યા 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩૫૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૪૦૧ 

કલુ  ૭૫૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત મળેલ ફ રયાદ અ વય ે
યારે કોની સામ ેશું કાયવાહી કરવામાં આવી, 

  (૨)  
વષ સાઈબર 

ાઈમની ફ રયાદ 
(FIR) અ વયે 
ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની 
સં યા 

સાઈબર 
ાઈમની ફ રયાદ 

(FIR) અ વયે 
કરલ ે
ચાજશીટની 
સં યા 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૫૫૮ ૧૯૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૬૦૯ ૧૬૭ 

કલુ  ૧૧૬૭ ૩૬૫ 

ઉ ત ફ રયાદમા ંમુ ય વ ેઆઈ.ટી. એકટની કલમ-૬૬(સી), 
૬૬(ડી), ૬૭, ૬૭(એ) તેમજ આઈ.પી.સી. કલમ-૪૦૬, 
૪૦૯, ૪૧૯ અને ૪૨૦ હેઠળ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૩) કેટલા કેસોમાં કાયવાહી કરવાની બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) યા સુધીમા ંકાયવાહી કરવામા ંઆવશ ે?  

 (૩) અને (૪) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કલુ -
૮૧ કેસોમાં ગુનાની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે. આરોપીઓની 
સ વરે શોધખોળ કરીને તેમને પકડીન ે તેમની અટક કરીને 
િનકાલ કરવાની કાયવાહી ચાલુ છે.  

 ી યાસુ ીન  હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, મારા ની અંદર આજ ેઆપણે ઇએ તો માટ ફોનનો ઘરે ઘરો, 
ગામડે ગામડે ઉપયોગ બહ વ યો છેુ . એના પ રણામ ે જને ે કહેવાય સોિશયલ મી ડયાનો ઉપયોગ વ યો છે. સોિશયલ 
મી ડયાના ફાયદા પણ ઘણા છે. એની સાથે સાથે નુકસાન ઘ ં થાય છે, એની તકેદારી રાખવાની ખાસ જ ર છે. કોમવાદ 
હોય, આંતકવાદ હોય તમામ બાબતોમાં સોિશયલ મી ડયાનો સારી રીતે ઉપયોગ કરીએ તો કાબુ મળેવી શકાય છે. એના 
ઉપરથી આગોત  આયોજન કરી ગુનેગારોને પકડી શકાય છેં . જ ે રીતનો સોિશયલ મી ડયા મારફતે કો યુનલ, ભડકાઉ 
ભાષણો, ભડકાઉ વી ડયો જ ેવારયલ થાય છે. તેના ઉપર સમયસર પગલાં લઇએ અને તેના ઉપર સમયસર સક  કસીએ તોં  
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હ માનું છ કે ગુજરાતની શાિંતું ંુ , સલામિત વધુ સુ ઢ થાય તેવી મારી મા યતા છે. સાઇબર ાઇમની અંદર એમ.ટેક. થયેલા 
ક યૂટરના િન ણાંત અિધકારી હોય એમને જવાબદારી સ પવી ઇએ. ખાસ કરીને મારો  છે કે આજ ેઆપણે ઇએ છીએ 
કે જ ેરીતે સાઇબર ાઇમનો દુ પયોગ થાય છે. પોન ફ મોનું ચલણ વ યું છે. નાના નાના કમળા બાળકોુ , બહારથી ધંધા 
રોજગાર માટે આવતા અન ેએકલા રહેતા લોકો જમે સુરતમા ંઘટના બની છે કે પોન ફ મો વાન ેલીધે બળા કારની ઘટના 
બની છે. આપણા સંત ી પૂ ય મોરારી બાપુએ પણ આ બાબતે િચંતા દશાવી છે. એવી રીતે ઘણા બધા સાધુ સંતો, 
શુભિચંતકો પણ આ અંગે િચંિતત છે. એના માટે આયોજન કરવું ઇએ કે જથેી કરીને પોન ફ મો ઉપર બેન કરી શકીએ. મારો 
પહેલો  પોન ફ મોને બેન કરવા માટે કાયવાહી કરવા માગીએ છીએ કે કેમ? બી   ઓન લાઇન છેતરપ ડી થાય છે 
એમાંથી લોકો પહેલેથી તૃિત થાય, છાપા, મી ડયાના મા યમથી ગૃિત અિભયાન ચલાવવા માગીએ છીએ કે કેમ? મારો 

ી   સાઇબર ાઇમની ફ રયાદ દાખલ કરવા માટે મોટા ં શહેરોમા ં યવ થા છે, પરતુ ઓનલાઇનં  છેતરપ ડી થાય છે. 
કલાકોમા ં ણ પોલીસને કરીન ેફ રયાદ ન ધીએ તો  પૈસા પાછા આવવાની શ યતા રહે છે. સાઇબર ાઇમમા ંફ રયાદ કરવા 

ય તો તેમા ં લાંબો સમય ય છે અન ે પૈસા પાછા મળતા નથી. પોલીસ ટેશનવાઇઝ, િજ ાવાઇઝ આપણે સાઇબર 
ાઇમની ઓ ફસો ખોલવા માગીએ છીએ કે કેમ? 

 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી સાચા અથમાં ી યાસદુીનભાઇ શેખ નવા કારનો  
સ માનનીય સભાગૃહ સમ  લઇને આ યા છે. એકવીસમી સદીના યુગની અંદર ટેકનોલો નો જમાનો આવતો ય છે, યારે 
આજના સમયમાં ગુનેગારો હાઇફાઇ બ યા છે. ગુનેગારો પણ વાઇફાઇનો ઉપયોગ કરે છે. સોિશયલ મી ડયાનો ઉપગોગ કરે છે. 
પહેલા એવુ ંહતંુ કે કોઇને લૂટંવા હોય તો છરી મારે, એના પૈસા પડાવી લ ેએ માણે લૂંટ થતી હતી. આજ ેભારતના અથવા 
િવ ના કોઇપણ એક ખુણામા ંબેસીને એના હાથમાં માટ ફોન હોય એના મા યમથી એના પૈસા પોતાના ખાતામાં ટા ફસર કરી 
શકાય એવી ટેકનોલો ના મા યમથી અનેક િક સાઓ યાનમાં આ યા છે. ભારત સરકાર ારા પણ આ ડિજટલ ાિંતના 
મા યમથી આપણા સૌનુ ંએક ડિજટલ ઇિ ડયાનુ ં વ ન છે. આપણે સૌ ણીએ છીએ કે માટ ફોન, લેપટોપ, ઇ ટરનેટ 
વગેરેના મા યમથી નવા કારના ગુના આચરવામા ંઆ યા છે. માનનીય સ ય ી યાસુદીનભાઇ શેખ ેબે- ણ મુદાની વાત 
કરી તથા રા ય સરકાર સાઇબર ાઇમને નાથવા માટે મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના અ ય થાન ે અ યાર સુધીમા ં
રા યમાં પોલીસ તં ના ઉ ચ અિધકારીઓની પ થી ૭ વખત િમ ટગ થઇં  અને તે િમ ટગની અંં દર આવનારા દવસોમા ંઆપણા 
ગુજરાતના લોકો સાયબર ાઇમના મા યમથી દંડાય તેના માટે અનેકિવધ નાના-મોટા આયામો હાથ ઉપર લીધા છે. સૌથી 
પહેલું કામ રા યના અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરત જ ેચાર મહાનગરો છે તેમાં સાઇબર પોલીસ ટેશન બનાવવામા ં
આ યા છે. આના ઉપરાંત આપણી જ ે૯ રે જ છે તેની અંદર સાઇબર સેલ બનાવવામા ંઆ યા છે. તે ઉપરાંત ટેટનું ાઇમ 

ા ચ છે તેની અંદર પણ સાઇબર સેલ બનાવવામાં આ યું છે. ટેટના ાઇમ ા ચના સાઇબર સલેમા ંર૪૭ જયારે પણ 
કોઇને આ માણેની મુ કેલી ઉભી થાય તો તા કાિલક ાઇમ ા ચનો સંપક કરી પોતાની જ ે ફ રયાદ ન ધાવે તે ફ રયાદ 
ાઇમ ા ચના લોકો આનુષાંિગક પોલીસ ટેશનમાં પહ ચાડે છે. તે સાઇબર પોલીસ ટેશન ન હોય તો પણ તે લોકો ગુ હો 

ર ટર કરી તે દશાની અદંર કાયવાહી કરે છે. મેન પાવર પણ રા યની અંદર પૂરો આપવા માટેનો ય ન કય  છે અન ે
અ યાર સુધી કમચારીઓ અને અિધકારીઓ સ હત ૮રર લોકોનું મહેકમ આપવામાં આ યું છે. જન ગૃિત માટે હ અહ  એક બુક ું
બતાવું છ તેનું નામ છે સાઇબર ાઇમ ગૃિતુ ં . રા ય સરકાર ારા લીશ અને ગુજરાતી બંનનેી સામૂ હક બુક બનાવવામા ં
આવી છે. જદી જદી કલોની અંદર આુ ુ ૂ  બુક આપીને જન ગૃિત આવે એટલા માટેનું કાય કરવામાં આ યું છે.   
  અ  ય ી : ડીઝીટલ ફોમમા ંપણ મૂકાવ  આ બુક.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ડીઝીટલ ફોમની અદંર ચો સ અમ ેઅમારી વેબસાઇટની અદંર 
અપલોડ કરીન ે મૂકાવીશુ.ં આમાં સૌથી અગ યની વાત ટૅકનોલો માં કીલ ડેવલપમે ટના મા યમથી લોકોને િશિ ત 
કરવાની છે. તેના માટે ૩૦ જટેલા અિધકારીઓને િશિ ત કયા છે. આ સાઇબર સેલ અને સાઇબર પોલીસ ટેશન બના યા 
પરતુ તેની સાથે સાથે તેના સવરં , હાઇએ ડ સવર, વક ટેશન અને અનેકિવધ ઇ ટમે ટ દરેક જ યાએ આપણે પહ ચતા 
કયા છે. માનનીય સ ય ીએ બહ સાચી વાત કહી કે સમાજ સમાજ વ ચેુ , કોમ-કોમ વ ચે ખાઇ ઉભી કરવી હોય તો સાઇબર 
ાઇમ..... અને ી યાસુ ીનભાઇ પોતે પણ તે ણ ેછે. હમણા ંસીટીઝન એમે ડમે ટ એ ટના કાયદાના સમથનમા ંસમ  

રા યની અંદર જ ે માણેની પ રિ થિત ઉભી થઇ તેમા ં કેટલાક લોકોએ તે પ રિ થિતમાં વધારે િવ ેપ ઉભો થાય એટલ ે
અમદાવાદ શહેરના એક યિ ત ઉ ર દેશની કોઇ ઘટનાન ેઅમદાવાદની અદંર સાંકળીન ેઅમદાવાદની અંદર તોફાનો થયા છે 
તે કારની ામક અશાંિત ઉભી કરી અશાિંત થાય તેવું આ સોિશયલ મી ડયાના મા યમથી કયુ હતંુ. અમ ેતેને પકડીન ેજલેના 
હવાલે કય . એવો એક િક સો કે જયારે ભારતીય જનતા પાટ નુ ં ઓનલાઇન સ યપદ ચાલતંુ હતંુ યારે એક યિ તએ 
ઇમરાનખાનને ભારતીય જનતા પાટ નો સ ય બના યો. એક યિ તએ પં બનો ગુરિમતિસંગ છે તેને સ ય બના યો. ી 
યાસુ ીનભાઇ પણ ણે છે. તે આરોપીને પણ ણે છે. આ માણે પ ન.ે..  

 અ  ય ી : આમા ંહસવા જવેું શું છે? ણે છે એટલુ ંજ ક ુ ંછે. સબંંધ છે એવું નથી ક ુ.ં  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આવા અનેક િક સાઓ સોિશયલ મી ડયાના મા યમથી.... 
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 અ  ય ી : કોઇ કોઇન ે ણતંુ હોય એમા ંકઇં ... ઇટ વુડ બી ટેકન સો લાઇટલી, લીઝ.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મારો કહેવાનો આશય એ છે કે તે િક સો તે ણે છે. આપણે 
કીલ અપ ેડેશનની સાથ ે સાથ ે ફોરેિ સક સાય સમા ં કોઇ માણસે આવો ગુ હો કરીન ે તેની હાડ ડ ક તોડી નાખે તો તેમા ં

ડેમેજ હાડ ડ ક, સીમકાડ કે મેમરી કાડ જ ેતૂટેલા હોય તો પણ તેમાંથી ડેટા પાછા મેળવીને તે ગુનેગાર સુધી પહ ચીએ છીએ. 
ઘણા કેસની અદંર કોઇ મોરફીન કરીને કોઇનો ભળતો ફોટો મકેૂ તેમાં પણ આપણે તેને પકડીએ છીએ. ઘણી વખતે 
ઇ ટરનેશનલ લવેલે સાઇબર ટેક આવતી હોય છે તો આ સાઇબર ટેકના િ વે શન માટેની આપણી સાઇબર વોચ છે. તે 
ઉપરાંત ઘણી વખતે કોઇ ઝાંખા િવડીયો હોય અન ેઅ પ  ફોગો ાફ હોય તો તે પણ આના મા યમથી કરી શકીએ છીએ.   
 માનનીય અ ય ી, આ સોિશયલ મી ડયાના મા યમથી અનેક કારના ગુના ન ધાય છે. કોઇ ખોટી ોફાઇલ 
બનાવે અન ેબદનામ કરતા હોય, ઘણા લોકો અ ય યિ તની ોફાઇલને હેક કરી લ ેછે અને ધણા યિ ત કોઇના અનઅિધકૃત 
રીતે બી ના િવડીઓ અપલોડ કરે છે. ી યાસુ ીનભાઇએ િચંતા કરી ચાઇ ડ પોન ાફી અંગે. આ રાજય સરકાર ગુજરાતની 
અંદર ગુજરાતના નાના બાળકો કે યુવા ધન ચાઇ ડ પોન ાફીના મા યમથી એમની માનસીકતામા ં  િવ ૃ ત અસર પડતી 
હોય અને એના કારણે બળા કાર કે અ ય કારની ઘટનાઓ થતી હોય રાજય સરકાર રાજયમાં ચાઇ ડ પોન ાફી કોઇ પણ 
હસાબે ચલાવી લેવા માગતી નથી અને એના સંદભમાં અમે કડકમા ંકડક કાયવાહી કરવા માટે માનનીય િવજયભાઇ પાણીની 

સરકારનો આ સંક પ છે. માનનીય અ ય ી, આ ઉપરાંત ખોટા સમાચારો ફેલાવવા અન ેતોફાનો કરાવવા, ડેબીટ કાડ અન ે
ેડીટ કાડ સંબંિધત ગુનાઓમા ંહ સ માનીય સભાગૃહના યાન ઉપર મૂું કવા માગંુ છ કેુ ં , ઝારખંડ રાજયની અંદર એક મતારા, 

િગરીધર અન ેદેવધર એ કારના ગામો છે અન ેએ આખા ગામોનો યવસાય આ માણનેા કોલ સે ટર ડેવલપ કરી અન ેપૈસા 
વૈપ કરવાનો છે. એક વખતે ગામડાઓમાં કાચા ઝંૂપડાઓ હતા આજ ેભ ય મોટા મોટા મકાનો બની ગયા છે. જયારે આ નુ ં

િ ફ ગ ચાલ ુ હતંુ યારે આપણા રાજયના ડી. .પી. િશવાનંદ ઝા આખે આખું આ સાઇબર ાઇમના સંદભમાં અહ થી 
પેિશયલ  યાં ટીમ મોકલીને ગુજરાતના લોકોના સદંભમા ંજ ેગુના બનેલા છે તેના સદંભમા ંઆપણે તપાસ કરવાના છીએ. 

આપણે સાઇબર આ ત નામનો ોજકેટ કય  છે અને આ સાઇબર આ ત નામના ોજકેટથી રાજયના ૩૭૧૭ નાગ રકોના 
૧,૩૨,૮૨૦૦૦ િપયા આપણે બચાવવામાં સફળ થયા છીએ. ઘણા લોકો નોકરી બ અંગે ોફાઇલ મૂકાવી દે કે તમારે 
નોકરી ઇતી હોય તો તમારે આટલા િપયા આમ ભરો તો એના સંદભમા,ં લ ના સદંભમા,ં મેટીમોિનયલ સંબંધમા ંપણ જ ે
ગુનાઓ થાય છે તો એ સંદભમાં પણ જદી જદી ગગો પકડી છેુ ુ , બનાવટી ખોટી લોનના સંદભમા ંપણ કયુ છે, ઇ યુર સ 
કપની બાબતમાં મને જણાવતા આનદં થાય છે કે ઇ યરુ સ કપનીના એક નાગ રકના ં ં ૧૧ કરોડ િપયા જવેડી મોટી રકમ 
ગુમાવી હતી એ સાઇબર ાઇમ ખાતે ગુનો ન ધાવી અને સાઇબર આ ત ોજકેટ હેઠળ એ એકાઉ ટમાંથી પૈસા યાં ગયા એ 
આઇડે ટીફાઇ કરીને આપણે પાંચ..(અંતરાય)  
  અ  ય ી :પહેલીવાર જ આ  સાઇબર ાઇમનો આ યો છે અન ેએના માટે મા હતી હોવી વધારે જ રી છે.   
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : ી િનરજનં ભાઇ, પહેલી વખત આ યો છે. તમારે મા હતી ન ઇતી હોય તો મારે પરાણ ે
આપવી નથી. આ તો માનનીય સ ય ીએ  બહ સારો પૂ યો છે અન ે હ માનુ ં છ કેુ ું ંુ , આપણા બધા ધારાસ યો પાસ ે
સાઇબર ાઇમની ફ રયાદો આવતી હશ ેઅન ેમારી પાસ ેએ ફ રયાદો લઇને ધણા ધારાસ યો આવે છે.  
 અ  ય ી : માનનીય િનરજનભાઇની ઇ છા છે કે બી  પેટા ોમાં આગળ જઇએં .  
 ી દપિસહં  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ઓનલાઇન શોપ ગમા,ં લોટરી સંબંધી, ઇ-મેઇલ હેક ગ, 
સીમકાડ વેપ ગ, ક ટમર કેર સંબંધી, ઓ.એલ.એકસ.ની અંદર આપણે ખરીદી કરીએ તેમાં અને રે સમવેર આ માણેના 
રાજય સરકાર રાજયના પોલીસ િવભાગ ારા ગુજરાતનો કોઇ પણ નાગ રક સાઇબર ાઇમના કારણ ેએણે કોઇ પણ ગુનાનો 
ભોગ ના બન ેઅન ેગુજરાતમાં અશાંિત ન ફેલાય અને સામાિજક, શારી રક કે આિથક નુકસાન ન ય એની સંપૂણ તૈયારી કરી 
છે.  
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , સાઇબર 
ાઇમ ખાસ કરીને એ.ટી.એમ.માંથી પૈસા ઉપાડવાના સદંભમા ંગુનાઓ અનેક બનતા હોય છે. યારેક મોિનટર ગ ડલ ગ અન ે

પેમે ટ ોડમા ંકેવા કેવા કારના ગુના બને છે અને યાંથી કેટલું નકુસાન થાય છે?  
 ી દપિસહં ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મ મારા ના જવાબમાં બહ િવગતે જણા યું છેુ , પરતુ એમણે જ ેં
િવશેષ વાત કરી છે ડેબીટ કાડ અને ેડીટ કાડના સંબંધમા,ં આમાં શું કરે છે કે યિ તઓ એકબી ને િવ ાસમા ંલઇ અન ે
એનો ઓ.ટી.પી. નંબર મળેવી લ ેછે અન ેએમાંથી એ પૈસા પડાવી લેતા હોય છે અને આ ઉપરાંત લોન સંદભ યારે જદી જદી ુ ુ
વાત કરતા હોય છે યારે પણ કરી લેતા હોય છે. સીમકાડ વેપ ગમાં પણ આપણે આપણો પાસવડ ગમે તેવો ગુ  રાખતા 
હોઇએ છીએ પરતુ આ જ ેહેક કરવાવાળા ં લોકોની અંદર એવી મતા હોય છે કે તેઓ પાસવડ ણી લેતા હોય છે અન ેએના 
ઉપરથી ઓ.ટી.પી. ણી લેતા હોય છે અને એના મા યમથી તે લોકો આ માણેની સમ યા ઉભી કરતા હોય છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ ખૂબ િવ તૃત વાત કરી છે પણ આ સાયબર ાઇમની 
સમ યા અને ડિજટલ દિુનયાના દુ પયોગે સામા ય માણસનુ ં વવું દુ કર કરી દીધંુ છે. ઇ-બે ક ગ યવ થામાં હેકરો ારા 
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સામા ય માણસના િપયા બારોબાર બી ના ખાતામાં ટા સફર થઇ જવા, ઓનલાઇન ટેડ ગમાં કોઇના નામે હ રો લા ખો 
િપયાની બારોબાર ખરીદી થઇ જવી. કેટલાય આિથક ગુનાઓનું ઇ ટરનેટ લેટફોમ ઓનલાઇન થવાના કારણ ે યાંયને યાંય 

આજ ેબ યું છે,  િમલકતની પણ હવે સલામિત નથી રહી. આ ઓનલાઇન ટા ઝે શનની અંદર આ િવધાનસભા ગૃહમાં મોડી 
રા ે ચચા થઇ યારે પણ યાન દોય ુહતંુ. સાયબર ાઇમથી િમલકતોને પણ યાંયને યાંય િવવાદમા ંનાંખવાના હિથયાર 
તરીકે ઇ ટરનટેનો ઉપયોગ થઇ ર ો છે. યાંયન ે યાંય સામ ેઆ યુ ંએમ ખંડણી ઉઘરાવવા માટે ધમકીઓ આપવા માટે થઇન ે
પણ ઇ ટરનેટનો ઉપયોગ થાય છે અને ખંડણીખોરો આ લેટફોમનો દુ પયોગ કરે છે. આવી જ રીતે સામાિજક ચા ર યહનન 
કરવા માટે પણ આ લેટફોમનો ખૂબ દુ પયોગ થઇ ર ો છે. રાજકીય દુ ચાર માટે પણ યાંકને યાંક દુ પયોગ થઇ ર ો છે. 
માનનીય મં ી ીએ વીકાય,ુ ી યાસુ ીનભાઇ ણે છે, સરકાર છે, અમે િવપ ના લોકો ણીએ છીએ કે આ દુ ચાર 
કોણ કરે છે, સરકાર શુ ં કામ નથી ણતી? માનનીય મં ી ીન ે િવનંતી કે, આ ઇ ટરનટેના દુ પયોગથી યાંકન ે યાંક 

સૂસીના હિથયાર તરીકે પણ આનો ઉપયોગ થાય છે. આજ ેસામા યને એની િનજતાનો અિધકાર છે. રાઇટ ટ ાઇવેસીુ , 
આજ ેમારે મારા ઘરે મારા ીમતી  સાથ ેવાત કરવી હોય તો એ વાતની પણ ગોપનીયતા રહેશે કે કેમ એના ઉપર સવાલ ઉભો 
થયો છે. માનનીય મં ી ી પાસેથી હ એ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , આ ડિજટલ દુિનયાનો દુ પયોગ અને સાયબર ાઇમની 
સમ યાના િનવારણ માટે જ ે િબનઅિધકૃત એકાઉ ટસ છે, ચાહે સોિશયલ મી ડયાના લેટફોમ ઉપર હોય કે, ફેસબુક હોય, 
ીટર હોય, વો સએપ હોય જ ે ઓથ ટીક એકાઉ ટ હોય છે એ િસવાયના તમામ એકાઉ સને દૂર કરવા માટે સરકાર કોઇ 

પગલાં ભરવા માગે છે કે કેમ? અન ેબી  મુ ો કે ઇ ટરનેટ ઉપયોગ માટે જ ેપણ નેટનો ઉપયોગ થતો હોય, એ નેટનો ઉપયોગ 
કરનારા યિ તની ઓળખ કાયમી થાિપત કરવા માગે છે કે કેમ?  
 ી દપિસહં ભ. ડે  :માનનીય અ ય ી, માનનીય પરેશભાઇએ જ ેશંકા ય ત કરી એ શંકાની િચંતાનું કોઇ 
કારણ નથી અને રા ય સરકાર, રા યના તમામ લોકોના ાઇવેસી એકટ માણે એનું સંપૂણપણે પાલન કરે છે અને એ માણ ે
કોઇની યિ તગત િજદગીની અંદર યારેય દખલ કં રવા માટેનું રા ય સરકારનુ ં લાિનંગ નથી. પણ એમણે જ ેક ુ ં કે ખોટા 
આઇ.પી. એડેસના મા યમથી આ માણેનો મીસયુઝ કરે છે એના સંદભમાં આપણે આમા ં યુ ં છે કે કેટલાક ગુનાઓમા ં
એફ.આઇ.આર. થઇ છે, કેટલાક ગુનાઓમા ંપકડાયા છે અન ે કેટલાક ગુનાઓમાં હ  સુધી નથી પકડાયા. આમા ં િવદેશના 
લોકો પણ અને િવદેશના સવર અને એ સવરની અંદર પણ ડ લીકેટ સવર હોય છે એટલે આની મા હતી એકિ ત કરવી અન ેૂ
મા  રા ય સરકારની એજ સીઓ અથવા રા ય સરકારની એકલી મશીનરીઓથી આ પૂરતંુ નથી, આ ઇ ટરનેશનલ 
એજ સીઓ સાથે પણ આપણે કો-ઓડ નેશન કરીન ે એના આધાર ઉપર આપણે કરીએ છીએ પણ તમારી આ િચંતા આ 

માણેના ખોટા આઇ.પી. એડેસના મા યમથી આવુ ંકરતાં હશ ેતો તેના સંદભમા ંઅમ ેસાયબર ાઇમના મા યમથી જ ેપૂતતા 
કરવી પડતી હશે એ અમ ેચો સ કરીશુ.ં  

વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં/શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અનેે  ગૌવંશ 
*૨૪૪૦૩ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવલસાડ અન ેનવસારી િજ ા/શહેરમાંથી વષવાર 
કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવશં પકડવામા ંઆ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

વલસાડ શહેર ૦૨ િક. ા. ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
વલસાડ િજ ો ૫૦ િક. ા. ૧૩ ૦૦ ૦૭ ૦૦ 
નવસારી શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
નવસારી િજ ો ૪૫૭ િકલો 

૫૦૦ ામ 
૧૫ ૦૨ ૨૭ ૦૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
વલસાડ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
વલસાડ િજ ો ૩૦૦ િક. ા. ૪૪ ૦૦ ૨૪ ૦૦ 
નવસારી શહેર ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
નવસારી િજ ો ૧૨૫ િકલો ૪૫ ૦૦ ૨૨ ૦૦   

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
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વલસાડ શહેર ૦૦ ૦૦ 
વલસાડ િજ ો ૦૦ ૨૪ 
નવસારી શહેર ૦૦ ૦૦ 
નવસારી િજ ો ૧૦ ૩૬ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
વલસાડ શહેર ૦૦ ૦૦ 
વલસાડ િજ ો ૦૩ ૩૧ 
નવસારી શહેર ૦૦ ૦૩ 
નવસારી િજ ો ૦૪ ૨૫   

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાના બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

વલસાડ શહેર ૦૧ ૦૦ 

વલસાડ િજ ો ૦૦ ૦૧ 

નવસારી શહેર ૦૦ ૦૦ 

નવસારી િજ ો ૦૩ ૦૧  

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વલસાડ શહેર ૦૦ ૦૦ 

વલસાડ િજ ો ૦૦ ૦૫ 

નવસારી શહેર ૦૦ ૦૦ 

નવસારી િજ ો ૦૨ ૦૦  
 ી તુભાઇ  હ. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એટલુ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , ગૌમાંસ 
અને ગૌવંશ પકડવા બાબતનો  છે ખાસ કરીને વલસાડ અને નવસારી િજ ાની અદંર બે િજ ાની વાત ક  તો ૧૩૩૪ 
િકલો ગૌમાંસ પકડાયેલું છે અન ે આજની ો રીની વાત ક  તો ટોટલ ૨૩ િજ ાની અંદર ૧ લાખ ૪૯૦ િકલો ગૌમાંસ 
પકડાયેલું છે  યારે હ મં ી ી પાસેથી એટલુ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , તેમાં વાહનો કેટલા ડટેઇન કયા છે અને વાહન ડટેઇન કયા 
પછી તેની છોડવાની યા શું છે ? 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આ રાજય સરકાર માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ 
ગુજરાતમાં આ સંવદેનશીલ સરકાર તરીકે થાિપત થયેલી સરકાર છે અને જ ેપશુ સંર ણ અિધિનયમ હતો તે અિધિનયમના 
કેટલાક લુપહો સ હતા એ લુપહો સના કારણ ેઆપણે ગૌહ યા અને ગૌવંશને બચાવવાની અંદર અસરકારક કામગીરી નહોતા ં
બચાવી શકયા આ રાજય સરકારે િનણય કય  કે ગુજરાતની ધરતી ઉપર  કોઇ ગાયની દયા ના ખાતંુ હોય તો સરકાર તેની 
હરગીઝ દયા ખાવા માટે તૈયાર નથી તેના માટે જ ેકાયદો હતો એ કાયદાની અંદર આ વન કેદની સ  ફરમાવતો કાયદો એ 
ગુજરાતની િવધાનસભાની અદંર મંજર કરવામા ં આ યોૂ .  કોઇ િ હકલ આના સંદભની અંદર પકડાય તો એ િ હકલન ે
રાજયસાત કરવામાં આ યુ અને આ ગુ હાની અદંર તેનુ કોઇ પણ સં હ કરે, કોઇ પણ કતલ કરે અથવા કોઇ વાહન હોય આની 
અંદર સંકળાયેલા તમામ ે તમામ લોકોનો િબન- મીનપા  તે રાજય સરકાર ારા ન ી કરવામા ં આ યુ છે એટલે રાજય 
સરકારની ગુજરાતની ગાયો અને ગૌવંશની ર ા કરવા માટે અમારી ક ટબ તા છે અને સાથે સાથે એ દશાની અંદર જયારથી આ 
કાયદો અમલમાં આ યો છે યારથી આનો મશઃ અગાઉની સાપે માં ઘટાડો કરવામાં આ યો છે. 
 માનનીય અ ય ી, આપના ારા જ ે  પૂછવામાં આ યો છે કે કેટલા વાહનો પકડવામાં આ યા તો એ વાહનોના 
સંદભમા ંવષ ૨૦૧૮ અને વષ ૨૦૧૯મા ંવાહનોની સં યા ઘણી છે પણ બધી ડાણમા ંના કહેતા લાંબો સમય નહ  લ  પરતુ ં
વષ ૨૦૧૮મા ં વલસાડ અને નવસારીમાં કલુ -૨૨ વાહનો પકડવામા ં આ યા અન ે વષ ૨૦૧૯મા ં ૩૧ વાહનો પકડવામા ં
આ યા અન ેવાહનોના જદા જદા કાર છે એમ કરીને આ વાહનો પકડવામાં આ યા છેુ ુ .  
  અ  ય ી  : તેમણ ેએવું પૂછયું કે છોડવાની યા શું ? ખરેખર છોડવાની નહ  પણ નાછટે તેની યા પૂછવી ૂ

ઇએ એટલે આ  હ એલાઉ કરતો નથીું .  
 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , ગાયન ે
હદુ શા ોમા ં પિવ  માનવામાં આવે છે અને મન ે જણાવતા આનંદ પણ થાય છે કે આ વખતના બજટેમાં આદરણીય ં

મુ યમં ી અને નાણામં ી ીને અિભનંદન પણ આપવાની હ ચે ા ક  છ કાું ં ંુ રણ કે ખેડતો ગાય આધા રત ાકૃિતક ખેતી તરફ ૂ
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વળે તેન ેમાટેની યોજનાની હેરાત પણ આ બજટેમા ં કરવામા ંઆવી છે યારે હ પૂછવા માગંુ છ કે વલસાડ અન ેનવસારી ું ંુ
િજ ામાં આવી ગાયોની હ યા કરવાવાળા લોકો કોણ છે, કોને પકડવામાં આ યા છે ? અને તેના નામ હોય તો આપવા િવનંતી 
ક  છ અને પકડવાના બાકીના હોય તો કોણ બાકી છે ં ંુ ? 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય િપયુષભાઇએ જ ે  કય  છે. 
 અ  ય ી  : કોઇના નામ ના આપશો. 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, તેમણે ધારાસ ય ી તરીકે માગેલ છે અને તેમા ંબધા જ છે. 
 અ  ય ી  : તેમને લી ટ આપી દે  પણ અહ યા હેરમાં નામ ઉ ચારવા ઠીક નહ . 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ી તુભાઇન ેખબર પડે કે આ કયા ક ાના લોકો ગુજરાતની 
અંદર ગાયોની હ યા કરે છે અને ગાયની હ યા કરવાવાળા લોકોન ેતો સમાજની વ ચે ઉઘાડા પાડવા જ ઇએ. આપ  
અનુમિત આપો તો મારે કહેવું છે. કેમ કે આ ગાયની હ યાનો સવાલ છે. અમ ેતો ગાયમા ંતે ીસ કરોડ દેવતાઓનો વાસ સમ  
છીએ. ગાય અમારી આ થાનુ ં િતક છે. અમારી ાનું િતક છે, માનનીય અ ય ી આપ એલાઉ કરો તો મારે નામ કહેવા 
છે.   
 અ  ય ી : આખું લી ટ લાંબુ છે?  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : ના લાંબુ લી ટ નથી. ૬-૭ નામો છે.  
 અ  ય ી : હા બોલો.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, વલસાડ િજ ાના જ ે છે એમાં શેખ શબાના અ ાર ખા, હસીલા 
અખતર રહેમાન, વસીમભાઇ કોકણી, ખીર અ ાર ખુ શેખ, નવસારી િજ ાના જ ેપાંચ આરોપી છે એમાં ી િપયુષભાઇ 
જયાંથી આવ ે છે એમા ં ઇ ાહીમ મોહમદ હાફ જલાલપોરના છેં . ઇમરાન ગુલામ રસુલ, નવસારીના છે. મહેબુબ વાપી, 
ઇ તીઆઝ મુ ા એક માંગરોળના છે. આ કારના છે.  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ગૌમાતાના નામે ખૂબ રાજકીય વાતો અને રાજકારણ થાય છે. મા 
ઉિમયાનુ ંવાહન એ ગાય છે. માનનીય મં ી ીએ ખૂબ લંબાણપૂવક અને માનનીય સ ય ીએ યિકતઓના નામ પણ માં યા. 
આ રાજયમાં ગૌવંશનો કાયદો ઘડયા પછી પણ કાયદાનો અમલ કેટલો થાય છે? જમે દા  બંધીનો કાયદો છે પણ એનો અમલ 
ક છ અને સુરતમાં કઇ રીતે થાય છે એ આપણે સૌ ણીએ છીએ. ગાયની વાતો કરવી અને ગાય પર રાજકારણ કરવુ,ં આજની 
આ િવધાનસભાની ો રીની અંદર અમારા સ યો ારા અલગ અલગ િજ ાઓના ો પૂછવામા ં આ યા છે. બે વષની 
અંદર...  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, િવધાનસભાનો િનયમ છે કે બધા ો લબ કરીન ે ન પૂછી 
શકાય. કોપની બહારની વાત છે, એટલે આપને િવનંતી ક  છં ંુ .  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હંુ બધા ોને મજ કરીને માનનીય મં ી ીને મુંઝવણમાં મૂકવા 
માગતો નથી. હ મં ી ીનું યાન દોરવા માગંુ છ કે છે ા બે વષની અદંર ું ંુ ૧ લાખ િકલો કરતાં પણ વધારે ગૌ-માંસ ગાય 
માતાની કહેવાતી સરકારના રાજયમાં પકડાયું છે. સરકારે કાયદો ઘડયો છે પણ તેનો અમલ થતો નથી. યિકત કઇ છે એ 
અગ યનું નથી, આજ ે પણ રાજયમાં જ ે જ યાએ ગૌ-વંશના વતા ઢોરો પકડાય છે એમા ં ભારતીય જનતા પાટ ના 
ટીકરવાળા વાહનો પણ  પકડાય છે.  

 અ  ય ી : માનનીય શલૈેષભાઇ, આપ સવાલ પૂછો છો કે જવાબ આપો છો. 
           ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એ જ પૂછ છુ ું ં . એમણે વાહનોની વાત કરી, ગૌવંશની વાત કરી. તો એ 
વાહનોના માિલકો કોણ છે, માનનીય મં ી ીએ વાહનોની સં યા અ યારે આપી તે વાહનોના માિલક કોણ હતા, એમનાં નામ 
શું હતાં એ પણ માનનીય મં ી ી આપે અને કાયદો મજબુતાઇથી રાજયમાં લાગુ પડે એના માટે સરકાર શુ ંકરવા માગે છે?  
           ી દપિસહં ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મન ે દુઃખ યારે થાય છે કે, મતોના તૃિ કરણની રાજનીિતના 
કારણે યિકતઓ કઇ ક ા સુધી પહ ચી ય છે. અમે કહીને છીએ કે ગાય અમારી માતા છે અને ગાયના ર ણ માટે અમ ે
ક ટબ  છીએ. એટલા માટે અમે કાયદો લા યા. મ આ સભાગૃહની અદંર જ ે આરોપીઓનો ઉ ેખ કય  શું તમે એ લોકોન ે
બચાવવા માગો છો, ન ી કરવુ ં ઇએ તમારે એ િનણય કરવો ઇએ કે તમે ગાયન ે કાપવાવાળાની સાથે છો કે ગાયન ે
બચાવવા વાળાની સાથ ેછો?  
      અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, હવે એમણ ેજ ે  પૂછયો એનો જવાબ આપો.  
      ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, જમેાં ભારતીય જનતા પાટ ના ટીકરો લગાડેલા વાહનનો ઉ ેખ 
કરવામા ંઆ યો છે, (અંતરાય)  
 અ  ય ી : લીઝ, જવાબ સાંભળો.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : આ ખોટી વાત છે. મારી પાસે આવા કોઇ વાહનનો ઉ ેખ કરવામાં આ યો નથી. 
ભારતીય જનતા પાટ ના ટીકર વાહન ઉપર લગાડીન ેતેનો દરૂ ઉપયોગ કરી ભારતીય જનતા પાટ ને બદનામ કરવાવાળા લોકો 
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છે. જ ેપ ના લોકો, તમારામાં તાકાત હોય તો તમે તે દવસ ેઆ કાયદાને સંપૂણપણે સમથન કેમ નહોતંુ કય?ુ એ પૂછવા માગંુ 
છંુ. વાહનોના સંદભમાં માનનીય શૈલેષભાઇએ વાત કરી એમાં મ ક ું કે મારી પાસે આંકડો છે કે ૨૬ વાહનો, ૧૧ રાજયસાત 
કરવામા ંઆવે છે. હાઇપોકીથેશનવાળા વાહનોની યા હાલ ચાલુ છે.   
 અ ય ી : નામો આપો.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : નામો મારી પાસે હાલ નથી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીનું યાન દો  છ કે આ ગૌ ર ાનો કાયદો પણ ક ેસ ં ંુ
સરકાર લાવી હતી. આજ ેપણ રાજયમાં ગૌશાળામા ંગાયો ભૂખ ેમરે છે, િવતેલા વષ માં ૬ થી ૧૦ના ઉપલ ધ આંકડા મુજબ 
૪૯૨ કરોડ ચોરસ મીટર સરકારી ખરાબો પડતર અને ગૌચરની જમીન આપણે ખાનગી ખોળ ેધરી દીધી છે. ભારતીય જનતા 
પાટ ના નેતૃ વમા ંઆજ ેપી ક રીવો યુશનથી મીટ એકસપોટમા ંભારત નંબર વન તરફ આગળ વધી ર ુ ંછે. અન ેએમાંય આ 
ગરવી ગુજરાતમાં ગાય માતા ભૂખે મરે અને ૧ લાખ િકલો ગૌ માસં પકડાયું એવું સરકારે વીકાયુ છે. માનનીય ગૃહમં ી ીન ે
િવનંતી ક  છં ંુ .... 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, મારો વાંધો છે, આ ના જવાબમાં અમે પ  કયુ છે. ૧ લાખ 
િકલોનો કયાંય પણ મ ઉ ેખ કય  નથી. આ ન ેસુસંગત એ શ દો નથી.  
 અ ય ી : આપે એવો કોઇ જવાબ આ યો નથી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ીને િવનંતી એટલી કરવા માગંુ છ કે ું ંુ
તમે આંકડાથી ગભરાવ નહ . એક પણ િકલો ગાયનું માંસ ગુજરાતમાં પકડાય તો પકડાયેલો માણસ થર થર કાપે એવી નીિત 
છે, એની અમલવારીમાં કયાંકને કયાંક ઉણપ છે. આ સરકારની નીિતની અમલવારીની ઉણપના કારણે આ િ થિત ઉભી થઇ 
યારે મારી એટલી િવનંતી છે કે ગાયોના નામે રાજકારણ ભલે કરો. પણ ગૌ માતાને વાડવા માટે થઇને સરકારે એ નીિતનો 

કડકમાં કડક અમલ કરવા માટે સંક પબ  થવું છે કે કેમ?  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આ રાજય સરકાર હ ફરીથી કહ છ કે આ ું ું ંુ ી િવજયભાઇ પાણીની 
સરકાર ગાયોની ર ા કરવા માટે ક ીબ  છે. પણ હ સાથે સાથ ે િવપ ના નેતાન ેકહેવા માગંુ છ કે જયારે કસાઇઓ પકડાય ું ંુ
યારે તેને છોડાવવા માટે પોલીસ ટેશનમાં કોઇ ભલામણ કરવા માટે જશો નહ . કોઇ ભલામણ ન કરતા. ભૂતકાળની અંદર 

જયારે ક ેસનુ ંશાસન હતંુ.  
 અ ય ી : આપણે ક ીબ  છીએ કે નહ ? 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : એક જ લીટીમાં કહેવું છે, આ સરકાર જટેલી ભગવાન રામ માટે ક ીબ  છે એટલી જ આ 
ગૌ ર ા માટે પણ ક ીબ  છે.  

અરવ ી અને ગાંધીનગર િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  
*૨૪૨૫૬ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને ગાંધીનગર િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી 

.આઈ.ડી.સી. કાયરત છે,  

  (૧)  
િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ. ડી.સી.ની 

સં યા 
મોડાસા ૦૧ 
િભલોડા ૦૧ 

અરવ ી 

માલપુર ૦૧ 
ગાંધીનગર ૦૫ 
કલોલ ૦૨ 

ગાંધીનગર 

માણસા ૦૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) અરવ ી - ૦૩ 
  ગાંધીનગર-૦૦ 

 (૩) ઉ ત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમા ં
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ?  

  (૩) એકપણ નહ . 

 ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, મારો  એ છે કે અરવ ી િજ ામાં કયા કયા તાલુકામા ં
.આઇ.ડી.સી. છે? એ ના જવાબમા ંઅરવ ી િજ ામા ંબાયડ તાલુકામાં . આઇ. ડી. સી. બની નથી. બાયડ તાલુકો 

એવો છે કે ઓ.બી.સી. ના લોકો, ઠાકોર લોકો અને આ દવાસી ગરીબ લોકો રહે છે. ઘણા સમયથી યાં . આઇ.ડી. સી. 
બનાવવા માટેની માગણી છે. તો બાયડમાં . આઇ.ડી.સી. બનાવવા માગો છો કે કેમ? બી  મારો  એ છે કે ખાસ કરીન ે
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પણ માનનીય વડા ધાન મારા મત િવ તારમાં ખેડ ામા ં આ યા યારે એમને વાત કરી હતી અન ે ખેડ ા ખાતે 
.આઇ.ડી.સી. બનાવવા માટે.દરખા ત પણ કેટલીય વખત મંગાવી હતી તે પણ પેિ ડગછેં . યાં પણ મોટા ભાગના ટાયબલ 

લોકો છે  તો ખેડ ામાં .આઇ.ડી.સી. થાપવા માગો છો કે કેમ?   
 ી સૌરભ પટેલ : રાજયની અદંર ઘણા બધા તાલુકાઓને .આઇ.ડી.સી. છે. માનનીય સ ય ીનુ ંસૂચન છે.   
 ી રાજે િસંહ ર. ચાવડા : માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે િગફટ િસટીમા ં  ુ ં .આઇ.ડી.સી. કોઇ 

વૃિત કરવા માગે છે કે કેમ?  હા હોય તો એની િવગતો આપવામાં આવ.ે બી   છે કે .આઇ.ડી.સી.માં ઉ ોગો 
થાપવાના શું શુ ંલાભ છે? 

 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, િગફટ િસટીનો િવષય છે એ આદરણીય ધાનમ ી ીએ ગુજરાતમાં ખૂબ 
મોટા માણમાં રોજગારી મળે એ માણે આ યવ થા ઉભી કરી હતી. આજ ેભારત દેશનું સૌથી મોટ ફાઇનાિ સયલ હબ આ ું
િગફટ િસટીમા ંઉભું થવાના આરે છે અને એમાં ૬૯૦ એકર જ યા આજ ેગાંધીનગર િજ ાની અંદર ફાળવવામા ંઆવેલી છે. 
ઘણી બધી કપનીઓ ઓપરેશનલ પણ થઇ ગઇં  છે એમાં ટાટા ક સ ટ સી, બક ઓફ બરોડા, ઓરેકલ, ટાટા કેિમક સ, બક 
ઓફ અમે રકાથી માંડીને આજની તારીખમાં દસ લાખને રોજગારી િગફટ િસટીમાં ા  થઇ રહી છે. િગફટ િસટી માટે ખાસ કરીન ે
જ.ેસી.આર, આઇ.ટી. એસોસીએશન ારા માગણી કરવામાં આવી હતી કે નાના નાના ભણલેા લોકોને િગફટ િસટીમાં ઓ ફસ 
પેસ ઇતી હોય અને કામગીરી કરવી હોય તે લોકોને કોઇ તક નથી મળતી અને એટલે .આઇ.ડી.સી.એ પહેલ કરી અન ે

એમા ંઆજની તારીખમા ંછ લાખ કેવર ફટ ફેઇઝૂ -૧માં બાંધવાનું ન ી કરેલ છે અને એમા ંટેબલ પેસ જ ેયંગ એિ જિનયર 
હોય જ ેયંગ એ ટરિ િનયર હોય જ ેયંગ ટર હોય જ ેડાયરેકટ િગફટ િસટીમાં જમીન ભાડે લઇ શકતા નથી કે બાંધકામની અંદર 
એ લોકો ખરીદ કરી શકતા નથી એવા લોકોને તક આપવા માટે .આઇ.ડી.સી. આગળ વધી રહી છે અન ે એની અંદર 
િબ ટઅપ અન ેહાઇ હાઇટ કોલર લોકોન ેસે ફ એ લોયમે ટ મળ,ે હાઇટ કોલર લોકોને રોજગારી મળ ેએના માટે એ લોકોએ 
એક ટેક હબ બનાવવાનું ન ી કય ુછે અને તેના ણ ટે ડર િબડ બહાર પા ા છે ણ િબડ આ યા છે એ થશ ેએટલે છ લાખ 
કેવર ફટનુ ંબાંધકામનુ ંકામ આગળ વધારવામા ંઆવશ.ે  

 ી કાિ તભાઇ  કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, આપની મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ સાબરકાંઠા ુ ં
અને બનાસકાંઠામાં .આઇ.ડી.સી. થાય એ માટેનો આ  છે પરતુ એ જ રીતે મારા મત િવ તારની અદંર હમીરગઢ અન ેં
દાંતાના પાડોશી રાજ થાન અને સાબરકાંઠાને ડતો િવ તાર છે યાં .આઇ.ડી.સી. નવેસરથી લાગુ કરવા માગો છો કે કેમ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ ગાંધીનગર અને અરવ ી િજ ાનો  છે અને સાબરકાંઠાનો  
બી  પૂછાયેલો છે.  
  ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, મારે યાં નરોડા, વટવા, કઠવાડા, ઓઢવ .આઇ.ડી.સી. આવેલી 
છે. આ બધી જ .આઇ.ડી.સી.ઓ પેક થઇ ગઇ છે એટલે આગળ કણભા, ક ડુ , મીરઝાપુર આ બધી જ યાએ નવા  ાઇવટે 
ઇ ડ ટીયલ પાક  ડેવલપ થાય છે. તો મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ  કે આ પાક ને ઇ ડ ટીયલ ઝોન કરવા માગીએ છીએ અથવા ુ ં
નવી .આઇ.ડી.સી.ની રીકવાયરમે ટ છે એ કરવા માગો છો કે કેમ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપણ ેઅ યાસ કરાવી ર ા છીએ. ઘણી વખત એવું  બને છે કે આપણે 

.આઇ.ડી.સી. એકસ ટે સ કરીએ છીએ એની પાછળ મોટો ખચા કરીને ઇ ફા ટકચર ઉભુ ંકરીન ેકરીએ છીએ પછી યા ંકોઇ 
ઉ ોગવાળા આવતા નથી અને ખોટો ખચ  થાય છે એટલ ેઆપણે એક સં થાને અ યાસ માટે આ યુ ંછે એનો ાથિમક રપોટ 
આ યો છે એનો ફાઇનલ રપોટ આવે એટલે જયા ંજયાં કરવાની થશ ે યાં આપણે .આઇ.ડી.સી. કરીશુ.ં  
   ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, મારે મં ી ી પાસથેી ણવુ ં છે કે રાજય સરકારે વષ ર૦૦૯મા ંઆ 
ગૃહમાં જ ખાતરી આપી હતી કે દરેક તાલકુા મથકે કમસ ેકમ એક .આઇ.ડી.સી. હોવી ઇએ. જમે કોલે  માટે પણ એવી 
એક રજઆત કરી હતી એટલે દરેક તાલુકા મથકે કોલેજ હોવી ઇએ તેવી રજઆત થયેલી અને એની ખાતરી આપેલી તેમ છતાં ૂ ૂ
આજ દન સુધી સમ  ગુજરાતમા ં ૧૦૬ એવા તાલુકા છે જયાં .આઇ.ડી.સી. નથી. અમારો ટાયબલ િવ તાર છે એમા ં
શામળા  નેશનલ હાઇવ ેઉપર છે  પાણીની સગવડ છે, ડેમ છે અને ઇ ા ટકચર ડેવલપમે ટ થઇ ગયેલ છે અને મજરો પણ ૂ
મળી શકે તેમ છે. તો આવા િવ તારોમા ંઅમારા મેઘરજ અને શામળા માં .આઇ.ડી.સી. ખોલવા માગો છો કે કેમ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, દરેક તાલુકામાં  આપણે .આઇ.ડી.સી. કરીએ. માનનીય અ ય ી, 
આપણે જનેે ક ુ ં કે, દરેક તાલુકાની અંદર આપણે .આઇ.સી.સી. કરીએ તો વાભાિવક છે કે, ઘણી જ યાએ 

.આઇ.સી.સી. કરીએ તો પણ લોકો આવતા નથી પણ દા.ત. હ કહ કેું ું , આજની તારીખમાં ૧૨ .આઇ.સી.સી. એવી છે કે, 
જ ેઅમરેલીમા,ં દાહોદમા,ં ભૂજમા,ં રાજપીપળા, ગોધરા, પાટણ, યારા, વલસાડ કે જનેી અંદર ખૂબ મોટા માણમાં રોડ -
ર તા, પાણી, ગટર બનાવી દીધા છે પરતુ યાં કોઇ એ ટરિ યોર આજની તારીખમાં આવતંુ નથી એટલે નોન ફ શનલ ં ં

.આઇ.સી.સી. છે. આપણે એવી પસદંગી કરીએ છીએ કે, જયાં એ ટરિ યોરસ પણ આવ,ે મૂડી રોકાણ પણ થાય, 
માગણી પણ હોય અને રોજગારી પણ મળ.ે આવી રીતે ઘણી બધી ટાયબલ િવ તારની અદંર પણ આજ ે ૩૦ 

.આઇ.સી.સી.ઓ ચાલે છે અને ૩૦ ચાલ ેછે એ બધી સારી ચાલ ેછે અન ેટાયબલ િવ તારમા ંપણ રોજગારી મળે છે. એટલ ે
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આજની તારીખમાં રા ય સરકાર ણ રીતથી રોજગારી પૂરી પાડવા ઉ ોગોને ડેવલપમે ટ કરવા માટે કરે છે. એક છે 
એસ.આઇ.આર., એક છે એસ.ઇ.ઝેઙ અન ેએક છે .આઇ.સી.સી. એટલે યારે મોટા મોટા એસ.આઇ.આર. કરતા હોઇએ 
છીએ યારે મોટી મોટી મ ટી નેશનલ કપનીઓ આવે છે અન ેમ ટી નશેનલ કપં ં નીઓના કારણે એ સીલીયરી પણ આવ ેછે. 
આપ જ ેવાત કરો છો, નાના .આઇ.સી.સી.માં મા ન ેમા  લોકલ લોકોને એ સીલીયરી યુિનટ આવે એ માણેની યવ થા 
થાય. 
  ડો. સી. જ.ે ચાવડા : માનનીય અ ય ી, ગાંધીનગર િજ ામાં ગાંધીનગર શહેરમાં નોન પો યુશન યુિનટો શ  
કરવા .આઇ.ડી.સી. શ  થઇ. આજ ેએ .આઇ.ડી.સી.મા ંઇ ડ ટીઝના બદલ ેઅને આઇ.ટી. ડેવલપમે ટના બદલ ે યા ં
નોન ઇ ડ ટીયલ ઉપયોગો થયા છે અન ે મોટા ભાગે રેિસડે સ બની ર ા છે. તો ખરેખર કેટલા યુિનટો થાપવાની 

.આઇ.ડી.સી. હતી અને હાલ કેટલા બંધ છે અને કેટલા યુિનટોમાં ઇ ડ ટીઝ િસવાયના ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહી છે? 
એ માનનીય મં ી ી જણાવ.ે 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગાંધીનગરની અંદર ગાધંીનગર ઇલેકટોિન સ એ ટેટ છે, જનેી અદંર જ ે
ઇ ડ ટીઝ છે એનાથી ૧૦,૧૩૦ લોકોને રોજગારી મળી છે, ૬૫૦ લોટો એલોકેટ કયા છે અને નોન યુ ટલાઇઝ લોટ ખાલી 
૫૯ છે અને એ ટેટ ટે યરેુટેટ છે. ગાંધીનગરની એિ જિનયર ગમાં પણ ૩૦ હેકટરની એ ટેટ જ ે પણ ટે યુરેટેટ છે, 
એિ જિનયર ગ અન ે ફે ીકસ છે. ગાંધીનગરની એસ.ઇ.ઝેઙ ઇલેકટોિન સ ઉભી કરી છે એની અંદર ટાઇપ ઓફ ઇ ડ ટીઝ, 
પી.સી.બી. એિ જિનયર ગ છે અન ેએની અંદર આજની તારીખમાં લોટ ઉપલ ધ છે અન ેએની અદંર અ યારે નોન ટે યુરેટેટ 
છે, જને ેપણ લોટ ઇએ એન ેમળે છે. આઇ.ટી. પાક પણ કરેલો છે એની અંદર પણ ૧૨ લોટોમાંથી ૧૧ લોટો આજની 
તારીખમાં અવાઇલેબલ છે. કોઇ એવી ફ રયાદ આવી નથી કે, આ લોટોની અંદર હાઉસ ગ કોલોની થઇ હોય. 
 ી ચંદન  ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આજની ો રીમા ંમારો  નં ૭૯ છે, મારા મત િવ તારમા ંકાકશી ુ
ગામ આવેલું છે યાં ૧૦થી ૧૨ હ ર જટેલી વ તી છે અને આજબાજના ુ ુ ૨૫ ગામડાઓમાં નાનો-મોટો ધંધો કરવામાં આવ ે
છે. માનનીય મુ યમં ી ીન ેમ એક વખત કાગળ પણ લ યો હતો. તો કાકશી ગામ ેુ .આઇ.ડી.સી. થાપવા માગો છો કે 
કેમ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ અ યાસ કરીને ઇ લઇશ કેું , શું પ રિ થિત છે. મારી પાસે અ યારે એનો 
જવાબ નથી. 
 ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , હમણાં એક ના જવાબમા ં
એમણે ક ું કે, .આઇ.ડી.સી. બનાવીએ છીએ, વેપારીઓ આવતા નથી.  ધોરા -ઉપલેટામા ં વેપારીઓ તમ ે જ ે

.આઇ.ડી.સી. બનાવો તે તમામ લોટો લઇ અન ે યાં ઉ ોગો થાપવા માટેની લેિખતમા ં ખાતરી આપે તો તમ ે યા ં

.આઇ.ડી.સી. બનાવવા માગો છો કે કેમ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ચો સ આપે જ ેિવષય મૂ યો છે એમાં સો ટકા અમ ેઆગળ વધીશું અન ે
ઘણા બધા િવ તારોની અંદર રાજકોટની અંદર પણ આપણે વા જઇએ તો લોિધકાની અંદર નવી એ ટેટ કરવાની િવચારણા 
કરવા જઇ ર ા છીએ. ઘણા બધા િવ તારો છે, ચો સ અને સરકારી જ યા નહ  મળ ેતો પણ આપણે નવી નીિત માણ ે
ક સે ટ ારા ખેડતોની ક સે ટ લઇને ખેડતોની બ ર ભાવથી આપણે જમીન લઇ અને આપણે એ ટેટ બનાવીએ છીએ અન ેૂ ૂ
આજની તારીખમાં ઘણી બધી એ ટેટો એવી છે કે, ક સે ટ ારા બનાવી છે. ખેડતોને બૂ ર ભાવ મળે અને ખુશ થાય અન ે
યાં એ ટેટ બન,ે આપણે ચો સ િવચારીશુ.ં 

 ી રાજે િસંહ િશ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , 
અરવ ી િજ ામાં કલ ણ ુ .આઇ.ડી.સી. કાયરત છે, એમા ંકલ કેટલા એકમો હાલ ુ કાયરત છે અન ેકેટલા એકમો બંધ છે. 
સરકાર ીના પ રપ  મુજબ ૮૫ ટકા થાિનકોને રોજગારી ા  કરવામાં આવે છે કે કેમ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, અરવ ી િજ ાની અંદર મોડાસા તાલુકામાં ગણેશપુરા, જનેી અંદર ૧૨૪ 
લોટ છે. ૧૨૪ લોટો એલોકેટ કયા છે અન ેકોઇ પણ લોટ અવઇલેબલ નથી. એમાંથી સાત લોટ નોન યુટીલાઇઝ છે અન ે

એિ જિનયર ગ, એ ીક ચર અને ફડ બેઇઝ ઇ ડ ટીઝ આવે છેૂ . સાહેબ, ણ છે. તેમણે મા યું છે તે એક જ ક ુ.ં બીજુ,ં 
ભીલોડામાં ૧૫ એકર છે. તેમા ંપણ કલ ુ ૩૩ લોટો આજની તારીખમાં અવેઇલેબલ છે અન ે ીજ માલપુર છે તેમા ંકોઇ લોટ ુ ં
અવેઇલેબલ નથી.   
 ી કનુભાઇ મ. બારૈયા : માનનીય અ ય ી, હ પૂછવા માગંુ છ કે મારા મત િવ તાર તળા મા ંબી  કોઇ પણ ું ંુ
ઉ ોગ નથી અન ેએિશયાનું મોટામા ંમોટ ું અલંગ શીપ ેક ગ યાડ આવેલું છે યારે િવધાનસભાના થમ સ માં પણ મને ી 
નીિતનભાઇ સાહેબ ારા ખાતરી આપવામાં આવેલી હતી કે અમે બને એટલી વહેલી તકે તળા મા ં .આઇ.ડી.સી. આપીશુ.ં 
તો આના માટે યો ય કરવા માગો છો કે કેમ?  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, તળા ના િવષે વાત કરી. ચો સ  કદાચ શ ય હશે અને અમારા નાણા 
મં ી ીએ વાત કરી છે. તો તળા માં અ યાસ કરી અને ભાવનગરમાં પણ અમારી પાસે લે ડ બક છે. ભાવનગર તાલુકામા ં
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નારી ગામ પાસ ે૧૧૫ હે ટરની લે ડ બક છે, તો પણ હ આપના િવ તારની અદંર તપાસ કરીને ઇ લઇશું .  શ ય હશે તો 
કરીશુ.ં  

 ખેડા અને આણંદ િજ ામાં નાગ રકોએ કરલ આ મહ યાના યાસોે  
*૨૪૩૬૧ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને આણંદ િજ ામાં િજ ાવાર કલ ુ
કેટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કેટલાએ 
આ મહ યાનો યાસ કય , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા આ મહ યા કરી આ મહ યાના 

યાસો કયા 
ખેડા ૧૦૨ ૮૩ 
આણંદ ૧૧૮ ૧૭૬ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા આ મહ યા કરી આ મહ યાના 

યાસો કયા 
ખેડા ૯૦ ૬૧ 
આણંદ ૧૧૧ ૧૩૫  

 (૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કેટલા ગુના 
પોલીસ દફતરે ન ધાયા, અન ે

  (૨)  
િજ ા ન ધાયેલ ગુનાની સં યા 

ખેડા ૦૦ 
આણંદ ૦૯  

 (૩) િજ ાવાર ન ધાયલે ગુનાઓ પૈકી કેટલા 
ગુનાઓ ઉકેલાયા ?   

  (૩)  
િજ ા ઉકલાયેલ ગુનાની સં યાે  

ખેડા ૦૦ 
આણંદ ૦૯  

 ી કાળાભાઇ ર. ડાભી : માનનીય અ ય ી, હ ણવા માગંુ છ કે ખેડા અને આણંદ િજ ામા ં આ મહ યા ું ંુ
કરવાના કારણો શા છે? આ મહ યા કરવામા ંબેરોજગારો કેટલા અને ખેડતો કેટલાૂ ? આ મહ યા કે આ મહ યાના યાસોમા ં
જ ેગુનો ન ધવામાં આવે છે. જવાબમાં જ ેસં યા દશાવવામા ંઆવી છે તેના કરતા ઓછા ગુના ઉકેલાવાના કારણો કયા છે?  
  ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આપણ ે સૌ ણીએ છીએ કે અ યારના સમયમાં દરેક લોકો 
માનિસક રીતે અનેક નાના મોટા તણાવમાંથી પસાર થતાં હોય છે. પદ, િત ા અને પૈસા. તેને પામવાની લાલસા ઉપરાંત 
લોકોની સહનશિ ત પણ દન િત દન ઘટતી ય છે. નાની સરખી બાબતમાં પણ લાગી આવવાના કારણે આ મહ યાના 
િક સા બનતા હોય છે. ઘણાં િવ ાથ ઓ પોતાનું નબળું પ રણામ, કૌટિબક ઝઘડાું , લ ેતર સંબંધો, આિથક સંકડામણ આવા 
અનેકિવધ કારણોના લીધે આ મહ યાઓ થતી હોય છે. માનનીય સ ય ીએ જ ે પૂ યુ ં છે એના ના જવાબમા ં હ એવુ ંું
ચો સ કહીશ કે હવે સુ ીમ કોટ ારા આ મહ યા કરવાવાળાન ે ગુનાની પ રભાષામાં ગણતા નથી. મા  આ મહ યાના 

યાસ અંગે મે ટલ હે થકેર એ ટ-૨૦૧૭ની કલમ-૧૧૫ મુજબ જ ેપણ યિ ત આ મહ યાનો યાસ કરે તો એવું માની 
લેવામાં આવશે કે તે યિ ત ગંભીર આઘાત, ગંભીર તણાવ અને તેમની િવ માં ફોજદારી કાયદા મુજબ કામ ચલાવવામા ં
આવશે નહ . પરતુ કોઇ દુ ેરણાના કારણ ેતેન ેઆ મહ યા કરવા માટેની ફરજ પડી હોય તો એવા ં િક સાની અંદર ચો સ 
આપણે ગુનો દાખલ કરીએ છીએ. આપના ારા ખેડા અને આણંદના કારણો ક ા છે, કારણો ઘણા છે પરતુ હ  કહ તો ં ું ું
િબમારી, ેમસંબંધ, પ રવા રક સમ યાઓ, વજનના મૃ યુથી, આિથક સંકડામણ, સાય સ રાખેલ હોઇ ટે શનમાં આવી 
જવાથી, લ  ન થતા હોવાથી.. 
 અ  ય ી : આમ તો કારણો નથી પૂ યા.  
  દપિસંહ  ભ. ડે  : પૂ યા છે. 
 અ  ય ી : આપણે આટલા બધા સાંભળવાના છે? મને વાંધો નથી.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : કૌટિબક કારણો હોયું , મગજની.. 
 અ  ય ી : પછી તમે વાંધો ન પાડતા! આટલી જ વાત છે.  
 ી દપિસહં ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, એમને જ ેજવાબ ઇએ છે તે આમાં નથી. એટલ ેતમારે વંચાવવુ ં
હોય તો બધંુ વાંચી જઇશ. મગજની િબમારીથી કટાળીનેં , ગૃહ કકાસં . કોઇને મનમાં લાગી આવતા, કામધંધો કરતા ન હોવાથી 
િપતાએ ઠપકો આપતા દવા પી જવી, આમ અલગ અલગ કારના કારણોના લીધે આ મહ યા કરે છે. તેમણ ેજ ેક ું કે કલ ુ ૮ 
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ઘટના છે. તેમાં દુ ેરણાના કારણે જ ેગુના દાખલ કયા હતા. મારી પાસે સાતેય ઘટના છે. દુ ેરણાના કારણો પણ છે. પોલીસ ે
કરેલી કાયવાહી છે. એક ઘટના એવી છે કે જ ેશ આતમા ંઆ મહ યા વ પે ન ધાઇ હતી. પરતુ પાછળથી એન ેં ૩૦રની અંદર 
ક વટ કરવામાં આવી છે એના કારણે એક ગુનાની િવગત આની અંદર ઓછી છે. જ ેવાત કરી છે ખેડતો માટેની ખેડા અન ેૂ
આણંદની અંદર એક પણ િક સો ખેડતોએ પોતાના ખેતીના કામના કારણે કોઇ સમ યા થઇ હોય અને આ મહ યા કરવી પડી ૂ
હોય એવો એક પણ િક સો નથી અને ખેડા અને આણંદની અંદર બેરોજગારીના સંદભમાં એક પણ બેરોજગારે એની 
બેરોજગારીના કારણે આ મહ યા કરેલી હોય એવો એક પણ િક સો નથી.  
 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ું ંુ
આ મહ યાના બનાવો બનતા અટકાવવા માટે શું કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે? 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય અજનિસંહભાઇએ એકદમ સંવદેનશીલ  પૂછયો છે ુ
અને રાજય સરકાર પૂરી સંવદેનાથી રાજયમાં કોઇપણ આ કારની માનસીકતાના કારણે આ મહ યા કરવા માટે ન રેાય એના 
માટે બે- ણ રીતે યાસ કરે છે. સામા ય રીતે દરેક યિકતના વનમાં નાનું મોટ ડ ેશન આવતંુ હોય છે અને એ ડ ેશનના ું
કારણે એ માનિસક િબમારીનો િશકાર બનતા હોય છે. પરતુ કોઇ પોતાની તે પોતે માનિસક િબમાર છે એવુ ં વીકારતા નથી ં
અને મશઃ એના કારણ ેએના રોગમા ંવધારો થવાથી આ ટેજ ેપહ ચે છે પણ રાજયના મ હલા િવભાગ ારા ૧૮૧ જ ેઅભય  
હે પ લાઇન છે એમા ંકોઇ આ માણનેો માનિસક તણાવવાળો યિકત ફોન કરે તો એ ૧૮૧માંથી ૧૦૪ નંબરમાં એ ટા સફર 
કરવામાં આવે છે. ૧૦૪ નંબરમાં ટા સફર કરી યાં એનું કાઉિ સલ ગ કરવામાં આવે છે.  આ ટોલ ી હે પલાઇન છે અને એ 
ર૪ કલાક અન ે કાયમ માટે કાયરત છે. વષ ર૦૧૭થી આ શ  થઇ છે અન ે આમા ં અ યાર સુધીમાં ઘણા કાઉિ સલ ગના 
િક સાન ેકારણે એમા ંસફળતા મળી છે. આ મ હલા િવભાગ ારા કરવામા ંઆવે છે. રાજયના આરો ય િવભાગ ારા તા.ર૩-
૧૦-ર૦૧૭ના રોજ નાયબ મુ યમં ી ી ારા રાજયમા ં પીરીટ ોજકેટ શ  કરવામા ંઆ યો, જમેાં યસુાઇડ ીવે શન એ ડ 
ઇ પલીમે ટેશન રીસચ ઇનીસીએટીવ એના આંતરરા ીય તજ ોની સહાયથી આ આ મહ યા િનવારણ કાઉ સેલ ગ અન ે
સંશોધન કાય મ હાથમા ંલવેામાં આ યો છે અન ેએના મા યમથી ાયોિગક ધોરણે મહેસાણા અન ેરાજયના અનેક ભાગોમા ં
રાજયના ધો.૮, ૯ અને ૧૦ના બાળકોને એના યુથ અવરે ઓફ મે ટલ હે થ ો ામના મા યમથી કરવામા ંઆ યું છે. આ 
ઉપરાંત એક વન આ થા હે પલાઇન છે એ એન. .ઓ. ારા ચાલે છે. ઘણી ઉ મ કારની કામગીરી કરે છે. એમાં પણ 
મનોિચિક સકના મા યમથી ર૪ કલાક અને ૩૬પ દવસ ઉપલ ધ છે અને આ હે પલાઇનમાં વષ ર૦૧૮માં ૧૧,૭૮૦, વષ 
ર૦૧૯મા ં૧૬,ર૮૩ કોલ ારા મદદ કરવામાં આવી છે.    
 અ  ય ી : આંકડા નથી પૂછયા. માનનીય િનરજનભાઇં ...એ કયારના હાથ ચો કરે છે એટલ ે મ તક આપી,  
(અંતરાય) હા, તમે અંદર અદંર સમ  લો તો મને વાંધો નથી. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગૃહમં ી ીએ ખૂબ િવ તૃત વાત કરી છે પણ મારી પાસ ે
ઉપલ ધ સરકારી આકડા મુજબ પહેલી યુઆરી ર૦૧૮થી તા.૩૧ ડસે બર ર૦૧૯ની વ ચે રાજયમાં ૧૪,૭૦ર 
આ મહ યાના બનાવો, ૪૪૦૮૧ અપમૃ ય,ુ ર૯ર૯૮ આકિ મક મૃ યુ સ હત ૮૮,૦૮૧ અકદરતી મૃ યુ ન ધાયા હોય એવુ ંુ
સરકારે વીકાયુ છે. આ મુજબ િત દવસ ૧ર૦ લોકો અકદરતી રીતે મૃ યુ પામી ર ા છેુ .  િત કલાક પ લોકો મૃ યુ પામી 
ર ા છે અને દર ૧ર િમિનટે એક માણસ અકદરતી રીતે મૃ ય ુુ પામે છે. 
  અ  ય ી :  પૂછો.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ીન ેમા  એટલું જ પૂછવું છે કે આ મહ યાઓ જયારે 
આઇ.પી.સી. ૩૦૯ નીચે ન ધાતી હોય છે અને જયારે કોઇ ભલૂથી દવા પી ય, ભૂલથી સળગી ય, ભૂલથી કવામાં પડી ૂ

ય તો એને સી.આર.પી.સી. ૧૭૪ નીચે આપણે અપમૃ યુ માનીએ છીએ એ માનનીય મં ી ી વીકારશ.ે  
 અ  ય ી :   પૂછોન,ે તમે એલ.એલ.બી. કયુ છે? 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ીન ેએટલું પૂછવું છે કે જયારે પોલીસ ચોપડે ણવા 

ગ ન ધ પડે તો એના કો ટક મુજબ, આપ પણ સાહેબ વકીલ છો. યિ તનું નામ હોય છે, એનો યવસાય હોય, મર અન ે
સરનામુ ં હોય છે. એના યવસાય કે ધંધાના ખાનામા ં એણ ે ખેતી લ યું હોય તો એવી યિ તને આપણે આ મહ યાના 
આંકડામાં સમાવીએ છીએ કે કેમ?  રા યમા ં૭/૧ર, ૮-અ અન ે૬ નંબરમા ંન ધાયલે ખેડતો પણ આ મહ યા કરે તો આ ૂ
સરકાર યાં સુધી ખેતીના કારણોથી આ મહ યા કરી છે એવુ ંપોલીસના ચોપડે થાિપત ન થાય તો એ ખેડત ગણતા નથીૂ . 
બી  તરફ રા યમાં ઓછ ઉ પાદનુ ં , પોષણ મ ભાવનો અભાવ અને આિથક સંકડામણના કારણ ે કેટલાય ખડેતોએ ૂ
આ મહ યાઓ કરેલ છે. મારો  એટલો છે કે પોલીસ ફ રયાદમા ં યવસાયના ખાનામાં ખેતી કામ લખલે હોય એવા યિ તને 
આપણે ખેડત ગણીએ છીએ કે કેમૂ ?    
 અ  ય ી : ટકમાંૂં  જવાબ આપી દો. 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, એમણે લાંબો  કય  છે એટલ ેમારે લાંબો જવાબ આપવો પડે. 
િવપ ના નેતાને અસંતોષ થાય એવું સ ાધારી પ  કરવા માગતો જ નથી. અમ ેએમને સંપૂણપણે સંતોષ થાય એના માટે બેઠા 
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છીએ. પહેલા તો એ કહેવા માગંુ છ કેુ ં , માનિસક આપઘાત એ માનિસક તણાવના કારણે આપઘાત કરતી એક િ થિત છે. મારી 
પાસે પાઇ ચાટ છે અન ેએમા ંકયા કારણોસર આ મહ યા થાય છે એ પાઇ ચાટમાં ફેિમલી ો લે સ, ઇલનસે, મરેેજ રલેટેડ 
અને અ ય કારથી મહ મ આ મહ યા થાય છે. (અંતરાય)  ગુજરાત એ સમૃ  રા ય છે અને ભારતીય જનતા પાટ નુ ં
ગુજરાતમાં ર૫ વષથી શાસન છે. ગુજરાત એ આખા દેશમા ંરોજગારી આપવા માટેનું સૌથી થમ નંબરનુ ંરા ય છે. ગુજરાત એ 
ઔ ોિગક રીતે પણ થમ નંબરનું રા ય છે અને ગુજરાતની સરકારે ખેડતોના હત માટે જ ે િચંતા કરી છેૂ , એમાં હમણાં જ 
િપયા ૩૭૯૫ કરોડનું ઇિતહાસમાં પહેલીવાર પકેજ આ યું હોય તો ગુજરાતની ી િવજયભાઇ પાણીની સરકાર ારા 

આપવામાં આ યુ ં છે. એમના િવષયનો મારે જવાબ આપવો છે. એમનો િવષય છે કે તમ ે  ખેડતો હોય તો ૂ (અંતરાય) હ ું
જવાબ આપવા માગંુ છંુ. યારે કોઇપણ આ મહ યા થાય યારે અમારા પોલીસના કમચારી અિધકારી યા ં હોય. ખેતીવાડી 
ખાતાના િવ તરણ અિધકારી હોય એ અિધકારીનું માણપ  લવેામાં આવે છે અને એ માણપ ના આધાર ઉપર ખેતીવાડી 
ખાતાના અિધકારી એમા ં ઉ ેખ કરે છે કે પાક િન ફળ થવાના કારણોથી કે અ ય ખેતીના કારણોથી આ મહ યા કરી છે. 
રા યની અંદર ખેડતોની આ મહ યાનુ ં માણ ન હવત છેૂ . આ ખોટી રીતે આ મહ યાન ેગણવા માટેનો યાસ કરે છે.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારો  પ  છે કે ણવા ગ લખવામાં આવેલ ફ રયાદમા ં
યવસાયના ખાનામા ંખેતીકામ, ખેતમજરી અથવા સરકારી ચોપડે ૂ ૭/૧ર, ૮-અ અને ૬ નંબરમાં ન ધાયલેા જ ેખેડત હોય ૂ

અને એવા લોકો આ મહ યા કરે તો એન ેખેડતની આ મહ યા સરકાર ગણે છે કે નહૂ ?  
  ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, ી પરેશભાઇના સવાલમાં રાજકીય બદબૂ આવી રહી છે. એટલા 
માટે કે એ વાત ફેરવી ફેરવીન ેકહેવા માગે છે કે ખેતી લખેલ હોય એટલ ેખેડતની જ આ મહ યાૂ , ખેતીના કારણ ેઆ મહ યા. 
જવાબમા ં ી દપિસંહે એ જ ય ન કરેલ છે કે દરેકનો યવસાય અલગ અલગ હોય. કોઇ ખેડતો હોયૂ , વેપારી હોય કે 
નોક રયાત હોય, િવ ાથ  હોય કે પછી બહેન હોય કે ભાઇ હોય. યવસાય તો અલગ અલગ હોય. યવસાયના કારણ ે
આ મહ યા એમ પોલીસ ન માન.ે પોલીસ એણે લખેલ િચ ી, એણે લખેલ મરણો ર િનવદેન, એણે લખેલી વાતના આધાર 
પર તપાસ, કટબના િનવેદનો એમાંથી આવેુ ું . ખેડત એનો યવસાય હોઇ શકેૂ . યવસાય તરીકે પોલીસ ટેશનમાં લખવામા ં
આવે છે. અમારો જવાબ પ  છે. પરતુ ખેતીના કારણે આ મહ યા થઇ છે એ વાત તપાસના અંતે  એવું કારણ હોય તો ં
હોય. બાકી ખેડૂત પણ આિથક તણાવમાં હોય, એન ેપણ સામાિજક ો હોય, ઘણા ખેડતો કે સરની િબમારીથી પીડાઇન ેૂ
આ મહ યા કરતા હોય છે. સમાજમાં આપણે િક સાઓ વાંચીએ છીએ. એટલે આ બધા કારણો હોઇ શકે છે.  
  અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે.  

 અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 

ઘોઘા-દહજ રોે -રો ફરી સિવસે  
૨૪૨૮૮ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ઘોઘા-દહેજ રો-રો સિવસ યારે શ  કરવામા ં
આવી,  

  (૧) ઘોઘા અને દહેજ વ ચે પેસ જર ફેરી તેમજ રો-
પે  ફેરી શ  કરવામા ં આવેલ, રો-રો ફેરી સિવસ શ  
કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઉ ત ફેરી 
સિવસ ચાલુ છે કે બંધ, 

  (૨) લાગુ પડતંુ નથી. 

 (૩) ઉ ત ફેરી સિવસ બંધ હોય તો તેના કારણો શા ં
છે અને તે યાં સુધીમાં શ  કરવામાં આવશ,ે અન ે

  (૩) લાગુ પડતંુ નથી. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ફેરી સિવસ પાછળ કલ ુ
કેટલી રકમનો ખચ થયેલ છે ? 

  (૪) ફેરી સિવસનું સંચાલન ખાનગી કપની ારા થતંુ ં
હોઇ, રા ય સરકારે કોઇ ખચ કરેલ નથી.  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં સીએન  ટશનોે  

૨૨૩૯૮ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ા(પીએન આરબી, નવી  
દ હી ારા અિધકૃત કરેલ િવ તાર) ના કલ ુ ૨૪ સીએન  
ટેશનો કાયરત કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ામા ં સીએન  ટેશનો ારા 
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વલસાડ, ધરમપુર, પારડી, ઉમરગામ તથા વાપી 
તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૨૫૮ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
અને અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી .આઈ.ડી.સી. 
કાયરત છે,  

  (૧)  
િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ. ડી.સી.ની સં યા 

હમતનગરં  ૦૧ 
ઈડર ૦૧ સાબરકાંઠા 
તલોદ ૦૧ 
મોડાસા ૦૧ અરવ ી 
િભલોડા ૦૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) સાબરકાંઠા-૦૫ 
  અરવ ી-૦૩ 

 (૩) ઉ ત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ?  

  (૩) એકપણ નહ . 

--------- 
લુણાવાડા અને બાલાશીનોર તાલુકાના િવ તારને િસંચાઈનો લાભ 

૨૨૩૫૨ ી િજ શેકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
િજ ાના લુણાવાડા તાલુકાના વરધરી તળાવથી લુણાવાડા 
તાલુકાના કેટલા િવ તારન ે િસંચાઈનો લાભ  આપવામા ં
આવે છે, અન ે

  (૧) ૭૬૫ હેકટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વરઘરી તળાવથી લુણાવાડા 
અને બાલાશીનોર તાલુકાના િસંચાઈથી વંિચત ગામોન ે
િસંચાઈનો લાભ આપવાનુ ં શુ ં આયોજન હાથ ધરવામા ં
આવેલ છે ?  

  (૨) હયાત કેનાલ નેટવકન ે વધારીને લુણાવાડા 
તાલુકાના ૧૦ ગામો અન ે બાલાિસનોર તાલુકાના ૦૩ 
ગામોના ૧૮૫૫.૫૪ હેકટર િવ તારને િસંચાઈનો લાભ 
આપવાનું આયોજન છે. 

દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ખનીજ ચોરીના બનાવો 

૨૪૩૦૯ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર 
ખનીજચોરીના કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં તાલુકાવાર ખનીજ ચોરીના 
ન ધાયેલ બનાવો નીચે મુજબ છે. 

વષ ખંભાળીયા ક યાણપુર ભાણવડ ારકા 
૨૦૧૮ ૩૦ ૩૬ ૬ ૧૯ 
૨૦૧૯ ૬૦ ૫૬ ૨૦ ૧૯ 

કલુ  ૯૦ ૯૨ ૨૬ ૩૮  
 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર કેટલા બનાવોમા ં
પોલીસ ફ રયાદ દાખલ કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર દાખલ કરેલ પોલીસ ફ રયાદ 
નીચે મુજબ છે. 

વષ ખંભાળીયા ક યાણપુર ભાણવડ ારકા 
૨૦૧૮ શૂ ય ૩ શૂ ય શૂ ય 
૨૦૧૯ ૨ ૪ ૯ ૩ 

કલુ  ૨ ૭ ૯ ૩  
 (૩) ખનીજ ચોરીના તાલુકાવાર કેટલી રકમ દંડ 
પેટે વસૂલવામાં આવી અને કેટલી રકમ વસૂલવાની બાકી 

  (૩) ખનીજચોરીના તાલુકાવાર વસૂલ કરેલ રકમ અન ે
વસૂલવાની બાકી રકમ નીચે મુજબ છે.  
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છે ? 
   

વષ ખંભાળીયા ક યાણપુર ભાણવડ ારકા 

 વસૂલ કરલ ે
રકમ 

( .લાખમાં) 

વસૂલવાની 
બાકી રકમ 

( .લાખમાં) 

વસૂલ કરલ ે
રકમ 

( .લાખમાં) 

વસૂલવાની 
બાકી રકમ 

( .લાખમાં) 

વસૂલ કરલ ે
રકમ 

( .લાખમાં) 

વસૂલવાની 
બાકી રકમ 

( .લાખમાં) 

વસૂલ કરલ ે
રકમ 

( .લાખમાં) 

વસૂલવાની 
બાકી રકમ 

( .લાખમાં) 

૨૦૧૮ ૩૬.૭૫ ૫૫૨.૬ ૪૯.૪૦ શૂ ય ૯.૭૨ શૂ ય ૧૨.૯૭ શૂ ય 

૨૦૧૯ ૮૦.૮૨ ૪૧.૭૨ ૬૭.૩૬ ૪૪૩૨.૧ ૧૨.૫૭ ૦.૧ ૧૩.૫૩ શૂ ય 

કલુ  ૧૧૭.૫૭ ૫૯૪.૩૨ ૧૧૬.૭૬ ૪૪૩૨.૧ ૨૨.૨૯ ૦.૧ ૨૬.૫ શૂ ય 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ગુજરાત ટ સટાઇલ પોિલસી હઠળ મળેલ અર ઓે ે  

૨૨૩૩૯ ી રાકશ શાહે  (એલીસ ીજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ હેઠળ ટે સટાઇલ ે ની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) ૬૨ 

 (૨) આ એકમોમા ંકેટલું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) .૩,૨૫,૦૭૨.૨૨ લાખ. 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૨૩૨૫ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) કલુ -૨૨૪ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

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

  (૨) .૪૩૬૩.૦૧ લાખ. 

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  
૨૪૩૬૬ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી .આઈ.ડી.સી. 
કાયરત છે,  

  (૧)  
િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ. ડી.સી.ની 

સં યા 
દાહોદ દાહોદ ૦૨ 

સંખેડા  ૦૧ છોટાઉદેપુર 
પાવી ૦૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) દાહોદ િજ ાના ૦૭ તાલુકામા ં
  છોટાઉદેપુર િજ ાના ૦૪ તાલુકામા ં

 (૩) ઉ ત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ?  

  (૩) એકપણ નહ . 

--------- 
નમદા કનાલની ચાંગા પાઈપ લાઈનમાંથી તળાવો ભરવા બાબતે  

૨૪૨૩૭ ી નથાભાઈ પટલે   (ધાનેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ )જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) દાંતીવાડા તાલુકો 
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વષમાં વષવાર નમદા કેનાલની ચાંગા લાઈનમાંથી સીપુ 
ડેમ સુધીની પાઈપ લાઈનમાંથી બનાસકાંઠાના ધાનરેા 
અને દાંતીવાડા તાલુકાના કેટલા ગામના કેટલા તળાવો 
ભરવામા ંઆ યા, અન ે

વષ ગામની 
સં યા 

તળાવની 
સં યા 

૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

- - 

૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૨ ૨ 

ધાનેરા તાલુકો  
 ગામો પાઈપ લાઈનથી દૂર હોવાથી ડાણ હેઠળ આવરેલ 
નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા તળાવો ભરવાના બાકી 
છે, તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ? 

  (૨) પાઈપ લાઈનથી ડેલ તમામ તળાવો ભરવામા ં
આવેલ હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૨૩૫૪ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ   (સંતરામપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ )  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 
વષમાં મ હસાગર અન ેદાહોદ િજ ામાં કેટલા તળાવો ડા 
કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૩૬૫ 

 (૨) તેની પાછળ ઉ ત  િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો ?  

  (૨) .૭૩૩.૦૫ લાખ. 

આણંદ િજ ામાં નવા હિથયાર પરવાના 

૨૪૩૪૫ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં આણંદ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા હિથયાર 
પરવાના નવા આપવામા ંઆ યા અને કેટલા રી યુ કરવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૯ 

તાલુકા 
નવા પરવાના રી યુ પરવાના 

આણંદ ૧૨ ૩૪૪ 

ઉમરેઠ ૦ ૩૪ 

પેટલાદ ૦ ૭૪ 

સો ા ૦ ૮ 

બોરસદ ૦ ૭૬ 

આંકલાવ ૦ ૨૧ 

ખંભાત ૦ ૧૬૧ 

તારાપુર ૧ ૩૪૭ 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા િજ ા ક ાએથી અન ે
કેટલા રા ય ક ાએથી આપવામાં આ યા ? 

  (૨)  
તા.૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૯ 

તાલુકા 
િજ ા ક ાએથી 
આપેલ પરવાના 

રા ય 
ક ાએથી 
આપેલ 
પરવાના 

આણંદ ૧૦ ૨ 

તારાપુર ૦ ૧ 

કલુ  ૧૦ ૩  
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પાટણ અને મહસાણા િજ ાે /શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 
૨૪૨૪૭ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ા/શહેરમા ં
દા ના બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ શહર ે  
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

પાટણ િજ ો ૨૬ 
પાટણ શહેર ૦૦ 
મહેસાણા િજ ો ૧૬૪ 
મહેસાણા શહેર ૩૫ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ શહર ે  

(િજ ાનું મુ ય મથક) 
મળેલ ફ રયાદો 

પાટણ િજ ો ૨૪ 
પાટણ શહેર ૦૨ 
મહેસાણા િજ ો ૧૦૮ 
મહેસાણા શહેર ૨૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો પર વે કાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીન ે૯૦ લીટર દેશી દા , ૧ બોટલ િવદેશી દા નો જ થો 
પકડવામાં આવેલ છે.  

--------- 
 

મનગર િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજર કરવા બાબતૂ  
૨૨૪૧૧ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૦૪ (ચાર). 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમા ં કેટલું મુડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨) .૨૦,૮૬૮ લાખ. 

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

  (૩) ૮૯,૧૮૪  

--------- 
 

અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાક મકાનોે  
૨૨૩૦૯ ી રાજ િસંહ ચાવડાે   ( હમતનગરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦ માં અરવ ી િજ ામા ંપોલીસ િવભાગ માટે કલ કેટલાુ  
િબન-રહેણાકના 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) .૧૫૭.૩૬ લાખ. 

--------- 
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પાલસંડા કનાલની સાઈટ પર ડામર રોડ બનાવવા બાબતે  
૨૪૩૭૫ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ાની સુખી િસંચાઈ યોજનાની પાલસંડા કેનાલની સાઈટ 
પરના ઈ પેકશન રોડને ડામરનો બનાવવા માટેની કેટલી 
રકમની માંગણી/દરખા ત રા ય સરકારને યારે મળી, 
અન ે

  (૧) .૭૯,૩૩,૧૦૦.૦૦ની રકમની દરખા ત 
યુઆરી-૨૦૨૦માં  મળી. 

 (૨) ઉ ત રોડને ડામર રોડ બનાવવા માટેની 
દરખા તન ે યારે મંજરી આૂ પવામા ંઆવશે ? 

  (૨) સરકાર ી ક ાએ ચકાસણી હેઠળ છે. 

--------- 
મોરબી શહરમાં તુટલા ઝૂલતા પુલની મરામતે ે  

૨૨૯૦૦ ી િ જશ મેરે   (મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
શહેરમા ંઆવેલ ઐિતહાિસક ઝૂલતો પુલ તૂટેલો છે તે હકીકત 
સાચી છે, અન ે

  (૧) ના મોરબી શહેરનો ઐિતહાિસક ઝૂલતો પુલ 
તુટેલો નથી, પરતુ ં જજ રત હાલતમાં છે. 

 (૨)  હા, તો તે મરામત કરવા સરકારે શા પગલાં 
લીધાં ? 

  (૨) ઝૂલતો પુલનું સંચાલન તેમજ મરામત અન ે
િનભાવણીની કામગીરી માટે ત કાલીન કલેકટર ી, 
રાજકોટ ારા ઓરેવા ૃપ સાથે કરાર કરવામાં આવેલ છે. જ ે
કરાર હાલમા ંજ પૂણ થયેલ છે. નગરપાિલકા ારા ઓરેવા 
ગૃપ સાથેનો કરાર રી ય ુકરવાની કાયવાહી ગિતમાં છે જ ે
થયેથી ઓરેવા ગૃપ ારા ઝૂલતા પુલની ળવણી કરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
ડ ઓઈલ રોય ટીના બાકી લેણાુ  

૨૪૩૮૧ ી ેમિસંહ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકિમક સે ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકારના ડ ઓઈલ રોય ટીના કેટલા લેણા ભારત સરકાર ુ
કે ભારત સરકારની કપનીઓ પાસે લેવાના નીકળે છેં , અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકારને ડ ઓઈલની રોય ટી પેટે ભારત સરકાર કે ભારત ુ
સરકારની કપનીઓ પાસે કોઈ લેણા લેવાના િનકળતા ં
નથી. 

 (૨) ઉ ત રકમ મેળવવા છે ા બે વષમાં શા યાસો  
કરવામા ંઆ યા ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મનગર િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજર કરવા બાબતૂ  

૨૨૩૩૬ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મનગર િજ ામા ં ગુજરાત ટે ટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ અંતગત કેટલા પીન ગ એકમો મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૧) ૦૪ (ચાર) 

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

  (૨) .૨૦,૮૬૮ લાખ 

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

  (૩) ૮૯,૧૮૪ 

--------- 
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અરવ ી િજ ામાં વા ક કનાલનુ પાણીે  
૨૪૨૬૧ ી જશુભાઇ પટલે   (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં વા ક યોજનાની કેનાલનું પાણી છેડા સુધી 
પહ ચતંુ નથી તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . પરતુ નહેરમાં મરામતના કામો કરી ં
છેવાડાના ભાગ સુધી હાલ પાણી વહેવડાવવામા ં આવી 
રહેલ છે. 

 (૨)  હા, તો તેના કારણો શા છે, અન ે   (૨) નહેરનું મરામત કામ કરવાનુ ંહતંુ. 
 (૩) યાં સુધીમાં કેનાલના છેડા સુધી પાણી 
પહ ચાડવામાં આવશે ? 

  (૩) હાલમાં છેવાડાના ભાગ સુધી પાણી 
પહ ચાડવામાં આવતંુ હોઇ,  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં /શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  

૨૪૩૭૮ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા અન ે છોટાઉદેપુર િજ ા/શહેરમાંથી 
વષવાર કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવંશ પકડવામા ંઆ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયેલ ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહરે  
(િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

પકડાયેલ 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

વડોદરા શહેર ૩૪૮ િક. ા. ૧૩ ૦૦ ૧૧ ૦૦ 
વડોદરા ા ય ૦૦ ૧૨ ૦૮ ૧૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૩ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૦ ૬૨ ૦૨ ૦૬ ૪૨ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
વડોદરા શહેર ૧૪૫૬િક. ા. ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૧૬ 
વડોદરા ા ય ૦૦ ૨૦ ૦૨ ૧૯ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
વડોદરા શહેર ૦૩ ૦૭ 
વડોદરા ા ય ૦૦ ૧૯ 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૫ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૦ ૩૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
વડોદરા શહેર ૦૯ ૧૪ 
વડોદરા ા ય ૦૦ ૧૫ 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૦ ૦૯  

 (૩) તેઓ સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદસેરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૪) ઉકત િ થિતએ કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે ? 

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહરે  

(િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરવાના 

બાકી આરોપીઓની 
સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના 

બાકી આરોપીઓની 
સં યા 

વડોદરા શહેર ૦૦ ૦૦ 
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વડોદરા ા ય ૦૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૧ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
વડોદરા શહેર ૦૦ ૦૧ 
વડોદરા ા ય ૦૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦૦ ૦૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦૦ ૦૦  

--------- 
ગોધરા તાલુકા અને કલોલ તાલુકાની પાનમ હાઈલેવલ કનાલ યોજનાે  

૨૨૪૨૧ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત પૂવ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ાની પાનમ હાઇલવેલ કેનાલ 
યોજના ારા ગોધરા તાલુકાના અંબાલી ગામ તળાવમાંથી 
કાલોલ તાલુકાના ખરસાિલયા તળાવ સુધી પાઈપલાઈનની 
યોજના હાલ યા તબ ે  છે, 

  (૧) તાંિ ક મંજરી હેઠળૂ  

 (૨) સદર યોજનાનો અદંા ત ખચ કેટલો છે, અને   (૨) .૯.૦ કરોડ 
 (૩) તેનાથી કેટલા િવ તારન ેલાભ થશે ?   (૩) ૮૫૦ હે ટર 

--------- 
ભાવનગર િજ ાના પાલીતાણામાં .આઈ.ડી.સી.ના લોટ 

૨૪૩૪૨ ી િવણભાઇ મા   (ગઢડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ાના પાલીતાણા .આઈ.ડી.સી.માં કેટલા લોટ 
અનુ. િત માટે અનામત આવેલા છે, અને 

  (૧) એકપણ નહ . 

 (૨) તે પૈકી અન.ુ િતના અરજદારોને કયા 
કારણોસર ક  સ પવામાં આ યો નથી ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

૨૨૩૨૩ ી કસરીિસંહ સોલંકીે   (માતર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંઆણંદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા રહેણાકના મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં 
અન ે

  (૧) કલુ -૦૭ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

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

  (૨) .૧૯૮.૧૦ લાખ 

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

૨૨૩૩૨ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં અમરેલી િજ ામાં 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) .૪૪૮.૯૫ લાખ 

--------- 
વલાસણા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે  

૨૨૪૨૫ ી કત િસંહ વાઘેલા  (કાંકરેજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલાસણા 
બેરેજ બનાવવાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, 

  (૧) ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) વલાસણા બેરેજ બનાવવાથી કેટલા િવ તારન ે
લાભ થશ,ે અન ે

  (૨) ૨૯૦૦ હે ટર. 

 (૩) ઉ ત બેરેજ માટે અંદાિજત કેટલો ખચ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૩) ।.૨૧૨.૪૮ કરોડ. 

--------- 
મહડી ખાતે આવેલ હા પીર તળાવુ  પાઈપ લાઈનથી ભરવા બાબત 

૨૪૨૬૭ ી સુરશભાઇ પટલે ે   (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના માણસા તાલુકાના મહડી ખાતે આવેલ હા પીર ુ
તળાવ પાઈપ લાઈન ારા પાણીથી ભરવામાં આવે છે કે 
કેમ, 

  (૧) તળાવ ડાણ માટેની વતમાન નીિત તેમજ 
ભૌગોિલક પ રિ થિતન ે યાન ે રાખી ઉ ત તળાવ ડી 
શકાયેલ નહ . 

 (૨)  ના, તો યાં સુધીમા ંપાઈપ લાઈનથી ઉ ત 
તળાવ પાણીથી ભરવામાં આવશ,ે અન ે

  (૨) િવગતવાર તાંિ ક અ યાસો, વહીવટી 
યાઓ, તળાવો ડાણ થવાના િક સામાં પાણીની 

ઉપલિ ધ અને માંગણી અનુસાર પાઈપ લાઈનથી ઉ ત 
તળાવ ભરવાનું આયોજન કરી શકાય. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી માટે છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નોન ટીપી એ રયામાં સિવસ અને એમેનેટીઝ ફી વસૂલ કરવા બાબત 

૨૪૩૧૨ ી ભીખાભાઈ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
શહેરમા ં કોમન ડીસીઆરની ગવાઈઓ મુજબ નોન 
ટીપી એ રયામાં િત ચો.મી. ૩૦૦ િપયા સિવસ અન ે
એમેનેટીઝ ફી હેઠળ ડી-૨ ઝોનમા ં વસૂલવામા ં આવે છે 
તેના બદલે િત ચો.મી. ૧૦૦ િપયા વસૂલવા માટે 
મહાનગરપાિલકાએ ઠરાવ કરી સરકારની મંજરી અથ ૂ
મોકલેલ તે સરકારને યારે મળલે છે, અન ે

  (૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

 (૨) ઉ ત મળેલ ઠરાવ અ વય ે યારે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) તા. ૦૩-૧૦-૨૦૧૯ ના આખરી હેરનામાથી 
સી ડીસીઆર-૨૦૧૭ અમલી બનેલ છે. 

--------- 
વીરપુર અને બાલાિસનોર તાલુકાના તળાવો પાઈપ લાઈનથી ભરવા બાબત 

૨૪૩૬૩ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર): માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
િજ ાના વીરપુર અને બાલાસીનોર તાલુકામાં તાલુકાવાર 
કયા તળાવો પાઈપ લાઈનથી પાણી નાંખીન ેભરવામાં આવ ે
છે, 

  (૧) બાલાિસનોર અને વીરપુર તાલુકાના સામલે 
પ ક-૧ મુજબ કલ ુ -૦૮ (આઠ) તળાવો ભરવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કયા તળાવો 
પાઈપ લાઈનથી ભરવાના બાકી છે, અન ે

  (૨) બાલાિસનોર અન ેવીરપુર તાલુકામાં નમદા મુ ય 
નહેર આધા રત વા ક, માઝમ, મે ો પાઈપ લાઈનની 
પથરેખાની બ  ે બાજ સરકાર ીની નીિત મુજબ ુ ૨ (બે) 
િક.મી.ની મયાદામાં આવતા તળાવો પૈકી કોઈ તળાવ 
ભરવાના બાકી નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી તળાવો કયાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  
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પ ક-૧ 

અ.નં. તાલુકાનું નામ ગામનું નામ ભરવામાં આવતા તળાવનું નામ 

૧ વડદલા-૧ 

૨ 
વડદલા 

વડદલા-૨ 

૩ બાલાિસનોર (જિમયતપુરા) બાલાિસનોર (જિમયતપુરા) 

૪ કજરાુ ં  કજરાુ ં  

૫ નવગામા નવગામા ગામ તળાવ 

૬ 

બાલાિસનોર 

જઠેોલી જઠેોલી એમ.આઈ.ટે ક 

૭ ખરોડ ખરોડ (દુધેલા તળાવ) 

૮ 
વીરપુર 

રણ તપુરા રણ તપુરા (પીપલી તળાવ) 

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

૨૨૩૧૪ ી બાબુભાઈ પટલે   (દસ ોઈ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) કલુ -૩૩૬ રહેણાકના મકાનોનું બાંઘકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

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

  (૨) . ૬૦૧૦.૮૦ લાખ 

--------- 
ગીરસોમનાથ અને જનાગઢ િજૂ ા / શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૩૨૧ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીરસોમનાથ અને જનાગઢૂ  િજ ા/શહેરમા ં
લૂંટ, ખૂન, ધાડ, ચોરી, બાળ કાર, અપહરણ, 
આ મહ યા, ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ 
અપમૃ ય,ુ ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર અને કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, 
અન ે

  (૨) પ ક-૨ 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે? 

  (૩) પ ક-૩ 

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

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/ શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

ગીર સોમનાથ 
િજ ો 

૧૭ ૧૦ ૧૧ ૬૬ ૧૪ ૩૨ ૯૪ ૪૦ ૬૭ ૨૦૭ ૩૦૧ ૭ 

વેરાવળ શહેર ૨ ૧ ૦ ૧૫ ૨ ૬ ૧૫ ૬ ૪ ૩૦ ૪૫ ૧ 
જૂનાગઢ િજ ો ૧૯ ૧૬ ૪ ૯૪ ૨૨ ૬૮ ૨૫૬ ૭૯ ૪૧ ૩૦૧ ૫૫૭ ૨૮ 
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જૂનાગઢ શહેર ૨૦ ૮ ૨ ૧૩૭ ૮ ૨૪ ૬૨ ૩૯ ૨૪ ૧૮૨ ૨૪૪ ૧૧ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/ શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

ગીર સોમનાથ 
િજ ો 

૪ ૯ ૭ ૧૪૦ ૩૧ ૨૮ ૧૦૯ ૩૫ ૬૦ ૧૯૮ ૩૦૭ ૯ 

વેરાવળ શહેર ૧ ૧ ૦ ૧૦ ૩ ૪ ૧૭ ૬ ૬ ૨૪ ૪૧ ૩ 
જૂનાગઢ િજ ો ૮ ૨૦ ૫ ૧૨૨ ૨૫ ૬૧ ૨૪૦ ૭૩ ૫૦ ૩૦૩ ૫૪૩ ૧૮ 
જૂનાગઢ શહેર ૧૬ ૫ ૨ ૧૫૧ ૧૦ ૧૮ ૭૧ ૭૭ ૨૩ ૧૫૬ ૨૨૭ ૭ 

પ ક-૨ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ગીર સોમનાથ િજ ો ૭૯૨ ૮૮૮ 
વેરાવળ શહેર ૧૧૭ ૧૧૦ 
જનાગઢૂ  િજ ો ૧૩૯૦ ૧૩૫૩ 
જનાગઢૂ  શહેર ૬૪૭ ૬૨૬ 

પ ક-૩ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

ગીર સોમનાથ િજ ો ૧૪૧૨ ૮૮ 
વેરાવળ શહેર ૧૬૦ ૦ 
જનાગઢૂ  િજ ો ૧૫૯૧ ૧૦૨ 
જનાગઢૂ  શહેર ૮૮૫ ૨૫ 

--------- 
સુરત િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના 

૨૨૪૦૨ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના હેઠળ સુરત 
િજ ામાં ો સાહન મેળવવા માટે કલ કેટલી અર ઓ ુ
મોટા એકમો ારા મળલે છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 
વષમાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના હેઠળ સુરત 
િજ ામાં ો સાહન મળેવવા માટે કલ ુ ૯ અર ઓ મોટા 
એકમો ારા મળેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર થયલે છેૂ ?   (૨) તે પૈકી ૬ અર  મંજર થયેલ છેૂ . 
--------- 

આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં/શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  
૨૪૩૫૨ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંઆણંદ અન ેપંચમહાલ િજ ા/શહેરમાંથી વષવાર 
કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવશં પકડવામાં આ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયેલ ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

પકડાયેલ 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

આણંદ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
આણંદ િજ ો ૩૭૫ ૧૩ ૧૪ ૧૦ ૦૪ 
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િક. ા. 
ગોધરા શહેર ૦૦ ૧૧૪ ૧૦૬ ૪૧ ૦૦ 
પંચમહાલ િજ ો ૧૫૪ 

િક. ા. 
૩૨ ૩૯ ૧૩ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
આણંદ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
આણંદ િજ ો ૦૦ ૦૬ ૧૫ ૨૬ ૦૦ 
ગોધરા શહેર ૦૦ ૬૫ ૧૦૯ ૨૮ ૦૦ 
પંચમહાલ િજ ો ૨૫ િક. ા. ૬૬ ૪૫ ૧૬ ૦૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
આણંદ શહેર ૦૦ ૦૩ 
આણંદ િજ ો ૦૪ ૪૪ 
ગોધરા શહેર ૦૦ ૧૮ 
પંચમહાલ િજ ો ૧૨ ૫૭ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
આણંદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
આણંદ િજ ો ૦૦ ૨૮ 
ગોધરા શહેર ૦૦ ૩૩ 
પંચમહાલ િજ ો ૦૨ ૫૧  

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૪) ઉકત િ થિતએ કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે ? 

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાની બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના 

બાકી આરોપીઓની 
સં યા 

આણંદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
આણંદ િજ ો ૦૦ ૦૧ 
ગોધરા શહેર ૦૦ ૦૧ 
પંચમહાલ િજ ો ૦૦ ૦૩ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
આણંદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
આણંદ િજ ો ૦૦ ૦૨ 
ગોધરા શહેર ૦૦ ૧૨ 
પંચમહાલ િજ ો ૦૧ ૦૯  

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

૨૨૩૧૩ ી કનુભાઈ પટલે   (સાણદં) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) કલુ -૩૩૬ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

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

  (૨) .૬૦૧૦.૮૦ લાખ 
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--------- 
સુરત અને મનગર િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 

૨૪૩૮૮ ી આનંદભાઈ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર સુરત અન ે મનગર િજ ા/શહેરમા ંદા ના 
બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

સુરત શહેર ૯૪૭ 
સુરત ા ય ૧૧૬ 

મનગર શહેર ૫ 
મનગર િજ ો ૩ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

સુરત શહેર ૮૦૨ 
સુરત ા ય ૧૧૫ 

મનગર શહેર ૨ 
મનગર િજ ો ૨  

 (૨) ઉકત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદ પર વે કાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીન ે ૪૦૯૩૫ બોટલ િવદેશી દા  અન ે ૧૯૯૭.૫ િલટર 
દેશી દા નો જ થો પકડવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં ડમોના સબમજ એરીયામાં રતીની લીઝોે ે  

૨૪૩૦૦ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામાં િસંચાઈ માટેના કયા ડેમોના સબમજ એરીયામાં 
કેટલી રેતીની લીઝ આપવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
ભાદર ડેમ ૨ લીઝ 
વે -૨ ડેમ ૧ લીઝ 

કુલ ૩ લીઝ  
 (૨) ઉ ત લીઝમાં ખનનથી ડેમ કે ડેમના ભાગને 
નુકશાન થતંુ હોઈ ખનન બંધ કરાવવા અંગે કેટલી ફ રયાદો 
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંમળી, અને 

  (૨) ૧ ફ રયાદ મળી. 

 (૩) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે ઉ ત િ થિતએ 
યારે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૩) ભુ તરશા ી ીની કચેરી રાજકોટ અન ે લા ગ 
કવોડ રાજકોટની સંયુ ત ટીમ ારા તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૯ના 

રોજ થળ તપાસ કરવામા ંઆવેલ છે. 
--------- 

ભાવનગર િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 
૨૨૪૪૮ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ   (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 ં
તાલુકામા ં કેટલી સવેાઓ માટે કેટલા કાય મો યોજવામા ં
આવેલ છે, 

  (૧) ૧૦ તાલુકામા ં ૫૭ સેવાઓ માટે કલુ -૫૭ 
કાય મો 

 (૨) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૨) ૮૦,૬૨૨ 
 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૩) ૮૦,૬૨૨ 

--------- 
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ભાવનગર િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 
૨૨૪૪૯ ી કાંિતભાઈ બલર  (સુરત-ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ 
દર યાન ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા ં
તાલુકામાં કેટલા કાય મો યોજવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૧૦ તાલુકામાં કલુ -૫૭ કાય મો 

 (૨) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૨) ૮૦,૬૨૨ 
 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૩) ૮૦,૬૨૨ 

--------- 
ભાસરીયા સામે ા પાઈપલાઈનથી તળાવો ભરવા બાબત 

૨૨૩૫૯ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાસરીયા સામે ા પાઈપલાઈનથી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ંકેટલા તળાવો ડવામાં આ યા, 

  (૧) ૫૧ તળાવો. 

 (૨) ઉ ત પાઈપલાઈનથી વષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા 
દરિમયાન કેટલા તળાવો ભરવામાં આ યા, અન ે

  (૨) ૫૧ તળાવો. 

 (૩) કેટલા પાણીનો સં હ થયો?   (૩) ૧૪૪.૫૭૯ એમ.સી.એફ.ટી. 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં નવા મોટા ચેકડમના બાંધકામની કામગીરીે  
૨૨૪૧૬ ી કતનભાઈ ઈનામદારે   (સાવલી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં કેટલા નવા મોટા ચેકડેમના 
બાંધકામની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૧) ૦૫ (પાંચ) 

 (૨) સદર ચેકડેમની બાંધકામની કામગીરીમા ં કેટલો 
ખચ થયેલ છે? 

  (૨) . ૧૩૭૦.૪૬ લાખ 

--------- 
સુજલામ સુફલામ યોજના ારા તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૨૩૪૬ ીમતી ઝંખના પટલે   (ચોયાસી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં સુજલામ 
સુફલામ યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૯માં કેટલા તળાવો ડા 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૩૪ તળાવો 

 (૨) આ કામ માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?   (૨) . ૪૭.૦૬ લાખ 
--------- 

ભાવનગર િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 
૨૨૩૬૫ ી કશુભાઈ નાકરણીે   (ગારીયાધાર) : 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 ં
તાલુકામા ં સેવાઓ માટે કેટલા કાય મો યોજવામા ં આવેલ 
છે, 

  (૧) ૧૦ તાલુકામાં કલુ -૫૭ કાય મો 

 (૨) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૨) ૮૦,૬૨૨ 
 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો? 

  (૩) ૮૦,૬૨૨ 

--------- 
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દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી 
૨૨૩૭૮ ી રાઘવ ભાઈ પટલે   ( મનગર- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા પધા મક અન ે પારદશક રીતે 
ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે ઈ-
હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે કલ ુ ૮૦૭ લો સ હેર 
હરા  માટે મુકવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ખિનજવાર કેટલા લોક ઈ-
હરા માં મુકવામાં આવલે છે, અન ે

  (૨) તે અ વયે દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના 

લોક  
ઈ-હરા માં મુકવામા ંઆવેલ છેઃ 

ખિનજ લો સની સં યા 

લેકટેપ ૦૫ 

િબ ડ ગ લાઈમ ટોન ૦૪ 

લાઈમ ટોન અન ેમાલ ૦૧ 

કલુ  ૧૦  
 (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામાં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે? 

  (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામાં આવેલ કલ ુ ૧૦ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૦૪ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 
િબ ડ ગ લાઈમ ટોન ૦૪  

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૩૩૯ ી કનુભાઈ બારયાૈ   (તળા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી .આઈ.ડી.સી. 
કાયરત છે,  

  (૧)  

િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ.ડી.સી.ની 
સં યા 

ભાવનગર ૦૩ 

િશહોર ૦૨ 

મહવાુ  ૦૧ 

પાિલતાણા ૦૧ 

ભાવનગર 

વ ભીપુર ૦૧ 

બોટાદ બોટાદ ૦૧ 

 (૨) ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) ભાવનગર િજ ાના ૦૫ તાલુકામા ં
  બોટાદ િજ ાના ૦૨ તાલુકામા ં

 (૩) ઉકત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ા બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ?  

  (૩) ભાવનગર િજ ામાં –  ૦૧ 
  બોટાદ િજ ામાં –  ૦૦ 

બનાસકાંઠા િજ ાના થરાદ તાલુકામાં નવી .આઈ.ડી.સી.  
૨૪૨૩૫ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં થરાદ તાલુકામા ંકેટલી .આઈ.ડી.સી.ઓ કાયરત 
છે? 

   એક પણ નહ . 
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પંચમહાલ િજ ામાં દીકરીઓ ભગાડી જવાના બનાવો 

૨૧૯૭૩ ી જઠાભાઈ ભરવાડે   (શહેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર સગીરાઓને ભગાડી 
જવાના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧)  
તાલુકા બનેલ બનાવો 

ગોધરા ૪૬ 
શહેરા ૨૧ 
મોરવા ૧૮ 
હાલોલ ૨૩ 
કાલોલ ૨૨ 
ઘોઘંબા ૨૪ 

ંબુઘોડા ૩  
 (૨) સદર કેસોમાં પો કોની કલમ લગાવવામાં 
આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૨)  
તાલુકા કસોની સં યાે  

ગોધરા ૪૨ 
શહેરા ૨૧ 
મોરવા ૧૮ 
હાલોલ ૨૨ 
કાલોલ ૨૧ 
ઘોઘંબા ૨૩ 

ંબુઘોડા ૩  
 (૩) ઉ ત ન ધાયેલ બનાવો અ વયે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) ગુનો દાખલ કરી, કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરી 
છે. 

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

૨૨૩૨૭ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં દાહોદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા રહેણાકના મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામા ંઆ યુ,ં 
અન ે

  (૧) કલુ -૫૩૨ રહેણાકના મકાનોનુ ં બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

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

  (૨) .૧૦૪૯૧.૬૨ લાખ 

--------- 
 

જનાગઢ િજ ામાં શહરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મૂ ે  
૨૨૩૬૭ ી બાબભુાઇ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) જનાગઢ િજ ામાં કેલે ડર વષ ૂ ૨૦૧૯ દર યાન 
શહેરી િવ તારમા ં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 
યોજવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૧૧ 

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

  (૨) ૫૭ 

 (૩) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૩) ૯,૭૫૫ 
 (૪) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં 
આ યો ? 

  (૪) ૯,૭૫૫ 

--------- 
િબન સિચવાલય લાકની પરી ામાં ગેરરીિત 

૨૪૩૯૩ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િબન 
સિચવાલય લાકની પરી ામા ંપેપરલીક ગેરરીિતની તપાસ 
અંગે સીટની રચના યારે કરવામાં આવી, 

  (૧) સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૫-૧૨-
૨૦૧૯ના ઠરાવ માંક: કપઅ-૧૦૨૦૧૯-મુ.મ-૬૩-
ગ.૪ થી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ારા 
તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ લેવાયલે િબન-સિચવાલય 
કલાક તેમજ સિચવાલય સંવગની ઓફીસ આસી ટ ટની 
ભરતી માટેની પરી ા સદંભ મળેલ રજઆતો અંગે તપાસ ૂ
કરવા માટે પેિશયલ ઇ વે ટીગેશન ટીમ (SIT) ની રચના 
કરવામા ંઆવેલ હતી. 

 (૨) સીટ ારા તપાસ પૂણ કરીને અહેવાલ યા ં
સુધીમાં સુ ત કરવાનો છે, 

  (૨) સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૫-૧૨-
૨૦૧૯ના ઠરાવ માંક: કપઅ-૧૦૨૦૧૯-મુ.મ-૬૩-
ગ.૪ થી રચવામા ં આવેલ પેિશયલ ઇ વે ટીગેશન ટીમ 
(SIT) એ તેનો અહેવાલ ઉ ત ઠરાવની તારીખથી એટલ ેકે 
તા.૦૫-૧૨-૨૦૧૯ થી દ-૧૦ માં રા ય સરકારન ેસુ ત 
કરવાનો હતો. 

 (૩) અહેવાલ રા ય સરકારન ે યારે મળેલ છે, અન ે   (૩) અહેવાલ રા ય સરકારન ે તા.૧૬-૧૨-૨૦૧૯ 
ના રોજ ા  થયેલ હતો. 

 (૪) મળેલ અહેવાલ અ વયે રા ય સરકાર ારા શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) મળેલ અહેવાલ અ વયે રા ય સરકાર ારા 
પેિશયલ ઇ વે ટીગેશન ટીમ (SIT) ની ભલામણ મુજબ 

તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી 
મંડળ ારા લેવાયેલ િબન સિચવાલય કારકન અન ેઓફીસ ુ
આસી ટ ટની પરી ા રદ કરવામાં આવેલ હતી. 

મહસાણા િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજર કરવા બાબતે ૂ  
૨૨૪૧૦ ી અરિવંદકમાર પટલ ુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૦૧ (એક) 

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

  (૨) .૫,૭૮૯.૮૧ લાખ 

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

  (૩) ૧૧,૪૨૪ 

--------- 
આ દ િત િવ તારમાં ઉ વહનથી િસંચાઇ સુિવધા 

૨૨૪૩૦ ી મુકશભાઇ પટલે ે   (ઓલપાડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કરજણ 
જળાશય યોજના આધારીત નમદા, ભ ચ અને સુરત 
િજ ાના િસંચાઇથી વંિચત આ દ િત િવ તારમાં 
ઉ વહનથી િસંચાઇ સિુવધા પૂરી પાડવા માટે કરજણથી 
વાડી ઉ વહન પાઈપલાઈન યોજનાની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૧) કામગીરી હાલ ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) યાં સુધીમાં પૂણ કરવાનું સરકારનુ ં આયોજન 
છે ? 

  (૨) ડીસે બર-૨૦૨૦ સુધીમા ં

--------- 
પાટણ શહરમાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૪૬૨૪ ી કીરીટકમાર પટલુ ે   (પાટણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં પાટણ િજ ાના પાટણ શહેરમા ં
બી.પી.એલ યાદીમાં સમાવવા માટેની કેટલી 

  (૧)  

વષ-૨૦૧૮ 
વષ-૨૦૧૯ 

(તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ સુધી) 
કલુ  
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અર ઓ મળી, ૧ ૬ ૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી ૂ
બી.પી.એલ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આ યા, 

  (૨) ૦ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ યા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ં આવીૂ , અને કયા 
કારણોસર પડતર રહેલ છે, અને 

  (૩) તા.૧-૪-૨૦૧૪થી નગરપાિલકા હ તક ચાલતી સુવણ 
જયંતી શહેરી રોજગાર યોજના બંધ થયેલ હોય જથેી નવેસરથી 
બી.પી.એલ. સવ કરવાનો થતો નથી પરતુ સામાિજકં -આિથક અન ે

િત આધારીત સવ ણની યાદી ઉપલ ધ હોઈ તેન ે યાન ેલેવામા ં
આવે છે.   

 (૪) ઉ ત તમામ પડતર અર ઓ યાં 
સુધીમાં િનકાલ કરવામાં આવનાર છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં ચેકડમો બનાવવાની મંજરીે ૂ  

૨૨૩૫૬ ી રમેશભાઇ કટારા  (ફતેપુરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં કેટલા નવા ચેકડેમો 
બનાવવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 

  (૧) ૪૩ ચેકડેમ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ચેકડેમો પૂણ થયા 
અને કેટલા બાકી છે, અન ે

  (૨) ૩૪ ચેકડેમો પૂણ થયા અને ૯ બાકી છે. 

 (૩) આ બાકી ચેકડેમો યારે પૂણ કરવામાં આવશ?ે   (૩) જનૂ -૨૦૨૦ સુધીમા ંપૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ઇ-હરા  થી ખિન ની ફાળવણી 
૨૨૩૭૭ ી શૈલેષભાઇ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય મુ યમં ી ી  (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે 
ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા પધા મક અન ેપારદશક રીતે ઇ-હરા થી ખિન ની 

ફાળવણી માટે છે ા બે વષમાં કલ ુ ૮૦૭ લો સ હેર 
હરા  માટે મુકવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે અ વયે અમદાવાદ િજ ામા ંઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં ખિનજવાર કેટલા લોક ઇ-હરા મા ં
મુકવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ આ કાયવાહી હેઠળ અમદાવાદ 
િજ ામાં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના લોક ઇ-હરા  માટે 
મુકવામા ંઆવેલ છે. 

ખિનજ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૧૫ 

કલુ  ૧૫  
 (૩) ઇ-ઓકશનમાં મુકવામાં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે ? 

  (૩) ઇ-ઓકશનમા મુકવામા ંઆવેલ કલ ુ ૧૫ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૧૨ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૧૨ 

કલુ  ૧૨  
--------- 

બોટાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  
૨૨૩૧૮ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા  (રાજકોટ ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) કલુ -૦૩ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 
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 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ
? 

  (૨) .૨૪૩.૫૪ લાખ. 

નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે  
૨૨૩૯૯ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા  (મહવાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકિમક સે ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

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

વ ભ િવ ાનગર શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  
૨૨૩૭૦ ી મહશકમાર રાવલે ુ   (ખંભાત) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત વ ભ 
િવ ાનગર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાન ે કેટલી રકમ 
માટે મંજરી ૂ આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) .૯૭૫.૬૬ લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) કામો પૂણ થયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) .૮૮૦.૭૮ લાખ 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજર કરવા બાબતે ૂ  

૨૨૩૩૮ ી રમણભાઇ પટલે   (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ં ગુજરાત ટે ટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ અંતગત કેટલા પીન ગ એકમો મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) આ પીન ગ એકમોમાં કેટલું મૂડી રોકાણ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) . ૫,૭૮૯.૮૧ લાખ 

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

  (૩) ૧૧,૪૨૪ 

--------- 
બનાસકાંઠા  અને ક છ િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 

૨૪૨૪૩ ી શીવાભાઇ ભૂરીયા  ( દયોદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ા/શહેરમાં 
દા ના બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય/ શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

મળેલ 
ફ રયાદો 

બનાસકાંઠા િજ ો  ૭ 
પાલનપુર શહેર ૦ 
ક છ િજ ો  ૧૨ 
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 ભુજ શહેર ૦ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય/ શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

મળેલ 
ફ રયાદો 

બનાસકાંઠા િજ ો  ૯ 
પાલનપુર શહેર ૧ 
ક છ િજ ો  ૧૦ 
 ભુજ શહેર ૦  

 (૨) ઉકત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો પર વ ેકાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૧૬,૨૧૩ લીટર દેશી દા , ૨,૫૬૦ બોટલ િવદેશી 
દા નો જ થો પકડવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજૂ ા/ શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  

૨૪૩૧૫ ી હષદકમાર રીબડીયાુ   (િવસાવદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ાૂ /શહેરમાથંી વષવાર 
કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવશં પકડવામાં આ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

જૂનાગઢ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
જૂનાગઢ િજ ો ૧૫૨૦ િક. ા. ૧૦ ૦૦ ૪૪ ૦૧ 
પોરબંદર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
પોરબંદર િજ ો ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
જૂનાગઢ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
જૂનાગઢ િજ ો ૩૬૦ િક. ા. ૦૦ ૦૪ ૦૩ ૦૦ 
પોરબંદર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
પોરબંદર િજ ો ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦   

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
જૂનાગઢ શહેર ૦૦ ૦૦ 
જૂનાગઢ િજ ો ૨૦ ૧૫ 
પોરબંદર શહેર ૦૦ ૦૦ 
પોરબંદર િજ ો ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
જૂનાગઢ શહેર ૦૦ ૦૦ 
જૂનાગઢ િજ ો ૦૭ ૦૩ 
પોરબંદર શહેર ૦૦ ૦૦ 
પોરબંદર િજ ો ૦૦ ૦૦   

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાના બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

જૂનાગઢ શહેર ૦૦ ૦૦ 
જૂનાગઢ િજ ો ૦૦ ૦૯ 
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પોરબંદર શહેર ૦૦ ૦૦ 
પોરબંદર િજ ો ૦૦ ૦૦  

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
જૂનાગઢ શહેર ૦૦ ૦૦ 
જૂનાગઢ િજ ો ૦૧ ૦૧ 
પોરબંદર શહેર ૦૦ ૦૦ 
પોરબંદર િજ ો ૦૦ ૦૦  

--------- 
િવસાવદર શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  

૨૨૪૪૩ ીમતી ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત િવસાવદર 
શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાને કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) .૭.૩૦ કરોડ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) મંજર થયેલ કામો  પૂણૂ  થયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) . ૭.૩૦ કરોડ 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં સલામતી ર ક પૂરા પાડવા બાબત 

૨૪૩૭૨ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં નન ે ખમ હોઇ સુર ા માટે 
સલામિત ર ક પૂરા પાડવા માટે કેટલી અર ઓ સરકારન ે
મળી 

  (૧) ૨(બે) 

 (૨) મળેલ અર ઓ અ વયે શી કાયવાહી કરી, 
અન ે

  (૨) િનયમોનુસાર કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) તે અ વયે કેટલી યિ તઓને સલામતી ર ક 
પૂરા પાડવામાં આ યા? 

  (૩) ૧(એક) 

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

૨૨૩૦૪ ડૉ. નીમાબેન આચાય  (ભૂજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) 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 મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૧૨ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

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

  (૨) .૮૮૬.૨૧ લાખ. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને ે -રહણાક ે મકાનો  

૨૨૩૩૧ ી િવણભાઇ ઘોઘારી  (કરજં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં અમરેલી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ં

  (૧) કલુ -૦૨ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 
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આ યુ,ં અને  
 (૨) આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર ુ
છે? 

  (૨) .૪૪૮.૯૫ લાખ. 

--------- 
મોડાસા તાલુકાના સાયરા ગામે સામુ હક બળા કારનો બનાવ 

૨૪૩૫૪ ી ઇ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં મોડાસા તાલુકાના સાયરા ગામે યુવતીનું અપહરણ 
કરી, સામુ હક બળા કાર ગુ રી મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાના 
બનાવમાં બેદરકારી દાખવનાર પોલીસ અિધકારી/ કમચારી 
સામે શુ ંપગલાં લીધા,ં અને 

  (૧) ફરજ મોકફ કરીને ખાતાકીય તપાસ હાથ ધરવામા ંુ
આવેલ છે 

 (૨) અપહરણ, સામુ હક બળા કાર અન ેમોતન ેઘાટ 
ઉતારી દવેાના બનાવો અટકે તે માટે સરકારે શુ ં પગલા ં
લીધા?ં 

  (૨) આવા બનાવો અટકાવવા રા યમાં અભયમ 
હે પલાઇન કાયરત છે. મ હલાઓ માટે મ હલા પોલીસ 
ટેશન અને ઇ વે ટીગેટ ગ યિુનટ ફોર ાઇમ અગેઇ ટ 

વુમન કાયરત કરેલ છે. રા યમા ંસરુ ા સેતુ યોજના હેઠળ 
સુર ાલ ી તાલીમ આપવામાં આવે છે. 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ાે માં ચોરી, લૂંટ અને છતરિપંડીના ગુનાઓે  

૨૪૩૩૫ ી િવર ભાઇ ઠ મરુ   (લાઠી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
ચોરી, લુંટ અને છેતરિપંડીના કલ કેટલા આિથક ગુનાઓ ુ
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
િજ ા તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અમરેલી ૩૨૭ ૨૩૯ 

ભાવનગર ૪૭૬ ૩૯૮  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગુનાઓનો ભેદ 
ઉકેલવામા ંઆ યો છે, અન ે

  (૨)  
િજ ા ઉકલાયેલ ગુનાે  

અમરેલી ૪૦૫ 
ભાવનગર ૫૩૬  

 (૩) કેટલા ગુનાઓનો ભદે ઉકેલવાનો બાકી છે?   (૩) ૪૯૯ 
--------- 

વલાસણા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે  
૨૨૩૫૭ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલાસણા 
બેરેજ બનાવવાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, 

  (૧) ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) વલાસણા બેરેજ બનાવવાથી કેટલા િવ તારન ે
લાભ થશ,ે અન ે

  (૨) ૨૯૦૦ હે ટર  

 (૩) ઉ ત બેરેજ માટે અંદાિજત કેટલો ખચ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૩) . ૨૧૨.૪૮ કરોડ 

--------- 
વાપી થી વેરાવળ સુધીના ઔ ોિગક એકમોનું દૂિષત પાણી 

૨૩૭૩૧ ી સંજયભાઇ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯મી િ થિતએ વાપી થી 
વેરાવળ સુધીના ઔ ોિગક એકમોનું દૂિષત પાણી મ ય 
દ રયામાં છોડવા અંગેની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, 

  (૧), (૨) અને  (૩) આઇડીસી ારા નીચે મુજબની 
યોજનાઓ કાયાિ વત કરવામા ંઆવી છેઃ  
 ઝગડીયા વસાહતનું શુિ ધકૃત દિૂષત પાણી ઝઘડીયાથી 
અંકલે રથી કાંટીયાઝાલ તેમજ ઝગડીયા, અંકલે ર તથા 



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 217 

પાનોલી વસાહતનો શુિ ધકૃત દૂિષત પાણી 
કાંટીયાઝાલથી ડા દ રયામા ંછોડવાની યોજના કાયાિ વત 
છે. 

 (૨) ઉ ત પાઇપ લાઇન ભ ચમાં કયા કયા થળેથી 
શ  કરવામા ંઆવશ,ે અને 

  દહેજ વસાહતનું શુિ ધકૃત દૂિષત પાણી અંભેટાથી 
લુવારા અને યાંથી ડા દ રયામાં છોડવાની યોજના 
કાયાિ વત છે. 

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

  સરીગામ વસાહતનુ ંશુિ ધકૃત દૂિષત પાણી સરીગામથી 
તડગામ અને યાંથી ડા દ રયામાં છોડવાની યોજના 
કાયાિ વત છે. 
 આ ઉપરાંત અમદાવાદ, વડોદરા અન ેજતેપુર ઔ ોિગક 
િવ તાર માટે રા ય સરકારે તા.૨૬-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ 
ઠરાવ કરેલ છે. જ ે મુજબ તે કામગીરી ગુજરાત વોટર 
ઇ ા ટ ચકર લી. ારા હાથ ધરવામાં આવનાર છે. આ 
કામગીરી હાલ ાથિમક તબ ામા ં છે. વડોદરા િવ તારની 
પાઇપલાઇન ભ ચ િજ ાના જબુસર તાલુકાના સરોદ ગામ ં
પાસેથી પસાર થનાર છે. પયાવરણીય મંજરી મળે યા બાદ ૂ
આગામી ણ વષમાં તે કામગીરી પૂરી થવાની શ યતા છે. 

--------- 
વ ભ િવ ાનગર શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  

૨૨૪૩૪ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત વ ભ 
િવ ાનગર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાને કેટલી રકમ 
માટે મંજરીૂ  આપવામાં આવેલ છે. 

  (૧) . ૯૭૫.૬૬ લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) કામો પૂણ થયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) . ૮૮૦.૭૮ લાખ 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ખેરાલુ શહરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામોે  

૨૨૪૩૮ ડૉ. આશાબેન પટલે   ( ઝા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત ખેરાલુ 
શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે. 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના હેઠળ ભૂગભ ગટર 
યોજના અંતગત થમ તબ ામા ં હાથ ધરેલ યુઅર 
કલે ટ ગ સી ટમના કામો માટે . ૧૭૫૮.૪૧ લાખની 
સુધારેલ વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ . 
 બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STP ના કામો માટે 
.૯૭૫.૧૨ લાખની વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) થમ તબ ાના કામો પૂણ થયેલ છે. 
 બી  તબ ાના STP ના કામો માટે 
તા.૩૦-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ વક ઓડર આપવામાં આવેલ 
છે.  

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) થમ તબ ામાં .૧૩૪૧.૮૮ લાખનો ખચ 
થયેલ છે. 
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 બી  તબ ામાં ખચ થયેલ નથી. 
 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું આયોજન છે? 

  (૪) યોજનાના બાકી રહેતા STP ના કામો માટે 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડની કચેરી 

ારા તા.૩૦-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ વક ઓડર આપવામાં 
આવેલ છે. જ ેિનયત સમયમયાદામાં પૂણ કરવાનું આયોજન 
છે. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના 

૨૨૪૦૬ ીમતી મિનષા વકીલ  (વડોદરા શહેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં લાિ ટક ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ ભ ચ 
િજ ામાં ો સાહન મેળવવા માટે કલ કેટલી અર ઓ ુ
મોટા એકમો ારા મળલે છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં લાિ ટક ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ ભ ચ 
િજ ામાં ો સાહન મળેવવા માટે કલ ુ ૩ અર ઓ મોટા 
એકમો ારા મળેલ છે, 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર થયલે છે ૂ ?   (૨) તે પૈકી ૧ અર  મજંર કરેલ છેૂ . 
--------- 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ા/શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  
૨૪૨૯૭ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અન ે રાજકોટ િજ ા/શહેરમા લૂટં, 
ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, આ મહ યા, 
ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ 
ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર અને કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, 
અન ે

  (૨) પ ક-૨ 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૩) પ ક-૩ 

પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

મોરબી િજ ો ૧૧ ૨૦ ૪ ૬૪ ૯ ૩૨ ૧૧૦ ૧૮ ૨૭ ૨૭૭ ૩૮૭ ૧૮ 

મોરબી શહેર ૫ ૭ ૦ ૪૮ ૫ ૧૨ ૫૨ ૧૨ ૧૦ ૯૦ ૧૪૨ ૬ 

રાજકોટ ા ય  ૨૪ ૩૩ ૧૦ ૧૭૮ ૩૯ ૯૧ ૪૦૦ ૯૨ ૫૫ ૭૫૫ ૧૧૫૫ ૭૭ 

રાજકોટ શહેર ૩૭ ૩૬ ૩ ૬૧૪ ૪૩ ૧૪૦ ૪૪૯ ૧૧૦ ૩૮ ૧૧૩૪ ૧૫૮૩ ૩૧ 

 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

મોરબી િજ ો ૬ ૨૪ ૩ ૫૬ ૧૬ ૩૮ ૧૩૯ ૨૬ ૧૩ ૩૧૭ ૪૫૬ ૧૦ 

મોરબી શહેર ૩ ૯ ૦ ૩૮ ૪ ૧૨ ૫૬ ૧૦ ૮ ૮૫ ૧૪૧ ૩ 

રાજકોટ િજ ો ૧૬ ૨૮ ૬ ૧૩૮ ૩૨ ૮૮ ૩૮૬ ૬૫ ૪૧ ૭૭૮ ૧૧૬૪ ૩૧ 

રાજકોટ શહેર ૨૧ ૩૨ ૦ ૩૮૫ ૪૪ ૧૦૪ ૪૧૬ ૮૩ ૫૦ ૧૨૨૯ ૧૬૪૫ ૩૦ 

પ ક-૨ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનુ ંમુ ય મથક)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

મોરબી િજ ો ૯૪૧ ૧૦૬૭ 
મોરબી શહેર ૩૬૪ ૩૫૬ 

રાજકોટ ા ય  ૨૭૭૧ ૨૬૬૨ 
રાજકોટ શહેર ૩૮૧૮ ૩૮૪૭ 

પ ક-૩ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનુ ંમુ ય મથક)  

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

મોરબી િજ ો ૯૭૯ ૫૫ 
મોરબી શહેર ૩૮૦ ૨૦ 

રાજકોટ ા ય ૨૧૪૭ ૫૨ 
રાજકોટ શહેર ૨૪૧૨ ૪૦ 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના 

૨૨૩૮૭ ી દુ યંતભાઈ પટલે   (ભ ચ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ લાિ ટક 
ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ ભ ચ િજ ામાં ો સાહન 
મેળવવા માટે કલ કેટલી અર ઓ મોટા એકમો ારા મળલે ુ
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ લાિ ટક 
ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ ભ ચ િજ ામાં ો સાહન 
મેળવવા માટે કલ ુ ૬ અર ઓ મોટા એકમો ારા મળેલ છે, 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર થયલે છે ૂ ?   (૨) તે પૈકી ૪ અર  મંજર થયેલ છેૂ . 
--------- 

મનગર િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના 
૨૨૪૦૪ ી ધન ભાઈ પટલે   (વઢવાણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં લાિ ટક ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ મનગર 
િજ ામાં સુધીમા ં ો સાહન મેળવવા માટે કલ કેટલી ુ
અર ઓ મોટા એકમો ારા મળેલ છે, અન ે

 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર થયલે છે ૂ ?  

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં લાિ ટક ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ 

મનગર િજ ામાં ો સાહન મેળવવા માટે મોટા એકમો 
તરફથી કોઈ અર  મળેલ ન હોઈ મંજરીનો  રહેતો ૂ
નથી. 

--------- 
ઘોઘા-દહજ રોે -રો ફરી સિવસે  

૨૪૩૪૮ ી િનરજન પટલં ે   (પેટલાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઘોઘા-દહેજ 
રો-રો ફેરી સિવસ બંધ છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત ફેરી સિવસ બંધ રહેવાના  
કારણો શા છે, અન ે

  (૨) યોજના થળે દુિનયામાં બી  નંબરની દ રયાઈ 
ભરતી, કરટ અને પાણીમાં ભારે કાંપ હોં વાના કારણ ેતથા 
નમદા નદીમા ં તા.૯-૮-૨૦૧૯ના રોજથી ભારે પૂરના 
કારણે કાંપનો ખૂબજ ભરાવો થતા તા.૨૩-૯-૨૦૧૯થી 
ફેરી સેવા બંધ કરવામાં આવી છે. હાલમા ં કાંપ દૂર કરવા 
ડેજ ગની કામગીરી ગિતમાં હોય પૂણ થયેથી તુરત ફેરી ં
સેવા શ  કરવા આયોજન છે. 

 (૩) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલા 
દવસ ઉ ત ફેરી સિવસ બંધ રહી ? 

  (૩) તા.૨૮-૧૦-૨૦૧૮ના રોજથી શ  થયેલ 
રો-પે  ફેરી સિવસ વષ-૨૦૧૮માં ૨૨ દવસ તેમજ વષ 
૨૦૧૯મા ં૧૨૧ દવસ એમ કલુ -૧૪૩ દવસ બંધ રહેલ. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં કાંકોશી ખાતે આઇડીસી 

૨૪૨૪૯ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં કાંકોશી ખાતે આઇડીસી થાપવા માટે કેટલી 
રજઆતોુ , માંગણીઓ સરકારને છે ા બે વષમા ંમળી, અને 

  (૧) ૧ (એક). 

 (૨) મળેલ રજઆતોુ , માંગણીઓ અ વયે શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) હાલ કાંકોશી ખાતે કોઇ આયોજન કરેલ નથી, 
પરતુ પાટણ િજ ાના સર વતી અને હારીજ તાલુકાઓમા ંં
ઔ ોિગક વસાહત થાપવાનુ ંઆયોજન કરેલ છે. 

--------- 
દાહોદ શહરમાં ધાનમં ી શહરી આવાસ યોજનાે ે  

૨૪૩૭૦ ી વજિસંગભાઇ પણદાે   (દાહોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ધાનમં ી શહેરી આવાસ યોજના અ વયે દાહોદ 
શહેરમા ંઆવાસ બાંધવા માટે કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧)  

વષ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અર ઓ 

મળી 
૨૨૩ ૧૩૪ 

 
 (૨) તે અ વયે કેટલી અર ઓ વષવાર મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, 

  (૨)  

વષ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 

થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
મંજૂર કરવામાં 

આવેલ અર ઓ 
૨૦૩ ૧૩૨ 

 
 (૩) મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉ ત િ થિતએ ૂ
કેટલા લાભાથ ઓને આવાસનો કબ  સ પવામાં આ યો, 
અન ે

  (૩) લાભાથ ની આગેવાનીમાં આવાસ 
બાંધકામ/વૃિ ધ (બી.એલ.સી.) ઘટક હેઠળ અરજદારે 
પોતાની જમીન ઉપર જ આવાસ બાંધકામ હાથ ધરી, 
આવાસ બાંધકામ લાભાથ  ારા જ પૂણ કરાવવાનું હોઇ 
સરકાર ી ારા મા  આવાસ બાંધકામ માટે સહાય 
આપવામાં આવતી હોય લાભાથ ના આવાસનો કબ  
સ પવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) કેટલાન ે કબ  સ પવાનો બાકી છે. અન ે યાં 
સુધીમાં કબ  સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
િબન સિચવાલય લાકની પરી ામાં ગેરરીિત 

૨૪૩૯૬ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િબન 
સિચવાલય લાકની પરી ામા ંપેપરલીક ગેરરીિતની તપાસ 
અંગે સીટની રચના યારે કરવામાં આવી, 

  (૧) સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૫-૧૨-
૨૦૧૯ના ઠરાવ માંક: કપઅ-૧૦૨૦૧૯-મુ.મ-૬૩-
ગ-૪ થી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર 

ારા  
તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ લેવાયલે િબન-સિચવાલય 
કલાક તેમજ સિચવાલય સવંગના ઓફીસ આસીટ ટની 
ભરતી માટેની પરી ા સદંભ મળેલ રજઆતો અંગે તપાસ ૂ
કરવા માટે પેિશયલ ઇ વે ટીગેશન ટીમ (SIT) ની રચના 
કરવામા ંઆવેલ હતી. 

 (૨) સીટ ારા તપાસ પૂણ કરીને અહેવાલ યા ં
સુધીમાં સુ ત કરવાનો છે, 

  (૨) સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૫-૧૨-
૨૦૧૯ના ઠરાવ માંક: કપઅ-૧૦૨૦૧૯-મુ.મ-૬૩-
ગ-૪થી રચવામાં આવલે પેિશયલ ઇ વે ટીગેશન ટીમ 
(SIT) એ તેનો અહેવાલ ઉ ત ઠરાવની તારીખથી એટલ ેકે 
તા.૦૫-૧૨-૨૦૧૯ થી દ-૧૦ માં રા ય સરકારન ેસુ ત 
કરવાનો હતો. 

 (૩) અહેવાલ રા ય સરકારન ે યારે મળેલ છે, અન ે   (૩) અહેવાલ રા ય સરકારન ે તા.૧૬-૧૨-૨૦૧૯ 
ના રોજ ા  થયેલ હતો. 

 (૪) મળેલ અહેવાલ અ વયે રા ય સરકાર ારા શા 
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૪) મળેલ અહેવાલ અ વયે રા ય સરકાર ારા 
પેિશયલ ઇ વે ટીગેશન ટીમ (SIT) ની ભલામણ મુજબ 

તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી 
મંડળ ારા લેવાયેલ િબન સિચવાલય કારકન અન ેઓફીસ ુ
આિસ ટ ટની પરી ા રદ કરવામાં આવેલ હતી. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં ઠાસરા અને ડાકોર નગરપાિલકા માટ ભૂગભ ગટર યોજનાે  

૨૪૩૫૭ ી કાિ તભાઈ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં ઠાસરા અન ેડાકોર નગરપાિલકા માટે ભૂગભ ગટર 
યોજના યારે મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ખેડા િજ ામાં ઠાસરા નગરપાિલકા શહેરની ભૂગભ 
ગટર યોજના તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૩ના રોજ યારે ડાકોર 
શહેરની ભૂગભ ગટર યોજના તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૦ના રોજ 
મંજર કરવામાં આવલે છેૂ .  
 ઠાસરા તથા ડાકોર નગરપાિલકામા ં સીવેજ ટીટમે ટ 
લા ટ (STP)ને તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૮ના રોજ વહીવટી 

મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ . 
 (૨) તે અ વયે છે ા બે વષમા ં વષવાર ઉ ત 
નગરપાિલકાવાર કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી? 

  (૨) તે અ વયે છે ા બે વષમાં વષવાર ઉ ત 
નગરપાિલકાવાર ભૂગભ ગટર યોજના માટે અમલવારી સં થા 

ારા નીચે મુજબ ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 
વષ ઠાસરા ભ.ૂગ.યો.  

( . લાખમાં) 
ડાકોર ભ.ૂગ.યો. 
( . લાખમાં) 

૨૦૧૮ ૭.૯૩ ૦.૦૦ 
૨૦૧૯ ૦.૦૦ ૧૦૮.૨૫  

--------- 
અમદાવાદ અને ખેડા િજ ામાંથી િપયા ૫૦૦ અને ૨૦૦૦ની નકલી ચલણી નોટો પકડવા બાબત 

૨૪૨૭૬ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ શહેર/િજ ા અને ખેડા 
િજ ામાંથી િપયા ૫૦૦ અને ૨૦૦૦ની કેટલી નકલી 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 



તા.ર  માચ, ર૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 222 

ચલણી નોટો પકડવામાં આવી, 
 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓને પકડવામાં 
આ યા,  

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા આરોપીઓને પકડવાના 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-ક મુજબ. 

 (૪) ઉ ત બાકી આરોપીઓને પકડવા શા પગલાં 
લેવામા ંઆ યા ?    
  

  (૪) આરોપીઓ િવ ધ ગુનો ન ધી પકડવાની 
તાજવીજ ચાલુ છે. 

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

શહેર/િજ ાનું નામ .૫૦૦/-ના દરની પકડલ નકલી ે
ચલણી નોટોની સં યા 

.૨૦૦૦/-ના દરની પકડલ નકલી ે
ચલણી નોટોની સં યા 

અમદાવાદ શહેર ૨૯૫૧ ૮૧૫ 
અમદાવાદ ા ય ૦૦ ૦૦ 

ખેડા ૦૦ ૦૦ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અમદાવાદ શહેર ૧૪૮૦ ૬૬૪ 
અમદાવાદ ા ય ૦૦ ૦૦ 

ખેડા ૦૦ ૨૫૦૦ 

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

શહરે /િજ ાનું નામ પકડવામાં આવેલ આરોપીઓની સં યા 
અમદાવાદ શહેર ૦૬ 
અમદાવાદ ા ય ૦૦ 

ખેડા ૦૦ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અમદાવાદ શહેર ૦૩ 
અમદાવાદ ા ય ૦૦ 

ખેડા ૦૫ 

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

શહરે /િજ ાનું નામ પકડવાના બાકી આરોપીઓની સં યા 
અમદાવાદ શહેર ૦૦ 
અમદાવાદ ા ય ૦૦ 

ખેડા ૦૦ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અમદાવાદ શહેર ૦૨ 
અમદાવાદ ા ય ૦૦ 

ખેડા ૦૦ 
--------- 

અમદાવાદ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ા/શહરમાં ગુના હત ે ક યોૃ  
૨૪૨૭૪ ી હમતિસંહ પટલં ે   (બાપુનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ે દેવભિૂમ ારકા 

  (૧) પ ક મુજબ. 
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િજ ા/શહેરમાં લૂંટ, ખૂન, ધાડ, ચોરી, બાળ કાર, 
અપહરણ, આ મહ યા, ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, 
આકિ મક, મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ ખૂનની કોિશશના કેટલા 
બનાવો બ યા, 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨)  
િજ ા (મુ ય 
મથક િસવાય) 

/ શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અમદાવાદ ા ય ૧૩૩૨ ૧૨૦૯ 
અમદાવાદ શહેર ૭૩૮૩ ૭૧૬૬ 
દેવભિૂમ ારકા 
િજ ો 

૬૪૨ ૫૮૫ 

મખંભાિળયા 
શહેર 

૨૧૭ ૨૧૦ 

 
 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે? 

  (૩)  
િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/ શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

અમદાવાદ ા ય ૨૩૪૪ ૪૯ 
અમદાવાદ શહેર ૧૧૧૩૪ ૧૧૭ 
દેવભિૂમ ારકા િજ ો ૬૪૪ ૮ 

મખંભાિળયા શહેર ૧૮૪ ૦  

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

િજ ા (મુ ય 
મથક િસવાય)/ 

શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

અમદાવાદ ા ય ૧૮ ૩૪ ૦૮ ૧૫૬ ૪૯ ૨૯ ૧૫૦ ૫૩ ૨૯ ૩૪૬ ૪૯૬ ૭૪ 
અમદાવાદ શહેર ૩૪૪ ૯૮ ૫૨ ૨૮૩૭ ૧૮૮ ૪૨૧ ૭૯૮ ૫૫૩ ૨૦૧ ૧૫૩૪ ૨૩૩૨ ૧૨૨ 
દેવભિૂમ ારકા 
િજ ો 

૦૨ ૦૯ ૦૨ ૪૪ ૨૦ ૧૪ ૧૦૦ ૧૪ ૨૨ ૧૮૨ ૧૮૨ ૧૭ 

મખંભાિળયા 
શહેર 

૦૨ ૦૩ ૦૧ ૨૧ ૦૩ ૦૪ ૩૪ ૦૪ ૦૧ ૫૯ ૯૩ ૦૧ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય 

મથક િસવાય)/ 
શહર ે  

(િજ ાનંુ મુ ય 
મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

અમદાવાદ ા ય ૧૫ ૩૬ ૧૧ ૧૪૫ ૫૦ ૨૫ ૧૧૦ ૫૨ ૨૯ ૩૬૦ ૪૭૦ ૪૨ 
અમદાવાદ શહેર ૩૨૮ ૮૧ ૪૨ ૨૯૦૭ ૨૫૩ ૩૬૦ ૮૮૩ ૫૨૯ ૧૪૯ ૧૩૦૮ ૨૧૪૧ ૧૩૦ 
દેવભિૂમ ારકા 
િજ ો 

૦૧ ૦૭ ૦૦ ૩૧ ૦૮ ૧૫ ૭૫ ૧૬ ૦૩ ૧૮૧ ૨૫૬ ૦૮ 

મખંભાિળયા 
શહેર 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૧૫ ૦૪ ૦૨ ૩૪ ૦૩ ૦૪ ૫૭ ૯૧ ૦૩ 

--------- 
 



તા.ર  માચ, ર૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 224 

વલાસણા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે  
૨૨૪૨૬ ી જગદીશભાઈ પટલે   (અમરાઈવાડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલાસણા 
બેરેજ બનાવવાની કામગીરી યા તબ ા પર છે, 

  (૧) ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) વલાસણા બેરેજ બનાવવાથી કેટલા િવ તારન ે
લાભ થશ,ે અન ે

  (૨) ૨૯૦૦ હે ટર  

 (૩) ઉ ત બેરેજ માટે અંદાિજત કેટલો ખચ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે ?  

  (૩) . ૨૧૨.૪૮ કરોડ. 

--------- 
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ા/શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૨૨૮ ી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 બનાસકાંઠા િજ ા/શહેરમા ંલૂંટ, 
ખૂન, ધાડ, ચોરી, બાળ કાર, અપહરણ, આ મહ યા, 
ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક, મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ 
ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨) પ ક-૨ 
ઉકલાયેલે  ગુના િજ ા (મુ ય 

મથક િસવાય/ 
શહર ે (િજ ાનંુ 
મુ ય મથક) 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ક છ િજ ો ૨૦૯૫ ૨૦૫૦ 
ભુજ શહેર ૧૫૨ ૧૨૨ 
બનાસકાંઠા 
િજ ો 

૧૦૧૫ ૯૮૯ 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવામા ં આવી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે? 

  (૩) પ ક-૩ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય/ શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

ક છ િજ ો ૨૯૩૬ ૧૮૩ 
ભુજ શહેર ૨૨૮ ૩ 
બનાસકાંઠા િજ ો ૨૭૦૯ ૨૭૨ 
પાલનપુર શહેર ૪૩૩ ૧૬  

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

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/ શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

ક છ િજ ો ૪૬ ૪૧ ૧૦ ૩૯૬ ૭૪ ૬૩ ૩૦૬ ૧૬૧ ૮૭ ૪૪૩ ૭૪૯ ૬૧ 
ભુજ શહેર ૬ ૩ ૨ ૫૨ ૩ ૪ ૨૩ ૧૧ ૨ ૨૧ ૪૪ ૫ 
બનાસકાંઠા િજ ો ૬૫ ૩૪ ૩૪ ૨૭૫ ૬૦ ૮૩ ૧૩૫ ૧૩૯ ૭૬ ૧૫૩ ૨૮૮ ૪૬ 
પાલનપુર શહેર ૫ ૪ ૨ ૧૦૬ ૯ ૧૬ ૧૦ ૩૦ ૫ ૨૦ ૩૦ ૧ 

 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ રાયોટ ગ આકિ મક અપમૃ ય ુ ખૂનની 
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િસવાય)/ શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

ચોરી મૃ ય ુ કોિશશ 

ક છ િજ ો ૩૩ ૩૮ ૭ ૩૭૦ ૪૬ ૭૪ ૩૩૬ ૧૫૭ ૫૭ ૪૬૭ ૮૦૩ ૩૬ 
ભુજ શહેર ૦ ૧ ૦ ૫૭ ૫ ૨ ૧૬ ૧૩ ૫ ૧૯ ૩૫ ૩ 
બનાસકાંઠા િજ ો ૫૩ ૩૦ ૧૫ ૨૭૭ ૭૯ ૧૦૧ ૧૦૮ ૧૧૨ ૪૬ ૧૬૬ ૨૭૪ ૪૪ 
પાલનપુર શહેર ૬ ૧ ૨ ૭૨ ૩ ૯ ૧૫ ૨૩ ૧૩ ૧૮ ૩૩ ૧ 

--------- 
આણંદ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૨૪૫૦ ી સુરશભાઈ પટલ ે ે  (મિણનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) આણંદ િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 
ા ય િવ તારમા ં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલાં તાલુકામા ં

કેટલા કાય મો યોજવામાં આવેલ છે. 

  (૧) ૮ તાલુકામા ંકલુ -૪૮ કાય મો 

 (૨) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૨) ૭૦,૭૩૫ 
 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં 
આ યો? 

  (૩) ૭૦,૭૩૫ 

પંચમહાલ િજ ામાં તળાવો ડા કરવાની કામગીરી 
૨૨૪૧૯ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ  (મહેમદાવાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં પંચમહાલ િજ ામા ં જળ અિભયાન અંતગત કેટલા 
તળાવો ડા કરવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૨૭૨ 

 (૨) સદર તળાવોની કામગીરીમાં કેટલો ખચ થયેલ 
છે, અને 

  (૨) . ૧૦.૨૫ લાખ 

 (૩) સદર તળાવો ડા કરવાની કામગીરી થયા બાદ 
તળાવોની સં હસશિ તમા ંકેટલો વધારો થયેલ છે? 

  (૩) ૧૯.૪૯ િમિલયન ઘન ફટુ . 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં લૂંટ ધાડના બનાવો 

૨૩૭૬૦ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર લૂંટ અને ધાડના કેટલા 
બનાવો છે ા બે વષમા ંન ધાયા, 

  (૧)  
તાલુકા લૂંટ ધાડ 

વેરાવળ ૬ ૪ 
કોડીનાર ૭ ૩ 
ઉના ૧૧ ૮ 
સુ ાપાડા ૦ ૩ 
તાલાલા અને ગીર ગઢડા તાલુકામાં એક પણ બનાવ 
બનેલ નથી.  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૯૪ 

 (૩) કેટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે?   (૩) ૨૯ 
--------- 

સામાપદર ગામે ઔ ોિગક વસાહત થાપવા બાબત 
૨૪૬૨૭ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના ચોથા સ માં તા.૧૧-૭-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજ ૂ
થયેલ  માંક ૧૫૮૬૪ (અ તા-૨૨) ના અનુસંધાને માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાના સાવરકડલા તાલુકામાં એક પણ આઈડીસી નુ ં  
હોવાથી સામાપદર ગામ ે ઔ ોિગક વસાહત થાપવાની 

  (૧) ઔ ોિગક વસાહત થાપવા સરકારી પડતર 
જમીનની પોષણ મ િકમત ન ી કરવાની કાયવાહી ચાલ ું
છે. 
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કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ તે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ યા તબ ે  છે, અન ે
 (૨) ઉ ત ઔ ોિગક વસાહત યાં સુધીમાં કાયરત 
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૨) સરકારી જમીનની િકમત ન ી થયા બાદ ં
જમીનનો કબ  મ ા બાદ વસાહત થાપવાની કાયવાહી 
હાથ ધરવામાં આવશ.ે 

ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  
૨૨૩૦૫ ીમતી માલતી મહ રીે   (ગાંધીધામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) 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 મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામા ં
આ યુ,ં અન ે

  (૧) કલુ -૧૨ િબન-રહેણાકના મકાનોનુ ં બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ.ં 

 (૨)આ કામો માટે કલ કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે ુ ?   (૨) .૮૮૬.૨૧ લાખ. 
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૨૩૧૨ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) કલુ -૩૩૬ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

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

  (૨) .૬૦૧૦.૮૦ લાખ. 

--------- 
અમરલી િજ ાના ધારી તાલુકાને િસંચાઇના લાભોે  

૨૪૩૩૦ ી જ.ેવી. કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાના ધારી તાલુકામા ંનાની િસંચાઇનો લાભ મળે તે માટે 
(૧) અમૃતપુર-સરસીયાં િવ તારમાં ઢાંકણીયા ડેમ  
(૨) કોટડા દલખાણીયા િવ તારમાં કબડીયા ડેમ ુ (૩) 
લાખાવદર ધારણી િવ તારમાં બુઢે ર મહાદેવ ગૌમુખી 
નાની િસચંાઇ યોજનાનો સવ યારે કરવામાં આ યો, 

  (૧) અમરેલી િજ ાના ધારી તાલુકામાં  
 (૧) અમૃતપુર-સરસ યા િવ તારમા ં ચેકડેમો માટે  
વષ-૨૦૦૯ માં સવ કરવામાં આવેલ. પરતુ ઢાકણીયા ં
નાની િસંચાઇ યોજનાનું આયોજન ન હોઇ સવ કરવામા ં
આવેલ નથી. 
 (૨) ધારી તાલુકામા ંકોટડા દલખાણીયા નાની િસંચાઇ 
યોજનાનો સવ વષ-૧૯૮૪માં કરવામા ંઆ યો.  
 (૩) લાખાવદર ધારણી િવ તારમા ં ચેકડેમો માટે  
વષ-૨૦૦૯ માં સવ કરવામા ં આવેલ છે. ગૌમુખી નાની 
િસંચાઇ યોજનાનું આયોજન ન હોઇ સવ કરવામાં આવેલ 
નથી. 

 (૨) આ સવ પછી તેને યારે મંજરીૂ  આપવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) (૧)  અમૃતપુર-સરસીયાં િવ તારમાં ઢાંકણીયા 
ડેમનો સવ થયલે ન હોઇ મંજરીૂ નો  ઉપિ થત થતો 
નથી. 
 (૨) કોટડા દલખાણીયા નાની િસંચાઇ યોજના વહીવટી 
મંજરીૂ  વષ-૧૯૯૧માં આપવામાં આવી. 
 (૩) લાખાવદર ધારણી િવ તારમાં બુઢે ર મહાદેવ 
ગૌમુખી નાની િસંચાઇ યોજનાનો સવ થયલે ન હોઇ 
મંજરીૂ નો  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૧) અમૃતપુર-સરસીયા ં િવ તારમા ં ૪ ચેકડેમોના કામ 
પૂણ થયેલ છે. તથા ૧ ચેકડેમનું કામ ગિત હેઠળ છે. 
 (૨) કોટડા દલખાણીયા નાની િસંચાઇ યોજનામા ં ગીર 
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વન અ યારણની જમીન ડબમાં જતી હોવાથી સરકાર ી ૂ
ક ાએથી માહે ૧૦/૨૦૦૩માં યોજના પડતી મકૂવાનો 
િનણય લેવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િસંચાઇ યોજનાઓની કાયવાહી કયા ં
તબ ે  છે? 

  (૩) લાખાવદર ધારણી િવ તારમાં ૩ ચેકડેમોના કામ 
પૂણ થયેલ છે. તથા ૧ ચેકડેમનું કામ ગિત હેઠળ છે. 

--------- 
રા ય સરકાર ારા આઇ.ટી તથા મે યુફ ચર ગ ે ે ટાટઅપને નવી તકે  

૨૨૩૬૩ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા આઇટી તથા મે યુફે ચર ગ ે  ે
ટાટ-અ સને નવી તક આપવા કોઇ પગલાં લીધેલ છે, 

અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો તેની િવગતો શી છે?   (૨) વષ ૨૦૧૫માં ઔ ોિગક નીિત-૨૦૧૫ અંતગત 
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ ારા ટાટઅપ પોિલસી –  
૨૦૧૫ અમલમાં મુકવામાં આવેલ. સદર પોિલસી હેઠળ 
જદા જદા ે નાં ઇનોવે ટવ ોજે ટસ ન ેનાણાકીય સહાય ુ ુ
આપી ઇનોવેશનન ે ો સાહન આપવામાં આવ ે છે. તા. 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકારની ઉ ત 
યોજના હેઠળ આઇટી અન ે મે યુફે ચર ગ ે  ે ટાટઅપને 
વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં નવા ૪૬ ોજે ટસ અન ેવષ ૨૦૧૯-
૨૦મા ં નવા ૪૮ ોજે ટસ આમ કલ ુ ૯૪ નવા ઇનોવે ટવ 

ોજે ટસને મા યતા આપી કલ ુ . ૧૧.૯૯ કરોડની 
નાણાકીય સહાય આપેલ છે. 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  

૨૨૩૨૪ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) કલુ -૨૨૪ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

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

  (૨) .૪૩૬૩.૦૧ લાખ 

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

૨૨૩૧૦ ી હતુ કનોડીયા  (ઇડર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંઅરવ ી િજ ામાં 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) .૧૫૭.૩૬ લાખ 

--------- 
આણંદ અને વડોદરા શહરે / િજ ામાં ગુના હત ક યોૃ  

૨૪૮૨૫ ી અમીત ચાવડા  (આંકલાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને વડોદરા શહેર/િજ ામા ં કેટલા 
ખૂન, લૂંટ, બળા કાર, અપહરણ, દા , જગારુ , છેડતી, 
ચોરી, મ હલા અ યાચાર ગુના ન ધાયા, 

  (૧) પ ક મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગુનામા ં આરોપીઓને 
પકડવામાં આ યા, અને 

  (૨) ૫૬,૩૨૭ 

 (૩) કેટલા પકડવાના બાકી છે?   (૩) ૨૫૧ 

પ ક 
તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય/ 
શહર ે (િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

ખૂન લંૂટ બળા કાર અપહરણ દા  જગારુ  છડતીે  ચોરી મ હલા અ યાચાર 

આણંદ શહેર ૦૨ ૦૫ ૦૨ ૧૦ ૪૬૯ ૬૧ ૦૨ ૫૧ ૦૦ 
આણંદ િજ ો ૧૬ ૧૧ ૧૭ ૬૯ ૪૪૩૨ ૫૩૪ ૨૩ ૧૪૬ ૫૩ 
વડોદરા શહેર ૩૦ ૧૦૪ ૨૯ ૧૩૧ ૧૩૫૩૨ ૬૭૬ ૬૭ ૮૩૨ ૧૨૮ 
વડોદરા ા ય  ૨૩ ૧૧ ૨૭ ૩૭ ૬૧૭૧ ૪૯૩ ૨૨ ૧૯૮ ૨૨ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય/ 
શહરે  (િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

ખૂન લંૂટ બળા કાર અપહરણ દા  જગારુ  છેડતી ચોરી મ હલા અ યાચાર 

આણંદ શહેર ૦૫ ૦૨ ૦૦ ૦૯ ૫૮૬ ૬૧ ૦૦ ૬૩ ૦૦ 
આણંદ િજ ો ૩૪ ૦૮ ૧૬ ૮૦ ૫૨૩૬ ૬૦૧ ૨૬ ૧૨૧ ૫૨ 
વડોદરા શહેર ૧૨ ૪૦ ૫૦ ૧૨૦ ૧૧૯૮૦ ૬૦૨ ૬૪ ૭૭૩ ૧૯૦ 
વડોદરા ા ય  ૨૬ ૦૨ ૪૨ ૪૦ ૮૧૨૩ ૫૧૩ ૧૯ ૧૩૬ ૨૧ 

--------- 
સુજલામ સુફલામ યોજના ારા તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૨૩૪૭ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં સુજલામ 
સુફલામ યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૯માં કેટલા તળાવો ડા 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૩૪ તળાવો 

 (૨) આ કામ માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?   (૨) . ૪૭.૦૬ લાખ 
--------- 

સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ે .આઇ.ડી.સી.  
૨૪૨૮૩ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી 

આઇડીસી કાયરત છે, 

  (૧)  
િજ ો તાલુકો કાયરત 

.આઇ.ડી.સી. 
ની સં યા 

ચોટીલા ૦૧ 

ાંગ ા  ૦૧ 

લખતર ૦૧ 

લ મડી ૦૧ 

સાયલા ૦૧ 

થાનગઢ ૦૧ 

સુરે નગર  

વઢવાણ ૦૧ 

રાજકોટ ૦૪ રાજકોટ 

ધોરા  ૦૧ 
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ગ ડલ ૦૨ 

જસદણ ૦૧ 

જતેપુર ૦૧ 

કોટડા સાંગાણી  ૦૧ 

લોધીકા ૦૧ 

ઉપલેટા ૦૧ 

પડઘરી ૦૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 

.આઇ.ડી.સી ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અને  
  (૨) સુરે નગર િજ ામાં ૦૨ તાલુકામા ં

  રાજકોટ િજ ામાં ૦૨ તાલુકામાં  
 (૩) ઉ ત .આઇ.ડી.સી. પૈકી છે ા બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઇ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી? 

  (૩) સુરે નગર િજ ામાં –  ૦૧ 
  રાજકોટ િજ ામાં –  ૦૧ 

આણંદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનોે ે  
૨૨૩૨૨ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંઆણંદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા રહેણાકના મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં 
અન ે

  (૧) કલુ -૦૭ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

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

  (૨) .૧૯૮.૧૦ લાખ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ઈે -હરા થી ખિન ની ફાળવણી 

૨૨૩૮૧ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
રા ય સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે ઈ-
હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે 
ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે કલ ુ ૮૦૭ લો સ 

હેર હરા  માટે મુકવામાં આ યા. 
 (૨) તે અ વયે અમરેલી િજ ામાં ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં ખિનજવાર કેટલા લોક ઈ-હરા મા ં
મુકવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) તે અ વયે અમરેલી ામા ંઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના લોક ઈ-હરા માં 
મુકવામા ંઆવેલ છેઃ 

ખિનજ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૧૭ 

લેકટેપ  ૧૦ 
કલુ  ૨૭  

 (૩) ઈ-ઓ શનમા ં મુકવામા ં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે? 

  (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામા ંઆવેલ કલ ુ ૨૭ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૧૮ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૯ 

લેકટેપ  ૯ 
કલુ  ૧૮  

--------- 
મહસાણા નગરપાિલે કા ભૂગભ ગટર શાખાના પ પ ગ ટશને  

૨૪૨૫૨ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા   (૧) હા, . 
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નગરપાિલકાની ભૂગભ ગટર શાખાના પ પ ગ ટેશન 
માટેની ટે ડર યા અને નવીન ઈલેકટીક પેનલ બોડ 
પલાયમાં ગેરરીિત થયેલ છે તેનાથી સરકાર વાકેફ છે કે 

કેમ, 
 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં શુ ંકાયવાહી કરવામા ંઆવી, 

 

 (૩) ઉ ત ગેરરીિતમાં કેવા કારની ગેરરીિત થયાનુ ં
સામે આ યુ,ં અન ે

 

 (૪) તે અ વયે જવાબદારો સામે શુ ંકાયવાહી કરી?  

 (૨), (૩) અને (૪)  તપાસની કાયવાહી ચાલ ુ છે.
  

--------- 
મહસાણા િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજર કરવા બાબતે ૂ  

૨૨૩૩૭ ી ઋિષકશ પટલ ે ે  (િવસનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મહેસાણા િજ ામા ં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-
૨૦૧૨ અંતગત કેટલાં પીન ગ એકમો મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, અન ે

  (૧) ૦૧ (એક). 

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

  (૨) . ૫૭૮૯.૮૧ લાખ. 

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

  (૩) ૧૧,૪૨૪. 

અમદાવાદ શહર િજ ામાં ગુમ થયેલ બાળકોે  
૨૩૧૭૯ ી ઈમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ શહેર અન ે િજ ામા ં કેટલા 
બાળકો ગુમ થયા, 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલા બાળકો મળી આ યા, અને  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા બાળકો મ ા નથી?  

 (૧), (૨) અને (૩) 
 પ ક મુજબ.  

પ ક 

(૧) ૦ વષ થી ૧૦ વષ સુધીના બાળકો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ િજ ા 

ગુમ  પરત  મ ા નથી ગુમ  પરત  મ ા નથી 
અમદાવાદ શહેર ૧૮ ૧૮ ૦ ૨૦ ૧૮ ૨ 
અમદાવાદ ા ય ૧૫ ૧૨ ૩ ૧૦ ૯ ૧ 

(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 િજ ા 

ગુમ  પરત  મ ા નથી ગુમ  પરત  મ ા નથી 
અમદાવાદ શહેર ૭૫ ૭૩ ૨ ૫૬ ૪૭ ૯ 
અમદાવાદ ા ય ૬ ૬ ૦ ૯ ૯ ૦ 

(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 િજ ા 

ગુમ  પરત  મ ા નથી ગુમ  પરત  મ ા નથી 
અમદાવાદ શહેર ૩૩૦ ૩૦૩ ૨૭ ૩૩૩ ૨૯૩ ૪૦ 
અમદાવાદ ા ય ૪૮ ૪૪ ૪ ૪૮ ૩૯ ૯ 
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મોરબી અને રાજકોટ િજ ા/શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  

૨૪૨૯૪ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મોરબી અન ે રાજકોટ િજ ા/શહેરમાંથી વષવાર 
કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવશં પકડવામાં આ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

મોરબી શહેર ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૦ ૦૦ 
મોરબી િજ ો ૦૦ ૦૦ ૧૭ ૦૦ ૦૦ 
રાજકોટ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 
રાજકોટ ા ય ૦૦ ૦૮ ૨૯ ૧૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
મોરબી શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મોરબી િજ ો ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૫ ૦૧ 
રાજકોટ શહેર ૭૮૦ િક. ા ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
રાજકોટ ા ય ૧૮૫૪ િક. ા ૦૦ ૦૯ ૦૪ ૧૮  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
મોરબી શહેર ૦૦ ૦૫ 
મોરબી િજ ો ૦૦ ૦૬ 
રાજકોટ શહેર ૦૦ ૦૨ 
રાજકોટ ા ય ૦૦ ૧૪ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
મોરબી શહેર ૦૦ ૦૦ 
મોરબી િજ ો ૦૦ ૦૮ 
રાજકોટ શહેર ૦૭ ૦૪ 
રાજકોટ ા ય ૨૭ ૨૧  

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાની બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

મોરબી શહેર ૦૦ ૦૦ 
મોરબી િજ ો ૦૦ ૦૦ 
રાજકોટ શહેર ૦૦ ૦૦ 
રાજકોટ ા ય ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
મોરબી શહેર ૦૦ ૦૦ 
મોરબી િજ ો ૦૦ ૦૧ 
રાજકોટ શહેર ૦૦ ૦૦ 
રાજકોટ ા ય ૦૦ ૦૦  

--------- 
 

અરવ ી િજ ામાં યુવતીનું અપહરણ કરનાર ઈસમોની ધરપકડ 
૨૪૨૬૪ ડૉ. સી. જ.ે ચાવડા  (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૦-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
માસમાં અરવ ી િજ ામાં યુવિતઓનું અપહરણ કરી, 
સામુ હક બળા કાર ગુ રી મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાના કેટલા 
િક સા ન ધાયા, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી 
અને કેટલા ઈસમોન ેપકડવાના બાકી છે, અન ે

  (૨) ૦૩ની ધરપકડ કરવામાં આવી અને ૦૧ની 
ધરપકડ બાકી છે.  

 (૩) બાકી ઈસમોને પકડવા શી કાયવાહી કરી ?   (૩) બાકી ગુનેગારને પકડવા તેમના રહેણાક, િમ  
વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તથા ગુનેગારના મોબાઈલ નંબરની કોલ 
ડીટેઈલ મળેવી લોકેશન પર તપાસની તજવીજ કરાવી 
આરોપીને વરીત પકડી પાડવા અંગેની કાયવાહી ચાલુ છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં િસમે ટ બનાવવાના ઔ ોિગક એકમો 

૨૪૩૨૪ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર-સોમનાથ િજ ામા ંઉપલ ધ ચુનાના પ થરો 
ખોદી િસમે ટ બનાવનાર ઔ ોિગક એકમો ારા વષવાર 
કેટલા ટન ચુનાના પ થર/ચૂનો ઉપાડવામાં આ યો, અન ે

  (૧)  
મ વષ ઉ પાદન મે.ટન 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

૬૭,૫૧,૩૪૭ 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૬૫,૬૩,૮૭૪ 

 
 (૨) ઉ ત વષવાર રોય ટી પેટે કલ કેટલી આવક ુ
થઈ? 

  (૨)  
મ વષ આવક .લાખમાં 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

૫૩૪૦.૦૧ 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૫૨૭૯.૮૪ 

 
--------- 

નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે  
૨૨૪૦૦ ી િપયુષભાઈ 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) ના કલ ુ ૧૯ સીએન  
ટેશનો કાયરત છે. 

 (૨) ઉકત િ થિતએ નવસારી િજ ામાં સીએન  
ટેશનો ારા યાં 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. 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ાે /શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાની ફ રયાદો 

૨૪૨૮૫ ી સોમાભાઈ કોળી પટલે   (લ બડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને બોટાદ િજ ા/શહેરમા ં
દા ના બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, 
અન ે

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય/શહર ે (િજ ાનું 
મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

સુરે નગર િજ ો ૨૯ 
સુરે નગર શહેર ૪ 
બોટાદ િજ ો ૧૨ 
બોટાદ શહેર ૦ 

 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય/શહર ે (િજ ાનું 
મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

સુરે નગર િજ ો ૨૪ 
સુરે નગર શહેર ૨ 
બોટાદ િજ ો ૬ 
બોટાદ શહેર ૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો પર વે કાયદસેરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૧૩૩ લીટર દેશી દા , ૨૬૪ બોટલ િવદેશી દા નો 
જ થો પકડવામાં આવલે છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના 

૨૨૩૮૫ ી િવવેક પટલે   (ઉધના) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના હેઠળ સુરત 

ામાં ો સાહન મેળવવા માટે કલ કેટલી અર ઓ મોટા ુ
એકમો ારા મળેલ છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 
વષમાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના હેઠળ સુરત 

ામા ં ો સાહન મેળવવા માટે કલ ુ ૯ અર ઓ મોટા 
એકમો ારા મળેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર થયલે છેૂ ?   (૨) તે પૈકી ૬ અર  મંજર કરેલ છેૂ . 
--------- 

જનાગઢ અને ગીરસોમનાથ િજ ામાં િવકાસના કામ માટ ફાળવેલ ા ટૂ ે  
૨૪૩૧૮ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય મુ ય મં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને ગીર સોમનાથ િજ ા પંચાયતોને િવકાસના કામો 
કરવા માટે ખાણ ખનીજ િવભાગે છે ા ં ૨ વષમાં 
િજ ાવાર કેટલી રકમ યારે મંજર કરીૂ ? 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ અને ગીર ૂ
સોમનાથ િજ ા પંચાયતોને િવકાસના કામો કરવા માટે ખાણ 
ખનીજ િવભાગ ારા અલગથી કોઈ ા ટ આપવામાં આવતી 
નથી. પરતુ રેતીં , કકર અન ે ેવલની રોય ટીં /ડેડરે ટની થયેલ 
આવક સામ ે ા ટ ઇન એઇડની રકમ નીચે મુજબ મંજર ૂ
કરવાની થાય છે. 

. લાખમાં 

મ 
િજ ાનંુ 
નામ 

મંજર કયા તારીખૂ  
રકમ મંજર ૂ

કરવાપા  વષ 
મંજર કરલ ૂ ે

રકમ 
૧-૧-૨૦૧૯ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૮૧.૭૬ 

૧ જૂનાગઢ 
૩-૧૨-૨૦૧૯ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૮.૩૫ 

કુલ ૩૯૦.૧૧ 
૩-૧-૨૦૧૯ ૨૦૧૭-૧૮ ૪.૫૭ 

૨ 
ગીર 

સોમનાથ - ૨૦૧૮-૧૯ શૂ ય 
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 (૨) આ ા ટની રકમ પૈકી િજ ા પંચાયતને 
યારે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ અને ગીર ૂ
સોમનાથ િજ ા પંચાયતોને ા ટ ઇન એઇડની રકમ નીચે 
મુજબ ફાળવવામાં આવેલ છે.    

. લાખમાં 

મ 
િજ ાનંુ 
નામ 

ા ટ ફાળવણી 
તારીખ 

ા ટ ફાળવણી 
વષ 

ફાળવેલ 
ા ટ  

૧-૧-૨૦૧૯ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૧.૭૬ 
૧ જૂનાગઢ 

૩-૧૨-૨૦૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૮.૩૫ 
કુલ ૩૯૦.૧૧ 

૩-૧-૨૦૧૯ ૨૦૧૮-૧૯ ૪.૫૭ 
૨ 

ગીર 
સોમનાથ - ૨૦૧૯-૨૦ શૂ ય 

 (૩) કઈ કઈ િજ ા પંચાયતોન ે કયા કારણોસર 
ા ટ ચૂકવવામા ંઆવી નથી, અને 

  (૩) રા યમાં તમામ િજ ા પંચાયતોને ા ટની 
ઉપલ ધતા યાન ે લઈન ે સ માણમા ં ા ટની ફાળવણી 
કરવામા ંઆવે છે. 

 (૪) બાકી રહેલ ા ટ યાં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશે ? 

  (૪) જમે બને તેમ જ દીથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં તળાવો ડા કરવાની કામગીરી 

૨૨૪૧૮ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં જળ અિભયાન અંતગત કેટલા 
તળાવો ડા કરવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૨૭૨ 

 (૨) સદર તળાવોની કામગીરીમા ં કેટલો ખચ થયેલ 
છે, અને 

  (૨) . ૧૦.૨૫ લાખ 

 (૩) સદર તળાવો ડા કરવાની કામગીરી થયા બાદ 
તળાવોની સં હશિ તમાં કેટલો વધારો થયેલ છે? 

  (૩) ૧૯.૪૯ િમિલયન ઘન ફટુ . 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ગુજરાત ટ સટાઇલ પોે િલસી હઠળ થયેલ અર ઓે  

૨૨૩૪૦ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
અમદાવાદ િજ ામા ં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-૨૦૧૨ 
હેઠળ ટે સટાઇલ ે ની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૧) ૬૨ 

 (૨) આ એકમોમા ં કેટલુ ં મૂડી રોકાણ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૨) . ૩,૨૫,૦૭૨.૨૨ લાખ 

--------- 
આઇ. ટી તથા મે યુફ ચર ગ ે ે ટાટઅપને નવી તકે  

૨૨૪૫૬ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ  (િલંબાયત) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં રા ય સરકાર ારા આઇ. ટી તથા 
મે યુફે ચર ગ ે ે ટાટ-અ સને નવી તક આપવા કોઇ 
પગલાં લીધેલ છે, અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો તેની િવગતો શી છે?   (૨) વષ ૨૦૧૫માં ઔ ોિગક નીિત-૨૦૧૫ અંતગત 
ઉ ોગ અન ેખાણ િવભાગ ારા ટાટઅપ પોિલસી-૨૦૧૫ 
અમલમાં મુકવામાં આવેલ. સદર પોિલસી હેઠળ જદા જદા ુ ુ
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ે નાં ઇનોવે ટવ ોજે ટસને નાણાકીય સહાય આપી 
ઇનોવેશનને ો સાહન આપવામાં આવે છે. તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકારની ઉ ત યોજના હેઠળ 
આઇટી તથા મે યુફે ચર ગ ે ે ટાટઅપને વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં નવા ૪૬ ોજે ટસ અને વષ ૨૦૧૯-૨૦માં નવા 
૪૮ ોજે ટસ આમ કલ ુ ૯૪ નવા ઇનોવે ટવ ોજે ટસન ે
મા યતા આપી કલ ુ .૧૧.૯૯ કરોડની નાણાકીય સહાય 
આપેલ છે. 

--------- 
િસંચાઈ દરો માટ પાણીના દરોમાં વધારોે  

૨૪૩૯૦ ી પુનાભાઇ ગામીત  ( યારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
િસંચાઈ માટે પુરા પાડવામા ંઆવતા પાણીના દર કેટલા છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
િસંચાઈ માટે પુરા પાડવામાં આવતા પાણીના દર નીચે 
મુજબ છે. 

સીઝન વહણ િસંચાઇના દર િત ે
પાણ િત હ ટરે  

બારમાસી પાકો .૫૬૨.૧૩/- 
ખરીફ, રિવ, ઉનાળુ તથા બ ે
મોસમી પાકો 

.૨૯૯.૮૦/- 

ઉદવહન (લી ટ) િસંચાઈ વહેણ િસંચાઈના દરના ૧/૩ 
( ી  ભાગના)  

 (૨) ઉ ત દરોમાં છે ે યારે કેટલો વધારો કરવામા ં
આ યો, અન ે

  (૨) સામા ય રીતે િસંચાઈ માટે અપાતા પાણીના 
દરોમા ં િત િસંચાઈ વષ ૭.૫ ટકાના ધોરણે ઉ રો ર 
વધારો કરવાની ગવાઈ અમલમાં હતી. સારો વરસાદ ન 
થવાને કારણે ખેડતોને િસંચાઇના દરમાં રાહત આપવાના ૂ
હેતુથી િસંચાઇના વષ ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ તેમજ 
૨૦૧૭-૧૮ માટે પાણીના દરનો વધારો થિગત કરવામા ં
આવેલ હતો. યારબાદ વષ ૨૦૧૮-૧૯ થી િસંચાઇના 
હેતુથી અપાતા પાણીના દરોમાં દર વષ ૭.૫ ટકાના ધોરણ ે
ઉ રો ર વધારો કરવાની ગવાઈમાં ઘટાડો કરીન ે

તા.૧૬-૦૬-૨૦૧૯થી ૨.૫% લેખે ઉ રો ર ભાવ 
વધારો કરવો તેવો િનણય કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત દરોમાં વધારો કરવાના શા કારણો છે?    (૩) ભાવવધારો મુ ય વ ે િસંચાઈ યોજનાના િનભાવ 
તથા રખરખાવ ખચમાં થતા ઉ રો ર વધારાન ે યાન ેલેતા ં
એના એક ભાગ પે કરવામાં આવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ શહરી િવકાસ સ ામંડળમાં સમાવેશ થતા જમીનોમાં ઝોનફર કરવાની માંગણીઓે ે  

૨૩૭૫૩ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ (ઔડા) મા ં
સમાવેશ થતા કયા ગામોની કેટલી જમીનોમાં ઝોનફેર 
કરવાની માંગણીઓ આવી, 

  (૧)   ણ  
૧. કાળી ગામ ે ફળ- ૦.૪૯ હે ટર 

૨. ઘોડાસર ે ફળ- ૨.૩૫ હે ટર 

૩. લાંભા-લ મીપુરા  ે ફળ- ૫૧.૨૫ હે ટર  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી જમીનોમાં ઝોનફેર 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૨) ૬૭.૬૭ હે ટર 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કયા ગામની કેટલી કીમોમા ં   (૩) એક (નગર રચના યોજના ન.ં૨૨૮ (ઓગણજ-
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(જમીનોમા)ં એફ.એસ.આઇ. વધારી આપવામાં આવી? ખોડીયાર-છારોડી)ના અિંતમખંડ ન.ં૭૦૫/ 
૧+૭૦૭+૭૨૪+૭૪૬/૨ ની ૧૩૨૩૫ ચો.મી. જમીન) 

--------- 
 અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકે  મકાનો 

૨૨૩૧૧ ી ગજ િસંહ પરમારે   ( ાંિતજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

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

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

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

  (૨) .૧૫૭.૩૬ લાખ. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં સીએન  ટશનોે  

૨૨૩૯૬ ી અરિવંદભાઇ પટલે   (ધરમપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકિમક સે ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ા (પીએન આરબી, નવી 
દ હી ારા અિધકૃત કરેલ િવ તારમા)ં કલ ુ ૨૪ સીએન  
ટેશનો કાયરત કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ામાં સીએન  ટેશનો ારા 
વલસાડ, ધરમપુર, પારડી, ઉમરગામ તથા વાપી 
તાલકુાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ધોલેરા સરને સરકાર ફાળવેલ જમીને  

૨૪૨૭૯ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ   (ધંધુકા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ધોલેરા સરને સરકારે ફાળવેલ જમીન પૈકી પેિશયલ 
ઇ વે ટમે ટ રી ઓનલ ઓથોરીટીએ કેટલી જમીન કયા 
ભાવે કોન ેવેચી, 

 

 (૨) ઉ ત જમીન કયા હેતુસર વેચવામાં આવી, અન ે  

 (૧) અને (૨) તુત બાબતે જમીન વેચવામાં આવેલ 
નથી પરતુ િવિવધ ઉ ોગ ગૃહોન ે ઔ ોિગક હેતુ માટે ભાડે ં
પ ાથી આપવામાં આવેલ છે. 

 (૩) તે અ વયે સરકારને કેટલી આવક થઇ ?   (૩) સરકારન ે .૧,૮૦,૭૨,૧૨૦.૮૩/- ની આવક 
' ટેટ .એસ.ટી.' પે થઇ છે. 

--------- 
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકે  મકાનો 

૨૨૩૦૩ ી િવર િસંહ ડે ે   (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) 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 મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં 
અન ે

  (૧) કલુ -૧૨ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આ ય.ુ 

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

  (૨) .૮૮૬.૨૧ લાખ. 

બોટાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહણાકના મકાનોે  
૨૨૩૧૭ ી અરિવંદ રયાણીૈ   (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં બોટાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કલ ુ
કેટલા 
િબન-રહેણાકના મકાનોનુ ંબાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યુ,ં 
અન ે

  (૧) કલુ -૦૩ િબન-રહેણાકના મકાનોનું બાધંકામ 
હાથ ધરવામાં આ યુ,ં 

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

  (૨) .૨૪૩.૫૪ લાખ 

--------- 
સામુ હક બળા કારના બનાવો 

૨૪૩૯૯ ી અનંતકમાર પટલુ ે   (વાંસદા) : ચૌદમી ગ.ુિવ.સ.ના ચોથા સ માં તા.૨૪-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ 
િવધાનસભાગૃહમાં રજ થયેલ બારમી અતારાં કત યાદીૂ , અતારાં કત  માંકઃ ૪૪૭૪ ના અનુસંધાન ેમાનનીય 
મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સામુ હક બળા કારના બનાવોમા ં ૨૩ 
આરોપીઓ/ઈસમોને પકડવાના બાકી છે તે પૈકી કેટલા 
આરોપીઓ/ઈસમોને તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ  
પકડવાના બાકી છે, અન ે

  (૧) ૧૧ 

 (૨) ઉ ત બાકી આરોપીઓ કેટલા સમયથી 
પકડવાના બાકી છે? 

  (૨)  
આરોપીઓની સં યા સંબંિધત વષથી પકડવાના 

બાકી 
૨ ૨૦૧૫ 
૪ ૨૦૧૪ 
૫ ૨૦૧૮  

--------- 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ખનીજ ચોૂ રી 

૨૪૩૨૭ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ૂ
િજ ાવાર ખનીજ ચોરી પેટે કેટલા ઇસમો પાસેથી કેટલી 
રકમ વસલૂવાની બાકી છે,  

  (૧) િજ ો- ગીરસોમનાથ 
વષ ઈસમની સં યા રકમ . (લાખમાં) 

૨૦૧૮ ૯૫ ૬૭૨૩.૫૭ 
૨૦૧૯ ૧૬૪ ૬૦૯.૪૧ 

 
  િજ ો- જનાગઢૂ  

વષ ઈસમની સં યા રકમ . (લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૪ ૨૬૨.૦૪ 
૨૦૧૯ ૯ ૧૫૫.૫૨  

 (૨) ઉ ત રકમ વસૂલવા માટે ઉ ત િ થિતએ 
કેટલા આવા ઈસમો સામે શાં પગલાં લીધા, અન ે

  (૨) િજ ો- ગીરસોમનાથ 
અ.નં. લીધેલ પગલાં ઈસમો 

૧ કારણ દશક નોટીસ ૫૪ 
૨ વસૂલાત હકમુ  ૫ 
૩ પોલીસ ફરીયાદ ૨૦૦ 

  િજ ો- જનાગઢૂ  
અ.નં. લીધેલ પગલાં ઈસમો 

૧ કારણ દશક નોટીસ ૩ 
૨ વસૂલાત હકમુ  ૨ 
૩ પોલીસ ફરીયાદ ૮  
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 (૩) છે ા બે વષમાં કેટલા ઈસમો પાસેથી કેટલી 
રકમ વસલૂવામાં આવી? 

  (૩)  
અ.નં. િજ ો ઈસમોની 

સં યા 
વસૂલાતની 

રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ ગીર સોમનાથ ૩૪૭ ૨૬૫.૮૫ 
૨ જનાગઢૂ  ૩૫૩ ૩૭૬.૪૫  

--------- 
ોલ, ડીયા અને કાલાવડમાં િવદેશી દા  અને િબયરનો પકડાયેલ જ થો 

૨૪૩૦૩ ી િવણ મુસ ડયા  (કાલાવડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ાના ોલ, ડીયા અને કાલાવડ તાલુકામાં છે ા એક 
વષમાં દા ના કલ કેટલા કેસો કરવાુ માં આ યા, 

  (૧) ૫૬૦ 

 (૨) ઉ ત િવ તારોમાંથી કલ કેટલી રકમનો દેશી ુ
દા , િવદેશી દા  અને િબયરનો જ થો પકડાયો, અન ે

  (૨)  
 કુલ રકમ 

( િપયા) 
જ થો 

દેશી દા  (લીટર) ૩૦,૯૦૦/- ૧૫૪૫ 
િવદેશી દા  (બોટલ) ૧૧,૫૮,૬૫૦/- ૨૭૨૮ 
બીયર (બોટલ) ૧,૦૯,૩૦૦/- ૧૦૯૧  

 (૩) ઉ ત કેસોમાં એકથી વધુવાર ગુના ન ધાયા 
હોય તેવા ઈસમો કેટલા છે? 

  (૩) ૩૬ 

--------- 
અમદાવાદ અને અમરલી િજ ાે /શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 

૨૪૨૭૨ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને અમરેલી િજ ા/શહેરમા ં
દા ના બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

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

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનુ ંમુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

અમદાવાદ ા ય ૦૩ 
અમદાવાદ શહેર ૨૨૨૧ 
અમરેલી િજ ો ૬૫ 
અમરેલી શહેર ૦૦ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

અમદાવાદ ા ય ૨૫ 
અમદાવાદ શહેર ૨૭૩૫ 
અમરેલી િજ ો ૫૪ 
અમરેલી શહેર ૦૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદ પર વે કાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૩૯૧ બોટલ િવદેશી દા  અને ૧,૧૧૧ લીટર દેશી 
દા નો જ થો પકડવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
પાલનપુર શહરમાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૪૬૨૦ ી મહશકમાર પટલે ુ ે   (પાલનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની  િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાઠંા િજ ાના પાલનપુર શહેરમા ં
બી.પી.એલ યાદીમાં સમાવવા માટેની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
વષ-

૨૦૧૮ 
વષ-૨૦૧૯ 

(તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
સુધી) 

કલુ  

૧૨૩૨ ૫૧૫ ૧૭૪૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી બીૂ .પી.એલ 
યાદીમા ંસમાવેશ કરવામાં આ યા, 

  (૨) ૦ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામાં આવીૂ , અને કયા કારણોસર 
પડતર રહેલ છે, અન ે

  (૩) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૪ થી નગરપાિલકા હ તક 
ચાલતી સુવણ જયંતી શહેરી રોજગાર યોજના બંધ થયેલ 
હોય જથેી નવેસરથી બી.પી.એલ. સવ કરવાનો થતો નથી 
પરતુ સામાિજકં , આિથક અને િત આધારીત સવ ણની 
યાદી ઉપલ ધ હોઈ તેને યાને લેવામાં આવે છે. 

 (૪) ઉ ત તમામ પડતર અર ઓ યા ં સુધીમાં 
િનકાલ કરવામાં આવનાર છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના 

૨૨૪૦૭ ી અ ણિસહં રણા  (વાગરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ લાિ ટક 
ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ ભ ચ િજ ામાં ો સાહન 
મેળવવા માટે કલ કેટલી અર ઓ મોટા એકમો ારા મળલે ુ
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ લાિ ટક 
ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ ભ ચ િજ ામાં ો સાહન 
મેળવવા માટે કલ ુ ૬ અર ઓ મોટા એકમો ારા મળેલ છે, 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર થયલે છેૂ ?   (૨) તે પૈકી ૪ અર  મંજર થયેલ છેૂ . 
--------- 

આ દ િત િવ તારમાં ઉ વહનથી િસંચાઈ સુિવધા 
૨૨૩૪૮ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે (અકોટા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) કરજણ જળાશય યોજના આધારીત નમદા, 
ભ ચ અને સુરત િજ ાના િસંચાઈથી વંિચત આ દ તી 
િવ તારમાં ઉ વહનથી િસંચાઇ સુિવધા પૂરી પાડવા માટે 
કરજણથી વાડી ઉ વહન પાઈપલાઈન યોજનાની કામગીરી 
હાલ કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) કામગીરી હાલ ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) યાં સુધીમાં પૂણ કરવાનું સરકાર ીનું 
આયોજન છે? 

  (૨) ડસે બર-૨૦૨૦ સુધીમા.ં 

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

૨૨૪૦૧ ી નરશભાઈ પટલે ે   (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 કયા 
તબ ે  છે, અન ે

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

 (૨) ઉ ત િ થિતએ નવસારી િજ ામાં સીએન  
ટેશનો ારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવલે 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.  

--------- 
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અમદાવાદ િજ ામાં ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી 
૨૨૩૭૬ ી ભૂપે ભાઈ પટલે   (ઘાટલો ડયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે 
ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા પધા મક અન ેપારદશક રીતે ઇ-હરા થી ખિન ની 

ફાળવણી માટે છે ા બે વષમાં કલ ુ ૮૦૭ લો સ હેર 
હરા  માટે મૂકવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે અ વયે અમદાવાદ િજ ામા ંઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં ખિનજવાર કેટલા લોક ઇ-હરા મા ં
મૂકવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ આ કાયવાહી હેઠળ અમદાવાદ 
િજ ામાં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના લોક ઇ-હરા  માટે 
મૂકવામા ંઆવેલ છે. 

ખિનજ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૧૫ 

કલુ  ૧૫  
 (૩) ઇ-ઓ શનમાં મુકવામાં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે? 

  (૩) ઇ-ઓ શનમાં મુકવામા ંઆવેલ કલ ુ ૧૫ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૧૨ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૧૨ 

કલુ  ૧૨  
--------- 

ભાસરીયા સામે ા પાઈપલાઈનથી તળાવો ભરવા બાબત 
૨૨૪૧૫ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દહેગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાસરીયા સામે ા પાઈપ લાઈનથી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ંકેટલા તળાવો ડવામાં આ યા, 

  (૧) ૫૧ તળાવો. 

 (૨) ઉકત પાઈપલાઈનથી વષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા 
દરિમયાન કેટલા તળાવો ભરવામાં આ યા, અને  

  (૨) ૫૧ તળાવો. 

 (૩) કેટલા પાણીનો સં હ થયો ?   (૩) ૧૪૪.૫૭૯ એમ.સી.એફ.ટી. 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ાના ડમે , તળાવ, ચેકડમ રીપેર કરવા બાબતે  
૨૪૨૪૦ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં યા ડેમ, ચેકડેમ જજ રત 
હાલતમાં છે, 

 

 (૨) તેને રીપેર કરવા છે ા બે વષમા ંકેટલી રકમનો 
ખચ કરવામા ંઆ યો, અન ે

 

 (૩) ઉકત રીપેર ગની કામગીરી કઈ એજ સી ારા 
કરવામા ંઆવેલ છે ? 

 

 (૧), (૨) અને (૩) ૨૦૧૮ દર યાન રીપેર કરેલ 
ચેકડેમો 

મ ચેકડમનું થળ અને ે
તાલુકો 

થયેલ ખચ ( .) એજ સીનું નામ 

૧ દાંતીવાડા, 
તા.દાતંીવાડા 

૨ દાંતીવાડા, 
તા.દાતંીવાડા 

૩ દાંતીવાડા, 
તા.દાતંીવાડા 

૪ દાંતીવાડા, 
તા.દાતંીવાડા 

૬,૯૦,૭૨૮/- મહાલ મી ક ટકશન વકસ, 
ઝેરડા 

૨૦૧૯ દર યાન રીપરે કરલ ે ચેકડમોે . 
૧ મીઠા, તા.ભાભર ૪,૮૨,૨૩૭/- ભવાની ક ટકશન, ધુ મડ 
૨ મીઠા, તા.ભાભર ૪,૮૧,૯૨૯/- િવરાજ ક ટકશન, ઝેરડા 
૩ મીઠા, તા.ભાભર ૪,૮૦,૩૬૧/- દેવ ક ટકશન, પાલનપુર 
૪ મીઠા, તા.ભાભર ૪,૭૯,૪૧૩/- રમેશકુમાર વી.પટેલ, 

કુભાસણં  
૫ મીઠા, તા.ભાભર ૪,૭૯,૫૯૭/- લ મણભાઈ બાબુભાઈ 

ઠાકોર 
૬ રમુણ, તા.ડીસા ૪,૮૦,૨૭૭/- મહાલ મી ક ટકશન, ઝેરડા 
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૭ ધનપુરા, તા.ડીસા ૪,૮૪,૭૦૩/- દપકભાઈ લાલ ભાઈ પટેલ 
૮ રામસણ, તા.ડીસા ૪,૧૪,૫૦૧/- િવરાજ ક ટકશન, 
૯ કોઠા, તા.ડીસા ૪,૮૨,૭૬૫/- આર.ડી.પટેલ 

૧૦ ધનપુરા, તા.ડીસા ૪,૮૨,૨૯૮/- સં દપકુમાર વી.દવે 
૧૧ આગડોલ, તા.ડીસા ૬,૭૫,૮૯૬/- નરેશકુમાર આઈ.પટેલ 

મકતપુુર 
૧૨ જૂના ડીસા, તા.ડીસા ૪,૮૨,૦૫૨/- અ પેશકુમાર વી. રાવલ, 

ડીસા 
૧૩ રામસણ-૧, તા.ડીસા ૪,૮૦,૨૪૨/- મહાલ મી ક ટકશન, ઝેરડા 
૧૪ રામસણ-૨, તા.ડીસા ૪,૮૦,૭૫૯/- નિવન ક ટકશન, પાલનપુર 
૧૫ રામસણ-૩, તા.ડીસા ૬,૭૭,૦૭૧/- સં દપકુમાર વી. દવે 
૧૬ ઓગડપુરા, તા. દયોદર ૪,૭૭,૪૬૨/- અ પેશકુમાર વી. રાવલ 
૧૭ ભડકાસર, તા. દયોદર ૪,૮૧,૭૪૯/- રમેશકુમાર વી. પટેલ 
૧૮ ભડકાસર, તા. દયોદર ૪,૭૭,૪૬૨/- ભવાની ક ટકશન, થરાદ 
૧૯ ભડકાસર, તા. દયોદર ૪,૮૨,૬૭૨/- ધવલ ક ટકશન, ડીસા 
૨૦ ઓગડપુરા, તા. દયોદર ૪,૮૩,૧૦૦/- દપકકુમાર એસ. પટેલ 
૨૧ ભડકાસર-૧, 

તા. દયોદર 
૪,૭૭,૫૭૯/- ધવલ ક ટકશન, ડીસા 

૨૨ ભડકાસર-૨, 
તા. દયોદર 

૪,૭૮,૧૨૬/- દપકકુમાર એસ.પટેલ 

૨૩ ઓગડપુરા, તા. દયોદર ૪,૭૮,૩૨૩/- જગદીશભાઈ એમ. રાવલ 
૨૪ વખા-૧, તા. દયોદર ૪,૮૦,૪૫૪/- રાવલ રમશેભાઈ જયરામભાઈ 
૨૫ વખા-૨, તા. દયોદર ૪,૮૩,૧૩૧/- પટેલ દપકકુમાર 

લાલ ભાઈ, વડગામ 
૨૬ ડેરા, તા.લાખણી ૮,૧૮,૪૬૪/- એલ.કે.પટેલ, અગથળા 
૨૭ ડેરા, તા.લાખણી ૪,૭૮,૧૫૭/- એલ.કે.પટેલ 
૨૮ દાંતીવાડા, 

તા.દાતંીવાડા 
૨,૮૫,૪૨૧/- હૈદરઅલી હબીબભાઈ ભાગલ 

૨૯ કપાિસયા, 
તા.અમીરગઢ 

૩,૮૭,૫૭૯/- ડોહ ભાઈ .પટેલ, 
અમીરપુરા, તા.વડગામ 

૩૦ રબારીયા, તા.અમીરગઢ ૪,૮૭,૯૪૦/- ી ાણી ક ટકશન, 
ધાનેરા 

૩૧ ડુગરપુરાં , તા.અમીરગઢ ૨,૭૮,૪૩૦/- દેવસૃિ  િબ ડસ 
૩૨ ડાભિચ ા, 

તા.અમીરગઢ 
૨,૮૬,૧૯૯/- આલોક કોપ રેશન 

૩૩ ડાભિચ ા, 
તા.અમીરગઢ 

૩,૭૩,૧૯૦/- ફો યુન ક ટકશન, 

૩૪ નીચલો બંધ, 
તા.અમીરગઢ 

૩,૬૩,૨૦૪/- િવરાટ ક ટકશન, 

૩૫ નીચલો બંધ, 
તા.અમીરગઢ 

૩,૮૨,૫૭૬/- આિશષ એન. ચૌધરી 

 વષ-૨૦૧૮માં જજ રત થયેલ ૪ ચેકડેમ પાછળ કલ ુ
૬.૯૦  લાખ  તથા  વષ-૨૦૧૯માં જજ રત થયેલ ૩૫ 
ચેકડેમ પાછળ કલ ુ ૧૬૪.૮૬ લાખ, એમ છે ા બે વષમા ં
કલ ુ ૧૭૧.૭૬ લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે.  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં સીએન  ટેશનો 

૨૨૩૯૭ ી કનુભાઈ દેસાઈ  (પારડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકેિમક સ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ા (પીએન આરબી, નવી  
દ હી ારા અિધકૃત કરેલ િવ તારમા)ં કલ ુ ૨૪ સીએન  
ટેશનો કાયરત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉકત િ થિતએ વલસાડ િજ ામા ં સીએન  
ટેશનો ારા યા તાલુકાઓને આવરી લવેામાં આવેલ છે ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત ગેસ 
િલિમટેડ ારા વલસાડ િજ ામાં સીએન  ટેશનો ારા 
વલસાડ, ધરમપુર, પારડી, ઉમરગામ તથા વાપી 
તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે. 
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વાવ, ભાભર અને સુઈગામ તાલુકાના તળાવો પાઈપ લાઈનથી ભરવા બાબત 

૨૪૨૩૧ ગેનીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસપંિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વાવ, ભાભર અને સુઈગામ તાલુકાના કેટલા 
તળાવો પાઈપ લાઈનથી પાણી નાખીન ેભરવામાં આ યા, 

  (૧) આ ણેય તાલુકાઓમાં નમદા મુ ય કેનાલના 
કમા ડ િવ તારમાં આવેલા નમદાની િવતરણ શાખાઓ 

ારા િસંચાઈ પાણી આપવામાં આવે છે અને ઉપલ ધ 
વધારાનું પાણી નહેરોમાં વહેવડાવીને વષ ૨૦૧૮માં ૩૧ 
તળાવો અને વષ ૨૦૧૯મા ં ૨૫ તળાવો ભરવામાં આવેલ 
છે. હાલ કોઈ પાઈપ લાઇન આ િવ તારમા ંનથી. 

 (૨) ઉ ત  િ થિતએ કેટલા તળાવો પાઈપ લાઈનથી 
ભરવાના બાકી છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી તળાવો યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ,ે અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત તળાવો પાણીથી ભરવા પાછળ ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં નખ ાણા શહરને નગરપાિલકાનો દરજ  આપવા બાબતે  

૨૪૨૨૫ ી ુમનિસંહ ડે   (અબડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં નખ ાણા શહેરન ે નગરપાિલકાનો દરજ  હેર 
કરવાની કાયવાહી યા તબ ે  છે, 

  (૧) આ અંગે કોઈ કાયવાહી ચાલતી નથી. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ,ે અન ે

 

 (૩) યાં સુધીમા ં નગરપાિલકા હેર કરવામાં 
આવશે ? 

 

 (૨) અને  (૩)  તેથી  ઉપિ થત થતો નથી. 
  

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં શહરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મૂ ે  

૨૨૪૫૪ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) જનાગઢ િજ ામાં કેલે ડર વષ ૂ ૨૦૧૯ દર યાન 
શહેરી િવ તારમા ં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા ં કાય મો 
યોજવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૧૧ 

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

  (૨) ૫૭ 

 (૩) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૩) ૯,૭૫૫ 
 (૪) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં 
આ યો? 

  (૪) ૯,૭૫૫ 

અમદાવાદ શહરમાં રાઈફલે , િપ તોલ અને રીવો વરનું વેચાણ 
૨૪૪૦૭ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ શહેરમાં હિથયાર વેચવાના લાયસ સ 
ધરાવનાર દુકાનદારો કેટલા છે, 

  (૧) લાયસ સ ધરાવનાર ૧૪ (ચૌદ) દુકાનદારો છે.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ં વષવાર 
અમદાવાદ શહેરમા ં રાઈફલ, િપ તોલ અને રીવો વરનુ ં

  (૨)  
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કેટલું વેચાણ થયુ,ં અન ે  વષવાર રાઈફલ િપ તોલ રીવો વર 
તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩૭ ૧૦૪ ૩૬૯ 

તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૨૬ ૫૫ ૧૯૦ 

કલુ  ૬૩ ૧૫૯ ૫૫૯  
 (૩) ઉ ત વેચાણ યા હેતુસર કરવામાં આ યું ?   (૩) વર ણ અને પાકર ણના હેતુસર વેચાણ કરવામા ં

આ યુ.ં 
--------- 

વલસાડ અને ડાંગ િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 
૨૪૪૦૪ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વલસાડ અને ડાંગ િજ ા/શહેરમા ં દા ના 
બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે  

(િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

વલસાડ િજ ો ૫ 

વલસાડ શહેર ૦ 

ડાંગ િજ ો ૧ 

આહવા શહેર ૧  

 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે  

(િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

વલસાડ િજ ો ૧૪ 

વલસાડ શહેર ૦ 

ડાંગ િજ ો ૦ 

આહવા શહેર ૦  
 (૨) ઉકત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદ પર વે કાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૩૪૭ બોટલ િવદશેી દા  અને ૮૪ િલટર દેશી દા નો 
જ થો પકડવામાં આવલે છે.  

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ા / શહરમાં ગુના હે ત ક યોૃ  

૨૪૨૫૭ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર સાબરકાંઠા અન ેઅરવ ી િજ ા/શહેરમા ં
લૂંટ, ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, 
આ મહ યા, ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક, મૃ ય,ુ 
અપમૃ ય,ુ ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક મુજબ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨)  
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે (િજ ાનંુ 
મુ ય મથક) 

તા.૦૧/૦૧/૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

સાબરકાંઠા િજ ો ૯૧૯ ૭૯૯ 
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હમતનગર શહેરં  ૨૦૭ ૧૮૬ 
અરવ ી િજ ો ૫૬૬ ૫૮૯ 
મોડાસા શહેર ૬૨ ૫૦  

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવામા ં આવી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે? 

  (૩)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે (િજ ાનંુ 

મુ ય મથક) 

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

સાબરકાંઠા િજ ો ૧૩૯૪ ૪૭ 
હમતનગર શહેરં  ૪૭૩ ૧૧ 

અરવ ી િજ ો ૧૦૦૧ ૧૧૬ 
મોડાસા શહેર ૬૮ ૩૩  

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

િજ ા (મુ ય 
મથક િસવાય/ 

શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી રાયોટ ગ આકિ મક 

મૃ ય ુ અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

સાબરકાંઠા િજ ો ૧૯ ૦ ૩ ૧૧૧ ૬ ૧૩ ૬ ૨૭ ૧૧ ૩૭ ૪૩ ૯ 
હમતનગર શહેરં  ૨૯ ૧૮ ૪ ૧૫૧ ૧૭ ૫૩ ૧૩૭ ૫૭ ૫૬ ૧૯૩ ૩૩૦ ૨૫ 

અરવ ી િજ ો ૪ ૧ ૦ ૩૪ ૨ ૩ ૩ ૧૦ ૧ ૧૬ ૧૯ ૧ 
મોડાસા શહેર ૯ ૧૩ ૬ ૭૭ ૧૫ ૪૯ ૫૦ ૩૯ ૨૦ ૧૪૪ ૧૯૪ ૧૪ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય 

મથક િસવાય/ 
શહર ે  

(િજ ાનંુ મુ ય 
મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી રાયોટ ગ આકિ મક 

મૃ ય ુ અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

સાબરકાંઠા િજ ો ૧ ૦ ૧ ૮૬ ૩ ૮ ૧૩ ૧૭ ૭ ૩૮ ૫૧ ૪ 
હમતનગર શહેરં  ૯ ૧૮ ૫ ૧૨૧ ૩૦ ૪૧ ૧૧૧ ૩૭ ૨૩ ૧૮૮ ૨૯૯ ૨૦ 

અરવ ી િજ ો ૨ ૦  ૨ ૧૭ ૧ ૩ ૩ ૭ ૩ ૧૨ ૧૫ ૨ 
મોડાસા શહેર ૭ ૧૩ ૩ ૬૨ ૬ ૩૫ ૬૧ ૩૭ ૧૮ ૧૬૨ ૨૨૩ ૯ 

--------- 
ખેડા અને જનાગઢ િજૂ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 

૨૪૩૬૨ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને જનાગઢૂ  િજ ા/શહેરમાં દા ના 
બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય/ શહર ે  
(િજ ાનું મુ યમથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

ખેડા િજ ો ૦૫ 

નડીયાદ શહેર ૦૧ 

જનાગઢ િજ ોૂ  ૧૯૮ 

જનાગઢ શહેરૂ  ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય/ શહર ે  

(િજ ાનું મુ ય મથક) 
મળેલ ફ રયાદો 
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ખેડા િજ ો ૧૨ 
નડીયાદ શહેર ૦૨ 
જનાગઢ િજ ોૂ  ૦૧ 
જનાગઢ શહેરૂ  ૦૦  

 (૨) ઉકત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે કાયદસેરની કાયવાહી 
હાથ ધરીન ે૯૮૨ બોટલ િવદેશી દા  અને ૧૪૧ િલટર દેશી 
દા નો જ થો પકડવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
સુર નગર િજ ામાં ખનીજ ચોરીની ફ રયાદોે  

૨૪૨૮૯ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર િજ ામાં ખનીજ ચોરીની કેટલી 
ફ રયાદો મળી, 

  (૧)  
વષ મળેલ ફ રયાદ 

૨૦૧૮ ૩૧૮ 
૨૦૧૯ ૧૮૨  

 (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે તપાસ હાથ ધરી 
કારણદશક નોટીસ/દંડકીય વસલૂાત/વસૂલાત હકમ તેમજ ુ
પોલીસ ફ રયાદ દાખલ કરવાની કાયવાહી કરવામાં આવી 
છે.  

 (૩) ખનીજ ચોરી જ ેિવ તારમાંથી વારવાર થતી હોય ં
તે િવ તારના જવાબદાર અિધકારીઓ સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ?  

  (૩) ખનીજ ચોરી જ ે િવ તારમાંથી વારવાર થતી હોય ં
તે િવ તારમા ંવારવાર તપાસ કરેલ હોઈ અિધકારીઓ સામ ેં
કાયવાહી કરવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 
૨૪૨૫૯ ી 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 ા/શહેરમા ં
દા ના બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ શહર ે  
(િજ ાનું મુ યમથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

અરવ ી િજ ો ૨ 
મોડાસા શહેર ૦ 
સાબરકાંઠા િજ ો ૯૯ 
હમતનગર શહેરં  ૧૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ શહર ે  

(િજ ાનું મુ ય મથક) 
મળેલ ફ રયાદો 

અરવ ી િજ ો ૦ 
મોડાસા શહેર ૦ 
સાબરકાંઠા િજ ો ૩૩ 
હમતનગર શહેરં  ૧૨   

 (૨) ઉકત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો પર વે કાયદસેરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૫૩૮ િલટર દેશી દા નો જ થો પકડવામા ંઆવેલ છે.  

સંતરામપુર શહરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામોે  
૨૨૪૪૪ ી ેશકમાર સેવકુ   (લુણાવાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયિંત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત સંતરામપુર 
શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના હેઠળ ભૂગભ ગટર 
યોજના અંતગત થમ તબ ામા ં હાથ ધરેલ યઅુર 
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આપવામાં આવેલ છે,  કલેકટ ગ સી ટમના કામો માટે .૧૬૪૬.૬૩ લાખની 
સુધારેલ વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ . 
  બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STPના કામો માટે 
.૧૧૭૮.૫૮ લાખની સુધારેલ વહીવટી મંજરી આપવામા ંૂ

આવેલ છે. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ કામોની શું ૂ
પ રિ થિત છે,  

  (૨) થમ તબ ાના કામો પૂણ થયેલ છે. બી  
તબ ાના STP ના કામો માટે તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ના 
રોજ વકઓડર આપવામાં આવેલ છે.  

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ થમ તબ ામાં .૧૬૧૦.૭૪ 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 
  બી  તબ ામાં કોઇ ખચ થયલે નથી. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું  આયોજન છે ? 

  (૪) યોજનાના બાકી રહેતા STP ના કામો માટે 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અન ે ગટર યવ થા બોડ ારા 
તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ થી  વકઓડર આપેલ છે. જ ેકરારની 
શરતો અનસુાર કામગીરી પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં કાયરત મ હલા પોલીસ ટશને  

૨૪૩૧૦ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાળીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભિૂમ 
ારકા અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા મ હલા 

પોલીસ ટેશન કાયરત છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દવેભૂિમ 
ારકા િજ ામાં એક અને મનગર િજ ામાં એક મ હલા 

પોલીસ ટેશન કાયરત છે.  
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર એકપણ મ હલા પોલીસ ટેશન 
ન હોય તો તેના કારણો શુ ંછે, અન ે

 

 (૩) ઉ ત િજ ામાં યાં સુધીમાં મ હલા પોલીસ 
ટેશન કાયરત કરવામા ંઆવશે ? 

 

 (૨) અને  (૩)   ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહણાકના મકાનો ે ે  

૨૨૩૨૬ ીમતી સુમનબને ચૌહાણ  (કાલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) કલુ -૫૩૨ રહેણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ 
ધરવામા ંઆ યુ.ં 

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

  (૨) .૧૦૪૯૧.૬૨ લાખ. 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 

૨૪૩૬૭ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ા/શહેરમા ં
દા ના બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે  

(િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

દાહોદ િજ ો ૧૧ 
દાહોદ શહેર ૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦ 
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છોટાઉદેપુર શહેર ૦ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે  

(િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

દાહોદ િજ ો ૧૬ 
દાહોદ શહેર ૦ 
છોટાઉદેપુર િજ ો ૦ 
છોટાઉદેપુર શહેર ૦  

 (૨) ઉકત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો પર વે કાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૧૬૫૫ બોટલ િવદેશી દા નો જ થો પકડવામા ં
આવેલ છે.  

--------- 
દાંતીવાડા અને ધાનેરા તાલુકાના બાકી ચેકડમોે  

૨૪૨૩૮ ી નથાભાઈ પટલે   (ધાનેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં બનાસકાંઠા િજ ાના દાંતીવાડા અને ધાનેરા 
તાલુકામાં તાલુકાવાર કેટલા ચેકડેમો મંજર કરવામા ંઆ યાૂ , 

  (૧) ચેકડેમ બનાવવા માટે ઉપલ ધ દરખા તો પૈકી 
તાંિ ક રીતે શ ય ન હોય તેવી દરખા તો મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ નથી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ચેકડેમોનું કામ ઉ ત િ થિતએ 
પૂણ થયુ,ં અને 

 

 (૩) કેટલા ચેકડેમોનુ ંકામ બાકી છે, તે યા ંસુધીમાં 
પૂણ કરવામાં આવશ ે? 

 

 (૨) અને (૩) યારે તાંિ ક રીતે શ ય હોય તેવા 
િક સાઓ માટે િવગતવાર અંદા  બનાવી મંજરીની વહીવટી ૂ

યાઓ પૂણ કરી તેમજ નાણાંકીય ગવાઈઓ કરી 
કામગીરી હાથ ધરવાનું આયોજન છે.  

--------- 
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં ચેકડમો બનાવવાની મંજરીે ૂ  

૨૨૩૫૫ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ   (સંતરામપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં કેટલા નવા ચેકડેમો 
બનાવવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 

  (૧) ૪૩ ચેકડેમ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ચેકડેમો પૂણ થયા 
અને કેટલા બાકી છે, અન ે

  (૨) ૩૪ ચેકડેમો પૂણ થયા અને ૯ બાકી છે. 

 (૩) આ બાકી ચેકડેમો યારે પૂણ કરવામાં આવશ?ે   (૩) જનૂ -૨૦૨૦ સુધીમા ંપૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 
--------- 

ગાંધીનગર ફલા ગ કવોડ ારા આણંદ િજ ામાં ખાણોનું ચેક ગ 
૨૪૩૪૭ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ફલા ગ કવોડ, ગાંધીનગર ારા આણંદ િજ ામા ં
યારે દરોડા પાડી ખાણો-લીઝોનું ચેક ગ કરવામાં આ યુ,ં 

  (૧) આણંદ િજ ામાં ફલા ગ વોડ, ગાંધીનગર 
ારા છે ા બે વષમા ં ખાણો-લીઝોનુ ં ચેક ગ કરવામાં 

આવેલ નથી. 
 (૨) ઉ ત ચેક ગ દર યાન ઉ ત વષવાર કેટલી 
રકમની ખનીજચોરી પકડાઈ, 

 

 (૩) તે અ વયે કેટલા ઈસમો સામે શી કાયવાહી 
કરવામા ં આવી, અન ે

 

 (૪) ઉ ત ખનીજચોરી અ વયે કેટલી પોલીસ 
ફરીયાદ ન ધાવવામાં આવી ? 

 

 (૨), (૩) અને (૪)   ઉપિ થત થતો નથી.
  

--------- 
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પાટણ અને મહસાણા િજ ાે /શહરમાં ગુના હત ક યો ે ૃ  
૨૪૨૪૮ ી રઘુભાઈ દસેાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ા/શહેરમાં લૂટં, 
ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, આ મહ યા, 
ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ 
ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨) પ ક-૨  
 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે? 

  (૩) પ ક-૩  

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

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/ શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

પાટણ િજ ો ૧૮ ૧૨ ૫ ૧૯૨ ૨૬ ૨૭ ૫૦ ૬૯ ૨૭ ૮૯ ૧૩૯ ૧૨ 
પાટણ શહેર ૧૪ ૧ ૦ ૧૯૧ ૪ ૯ ૧૨ ૧૬ ૧૦ ૧૪ ૨૬ ૪ 
મહેસાણા િજ ો ૫૪ ૩૫ ૨૩ ૩૨૯ ૧૮ ૧૧૧ ૧૩૪ ૮૮ ૧૦૮ ૨૦૫ ૩૩૯ ૪૭ 
મહેસાણા શહેર ૨૨ ૧ ૦ ૯૩ ૩ ૧૧ ૨૨ ૨૬ ૬ ૨૯ ૫૧ ૫ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/ શહર ે  
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

પાટણ િજ ો ૪ ૧૩ ૧ ૧૨૪ ૩૧ ૩૮ ૩૩ ૬૦ ૩૭ ૯૦ ૧૨૩ ૨૦ 
પાટણ શહેર ૩ ૧ ૧ ૬૯ ૩ ૧૪ ૧૨ ૧૬ ૧ ૨૦ ૩૨ ૬ 
મહેસાણા િજ ો ૩૩ ૨૯ ૧૩ ૨૧૪ ૧૪ ૯૫ ૧૪૦ ૭૨ ૩૮ ૧૮૯ ૩૨૯ ૧૮ 
મહેસાણા શહેર ૭ ૨ ૦ ૮૪ ૪ ૯ ૧૨ ૧૬ ૨ ૩૫ ૪૭ ૩ 

પ ક-૨ 

ઉકલાયેલ ગુનાે  
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

તા.૦૧/૦૧/૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

પાટણ િજ ો ૪૬૯ ૪૩૨ 
પાટણ શહેર ૧૬૯ ૧૨૩ 
મહેસાણા િજ ો ૧૧૮૭ ૯૫૩ 
મહેસાણા શહેર ૧૮૫ ૧૫૫  

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

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

પાટણ િજ ો ૧૪૬૦ ૫૮ 
પાટણ શહેર ૩૯૬ ૧૪ 
મહેસાણા િજ ો ૨૮૦૯ ૧૮૦ 
મહેસાણા શહેર ૩૩૨ ૩૭  
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વડાલી શહરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ે  

૨૨૪૪૦ ી રાજ િસંહ ચાવડાે   ( હમતનગરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત વડાલી 
શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના હેઠળ ભૂગભ ગટર 
યોજના અંતગત થમ તબ ામા ં હાથ ધરેલ યઅુર 
કલે ટ ગ સી ટમના કામો માટે . ૧૫૦૯.૭૦ લાખની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ . 
 બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STPના કામો માટે 
.૧૧૨૯.૭૨ લાખની વહીવટી મંજરી આપવામા ં આવેલ ૂ

છે. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) થમ તબ ાના કામો પૂણ થયેલ છે. 
 બી  તબ ાના STP ના કામો માટે ભાવપ કો મંજર ૂ
થયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) થમ તબ ામાં .૨૬૪૩.૨૯ લાખનો ખચ થયલે 
છે. 
 બી  તબ ામાં ખચ થયેલ નથી. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું આયોજન છે? 

  (૪) યોજનાના બાકી રહેતા STP ના કામો માટે 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અન ે ગટર યવ થા બોડ ારા 
ભાવપ કો મંજર થયેલ છેૂ . જ ે કરારની શરતો અનુસાર 
કામગીરી પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ર તાઓ બનાવવા ફાળવેલ ા ટ 

૨૪૩૭૬ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં વષવાર ખાણ-ખનીજ 
િવભાગની ા ટમાંથી કયા-કયા ર તાઓ બનાવવા માટેની 
માંગણીઓ સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામા ંવષવાર ખાણ-ખનીજ િવભાગ 
છોટાઉદેપુરને નીચે મુજબ ર તા બનાવવા માટે માગણીઓ 
મળી, 

  
  રજઆત મ ા વષ અને તારીખૂ  

કામની િવગત તાલુકા 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧.ચીસાડીયા થી હરપાલપૂરા થઈ નાની સઢલી ગામને 

ડતો ૫.૦૦ િકલોમીટરનો ર તો મજબુત અને પહોળો 
બનાવવા 

છોટાઉદેપુર 
૦૭-૦૨-૨૦૧૮, 

 
૦૫-૦૨-૨૦૧૮ 

૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

૨. રગપુર ગામણ પોલીસ ટેશન પાછળથી ધનક ફિળયાં  
થઈ ટુડવા તરફ જતાં ડામરનો ં ૩.૦૦ િકલોમીટરનો ર તો 
મજબૂત અને પહોળો બનાવવા 

છોટાઉદેપુર ૦૭-૦૨-૨૦૧૮ ૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

૩. રજૂવાંટથી દયાવાંટથી એમપી મા ં સાજનપૂર ગામને 
ડતો ૬.૦૦ િકલોમીટરનો ર તો મજબૂતીકરણ અને 

પહોળાઈ વધારવા 
છોટાઉદેપુર 

૦૭-૦૨-૨૦૧૮ 
 

૦૫-૦૨-૨૦૧૮ 
૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

૪. સંખેડા જૂના ચોળાથી બાયપાસ લીઝ સુધીના નવીન 
ર તાને મજબૂતીકરણ તથા પહોળાઈ વધારવાનંુ કામ 
૧.૦૦ િકલોમીટર 

સંખેડા ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ શૂ ય 

૫. દમોલીથી કોટાલી ગામ સુધી ડામર સપાટી તથા 
વાઈડન ગનંુ કામ ૧.૫ િકલોમીટર 

સંખેડા ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ શૂ ય 
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૬. મગેનીઝ ખાણ ધરાવતા વડોથ-નાની ખાડંી-
કદવાલ-બાકરોલ ર તાને મજબૂતીકરણ અને પહોળો 
કરવાનંુ કામ ૪.૦૦ િકલોમીટર 

જતેપૂરપાવી ૦૭-૦૨-૨૦૧૮ શૂ ય 

૭. ટુડવા થી બોડગામ ને ડતો બોડર એ રયાનો ર તો 
૪.૫૦ કી.મી.નાળા સ હત માટી મેટલનો બનેલ છે, જ ે
મેટલ ડામરનો બનાવવા 

છોટાઉદેપુર શૂ ય ૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

૮. કનાસ ગામે મોટી કનાસથી રગપુર તરફનો ર તો ં
નાળા સ હત માટી મેટલનો બનેલ  છે. ડામરનો બનાવવા 

છોટાઉદેપુર શૂ ય ૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

૯. ભોરદલી થી િબલવાટ ગામને ડતો ર તો ૫.૦૦ 
કી.મી. નાળા સ હત માટી મેટલનો બનેલ છે, જ ે મેટલ 
ડામરનો બનાવવા 

છોટાઉદેપુર શૂ ય ૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

૧૦.કસારા એ ોચ રોડ ૪.૦૦ કી.મી.નાળા સ હત માટી 
મેટલનો બનેલ છે, જ ેમેટલ ડામરનો બનાવવા 

છોટાઉદેપુર શૂ ય ૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

૧૧.કનાસ ગામે અલીરાજપુર મેઈન હાઈવે રોડથી નાની 
કનાસ ગામ તરફનો ૪.૦૦ કી.મી. ર તો નાળા સ હત 
માટી મેટલનો બનેલ છે જ ેમેટલ ડામરનો બનાવવા 

છોટાઉદેપુર શૂ ય ૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

૧૨. છોટાઉદેપુર તાલુકામા ંમલા થી ઝેર ગામને ડતા 
૬.૫૦ િકલોમીટર ર તાના કામ શ  કરવા માટે  

છોટાઉદેપુર શૂ ય ૨૯-૦૧-૨૦૧૯ 

૧૩. જતેપુરતાવી-કદવાલ ર તાને ડતો ઘૂટણવડ 
ગામનો ેનાઈટ વોરી સુધીનો ૨.૦૦ િકલોમીટરનો ર તો 
મજબૂતીકરણ અને પહોળાઈ વધારવા 

જતેપૂરપાવી ૦૭-૦૨-૨૦૧૮ શૂ ય 

૧૪. મોટીબેજ ગામથી કોસુમપાણી રાયપુર ગામમાં પટેલ 
ફિળયાથી ેનાઈટ માઈ સ સુધીનો ૨.૦૦ િકલોમીટરનો 
ર તો મજબૂતીકરણ અને પહોળાઈ  

જતેપૂરપાવી ૦૭-૦૨-૨૦૧૮ શૂ ય 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર કયા-કયા ર તાઓ 
ફાળવવામા ંઆ યા, 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) દર યાન છોટાઉદેપુર 
તાલુકાના મોજ.ેઝેર, વનાર, દડીગામ, બેડવી, 
ચાથાવાડામા ં આવતી કલ ુ ૧૦ કાયરત લીઝો માટે 
મલાઝાથી ઝેર ને ડતો ર તો બનાવવા તા.૧૦-૦૬-
૨૦૧૯ ના હકમથી ફાળવણી કરવામાં આવીુ .  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વષવાર કયા- કયા ર તાઓ 
માટે ખાણ-ખનીજ િવભાગ ારા કેટલી રકમ ફાળવણી, 
અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯ (તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯) દર યાન છોટાઉદેપુર 
િજ ાના છોટાઉદેપુર તાલુકાના મોજ.ેઝેર, વનાર, દડીગામ, 
બેડવી, ચાથાવાડામાં આવતી કલ ુ ૧૦ કાયરત લીઝો માટે 
મલાઝાથી ઝેર ન ે ડતો ર તો બનાવવા અંગે અિધક 
િનયામક ી (િવકાસ) ગાંધીનગરના હકમ તાુ .૧૦-૦૬-
૨૦૧૯ થી .૯૭,૯૭,૮૦૦ની ા ટ  ફાળવણી કરવામા ં
આવી. 

 (૪) બાકી રહેલ ર તાઓ માટે યાં સુધીમાં ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) ખંડ ન.ં૦૧ ના મુ ા ન.ં૦૧, ૦૨, ૦૩, ૦૬, 
૦૭, ૦૯ અને ૧૦ માં સદર કામ માટે ચકાસણી કરતાં 
ફાળવણી પા  નથી. 
ખંડ ન.ં૦૧ ના મુ ા ન.ં૦૪, ૦૫, ૦૮, ૧૧, ૧૩ અને ૧૪ 
માં સદર કામ િવચારણા હેઠળ છે. 

--------- 
મોરબી િજ ાના નવલખી બંદર નવી જટી બાંધવાનું કામે ે  

૨૪૨૯૨ ી િ જશ મેરે   (મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ાના નવલખી બંદરે નવી જટેી બાંધવાનું કામ યારે 
મંજર કરવામાં આ યુંૂ , 

  (૧) નવી જટેીના બાંધકામ અંગેના અંદા ત રકમ 
. ૧૯૨.૩૩ કરોડના નકશા અને અદંા ન ે

તા.૨.૧૨.૨૦૧૯ થી સરકાર ીની સૈ ધાિંતક મંજરીૂ  મળેલ 
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છે. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ કાયવાહી કયા તબ ે  છે, 
અન ે

  (૨) નવલખી બંદર ખાતે નવી જટેી બાંધવા અંગે 
પયાવરણીય મંજરીૂ  મળેવવાની કામગીરી ગિતમા ંછે. 
સાથોસાથ ગુજરાત મરેીટાઈમ બોડ ારા નવી જટેીના 
બાંધકામ માટે હેર િનિવદા મારફતે ભાવપ કો માંગવામા ં
આવેલ છે. 

 (૩) તે કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશ?ે   (૩) પયાવરણીય મંજરીૂ  તથા ટે ડર યા પૂણ કયા 
બાદ કામગીરી પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ા/શહરમાં ગુના હત કે ૃ યો 

૨૪૩૮૨ ી  ેમિસંહ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને ભ ચ િજ ા/શહેરમાં લૂંટ, 
ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, આ મહ યા, 
ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ 
ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

   
(૩) પ ક-૩ મુજબ 

પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

નમદા િજ ો ૨ ૬ ૦ ૨૪ ૯ ૧૦ ૫૧ ૪ ૧૫ ૬૨ ૧૧૩ ૮ 
રાજપીપળા શહેર ૧ ૪ ૦ ૧૪ ૬ ૨ ૧૭ ૬ ૩ ૩૧ ૪૮ ૫ 

ભ ચ િજ ો ૧૪ ૩૧ ૧૧ ૨૭૪ ૧૬ ૬૯ ૧૪૧ ૧૧૫ ૪૪ ૩૬૯ ૫૧૦ ૨૬ 
ભ ચ શહેર ૨ ૫ ૦ ૧૦૭ ૯ ૧૪ ૨૩ ૪૮ ૧૧ ૬૯ ૯૨ ૩ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

નમદા િજ ો ૧ ૭ ૦ ૩૧ ૧૮ ૯ ૫૭ ૪ ૧૦ ૬૪ ૧૨૧ ૫ 
રાજપીપળા શહેર ૧ ૪ ૧ ૧૬ ૧ ૩ ૧૮ ૪ ૮ ૨૪ ૪૨ ૬ 

ભ ચ િજ ો ૧૨ ૨૭ ૧૨ ૨૬૨ ૨૦ ૭૧ ૧૧૦ ૮૦ ૩૨ ૩૮૪ ૪૯૪ ૨૬ 
ભ ચ શહેર ૦ ૧ ૦ ૧૨૫ ૪ ૧૪ ૨૫ ૫૫ ૪ ૭૦ ૯૫ ૨ 

પ ક-૨ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

નમદા િજ ો ૨૮૯ ૩૦૪ 
રાજપીપળા શહેર ૧૨૩ ૧૧૩ 

ભ ચ િજ ો ૧૧૦૨ ૧૦૬૧ 
ભ ચ શહેર ૨૩૮ ૨૨૭ 
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પ ક-૩ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક)  

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

નમદા િજ ો ૩૧૩ ૩૮ 
રાજપીપળા શહેર ૧૯૨ ૯ 

ભ ચ િજ ો ૧૭૧૨ ૧૧૭ 
ભ ચ શહેર ૨૩૫ ૮ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ઈે -હરા થી ખિન ની ફાળવણી 

૨૨૩૭૯ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે ઈ-હરા થી 
ખિન ની ફાળવણી માટે છે ા બે વષમા ં શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા પધા મક અને પારદશક રીતે ઈ-હરા થી ખિન ની 

ફાળવણી માટે કલુ  છે ા ૦૨ વષમા ં ૮૦૭ લો સ હેર 
હરા  માટે મુકવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે અમરેલી િજ ામા ં ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં ખિનજવાર કેટલા લોક ઈ-હરા મા ં
મુકવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) તે અ વયે અમરેલી િજ ામાં ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના લોક ઈ-હરા મા ં
મુકવામા ંઆવેલ છેઃ 

ખિનજ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૧૭ 

લેકટેપ  ૧૦ 
કલુ  ૨૭  

 (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામા ં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે? 

  (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામાં આવેલ કલ ુ ૨૭ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૧૮ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૯ 

લેકટેપ  ૯ 
કલુ  ૧૮  

--------- 
અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૨૬૨ ી જસુભાઈ પટલે   (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી આઈડીસી આવેલ છે? 

  મોડાસા-૦૨ 
 માલપુર-૦૧ 
 ભીલોડા-૦૧ 

--------- 
વડોદરા અને  નમદા િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૩૭૯ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને  નમદા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી આઈડીસી 
કાયરત છે,  

  (૧)  
િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ. ડી.સી.ની 

સં યા 
વડોદરા ૦૫ 
ડભોઈ ૦૧ 
વાઘોડીયા ૦૧ 

વડોદરા 

સાવલી ૦૧ 
રાજપીપળા ૦૨ નમદા 
ડેડીયાપાડા ૦૧ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) વડોદરા િજ ાના ૦૪ તાલુકામા ં
  નમદા િજ ાના ૦૧ તાલુકામા ં

 (૩) ઉ ત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ા બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ? 

  (૩) એક પણ નહ . 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ાના વ ભીપુર, ઉમરાળા અને ગઢડામાં દેશીદા ના અ ાઓ 

૨૪૩૪૩ ી િવણભાઈ મા   (ગઢડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભાવનગર અને બોટાદ િજ ાના વ ભીપુર, 
ઉમરાળા અન ેગઢડામા ંદેશી દા  વેચતા અ ાઓ ઉપર રેડ 
પાડી કેટલો દેશી દા  પકડવામા ંઆ યો, અને  

  (૧)  
પકડાયેલ દેશી દા  (લીટર) 

વ ભીપુર ૪૬૯ 
ઉમરાળા ૫૮૦ 
ગઢડા ૪૪૭  

  
(૨) આવા દેશીદા ના અ ાઓ કાયમી ધોરણે બંધ 
દુર કરવા સરકારે શા પગલાં લીધા? 

   
(૨) દા ની હેરફેર અટકાવવા માટે ો હિબશન ધારાની 

ગવાઈઓમાં સુધારા કરી સ નું માણ વધારેલ છે, 
દા ના હેરફેરની વૃિ  કરતા ઈસમો િવ  ઉ ત સુધારેલ 
નવા કાયદાની ગવાઈ 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 
ડાઈવ ગોઠવવામાં આવે છે. તેમજ આવી વૃિ  આચરનાર 
ઈસમો િવ  ો હિબશન ૯૩, .પી. એ ટ ૫૫, ૫૬ 
અને પાસા જવેા અટકાયતી પગલાં લેવામા ં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.  

--------- 
અમરલી િજ ામાં ઈે -હરા થી ખિન ની ફાળવણી 

૨૨૪૬૬ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે ઈ-હરા થી 
ખિન ની ફાળવણી માટે છે ા બે વષમા ં શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા પધા મક અને પારદશક રીતે ઈ-હરા થી ખિન ની 

ફાળવણી માટે છે ા બે વષમાં કલ ુ ૮૦૭ લો સ હેર 
હરા  માટે મુકવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે અમરેલી િજ ામા ં ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં ખિનજવાર કેટલા લોક ઈ-હરા મા ં
મુકવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) તે અ વયે અમરેલી િજ ામાં ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના લોક ઈ-હરા મા ં
મુકવામા ંઆવેલ છેઃ 

ખિનજ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૧૭ 

લેકટેપ  ૧૦ 
કલુ  ૨૭  

 (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામા ં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે? 

  (૩) ઈ-ઓ શનમાં મૂકવામાં આવેલ કલ ુ ૨૭ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૧૮ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૯ 
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લેકટેપ  ૯ 
કલુ  ૧૮  

--------- 
રાપર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે  

૨૨૪૪૬ ી કત િસંહ વાઘેલા  (કાંકરેજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.-  
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત રાપર 
શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે. 

  (૧) . ૧૨૦૨.૧૪ લાખ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ કામો પૂણ થયેલ છેૂ . 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) . ૧૦૮૪.૧૮ લાખ ખચ થયેલ છે. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ાના માણસા તાલુકાના તળાવો પાઇપ લાઇનથી ભરવા બાબત 

૨૪૨૬૮ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે   (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના માણસા તાલુકામા ંતળાવો ભરવા માટે નાખવામા ં
આવેલ પાઇપ લાઇનથી બે િક.મી.ની મયાદામાં જ તળાવો 
ભરવામા ંઆવે છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત મયાદા યારથી અમલમા ં છે, 
અન ે

  (૨) તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૪ થી. 

 (૩) ઉ ત મયાદામા ં છે ે યારે કેટલો વધારો-
ઘટાડો કરવામાં આ યો? 

  (૩) ૨૦૧૪ બાદ ઉ ત તળાવો ડાણની સામા ય 
નીિતમા ંકોઇ ફેરફાર કરેલ નથી. 

--------- 
નોન ટીપી એ રયામાં સિવસ અને એમેનેટીઝ ફી વસૂલ કરવા બાબત 

૨૪૩૧૩ ી ભીખાભાઇ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કોમન 
ડીસીઆરની ગવાઇઓ મુજબ નોન ટીપી એ રયામા ં

સિવસ અને એમનેેટીઝ ફી હેઠળ ડી-૨ ઝોનમાં િત 
ચો.મી. કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવે છે, 

  (૧) . ૩૦૦/- 

 (૨) ઉ ત વસૂલવામાં આવતી રકમ ટીપી બનતી 
વખતે માિલકને સરભર કરી આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા. 

 (૩)  હા, તો ઉ ત રકમ સરભર કરતી વખતે યાજ 
કે વળતર આપવામા ંઆવે છે કે કેમ? 

  (૩) ના. 

--------- 
મહીસાગર િજ ાના બાલાિસનોર તાલુકામાં સફદ પ થરની લીઝોમાં ગેરરીિતે  

૨૪૩૬૪ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
િજ ાના બાલાિસનોર તાલુકામા ંસફેદ પ થરની કેટલી લીઝ 
કાયરત છે. 

  (૧) શુ ય. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી 
લીઝોનુ ં ચેક ગ કરવામા ં આ ય ુ અન ે તે અ વયે કેટલી 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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લીઝોમા ંગેરરીિત સામ ેઆવી, અને 
 (૩) સામે આવેલ ગેરરીિત અ વયે કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરી અને કેટલી દંડની રકમ વસૂલવામાં આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
લુણાવાડા અને બાલાિસનોર તાલુકાના િવ તારને િસંચાઈનો લાભ 

૨૨૪૧૩ ી બાબુભાઈ પટલે   (દસ ોઈ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મ હસાગર 
િજ ાના લુણાવાડા તાલુકાના વરધરી તળાવથી લુણાવાડા 
તાલુકાના કેટલા િવ તારને િસંચાઈનો લાભ આપવામા ં
આવે છે, અને 

  (૧) ૭૬૫ હે ટર 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વરધરી તળાવથી લુણાવાડા 
અને બાલાિસનોર તાલુકાના િસંચાઈથી વંિચત ગામોન ે
િસંચાઈનો લાભ આપવાનુ ં શુ ં આયોજન હાથ ધરવામા ં
આવેલ છે? 

  (૨) હયાત કેનાલ નેટવકન ે વધારીને લુણાવાડા 
તાલુકાના ૧૦ ગામો અન ે બાલાિસનોર તાલુકાના ૦૩ 
ગામોના ૧૮૫૫.૫૪ હે ટર િવ તારને િસંચાઈનો લાભ 
આપવાનું આયોજન છે. 

--------- 
૨૪૩૨૨ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

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

ભાગના તાબા હેઠળ કયા બોડ-કોપ રેશન આવેલ છે, 
  (૧) ગુજરાત જળ સંપિ  િવકાસ િનગમ લીમીટેડ, 

ગાંધીનગર.  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે નાણાંકીય વષવાર 
ઉ ત બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી રકમની ખોટ અન ેકેટલી 
રકમની આવક થઇ, અને  

  (૨)  
વષ નફો 

. લાખમાં 
આવક 
. લાખમાં 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૪.૪૨ ૭૭૬૨.૭૩ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૬.૭૩ ૭૨૭૨.૧૪  

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શા પગલાં 
લીધા? 

  (૩) ગુજરાત જળ સંપિ  િવકાસ િનગમ લીમીટેડ, 
ગાંધીનગર ખોટ કરતંુ નથી. 

--------- 
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં કાયરત .આઇ.ડી.સી.  

૨૪૩૫૩ ી પુનમભાઇ પરમાર  (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અને 
મહીસાગર િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી .આઇ.ડી.સી. 
કાયરત છે, 

  (૧) આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં તાલુકાવાર 
અનુ મ ે નીચે મુજબની ૦૬ અન ે ૦૧ આઇડીસીઓ 
કાયરત છેઃ 
 આણંદ િજ ોઃ  
 આણંદ, ખંભાત, બોરસદ, પેટલાદ, ઉમરેઠ, સો ા 
 મહીસાગરઃ  
 બાલાિસનોર 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઇ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) આણંદ –  ૦૧ 
  મહીસાગર –  ૦૫ 

 (૩) ઉ ત .આઇ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઇ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી?  

  (૩) એકપણ નહ . 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ગુજરાત ટ સટાઇલ પોિલસી હઠળ મળેલ અર ઓે ે  

૨૨૪૦૯ ી કનુભાઈ પટલે   (સાણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં   (૧) ૬૨ 
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અમદાવાદ િજ ામા ં ગુજરાત ટે સટાઇલ પોિલસી-૨૦૧૨ 
હેઠળ ટે સટાઇલ ે ની કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે
 (૨) આ એકમોમા ં કેટલુ ં મૂડી રોકાણ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૨) . ૩,૨૫,૦૭૨.૨૨ લાખ 

--------- 
સુરત અને ડાંગ િજ ા/શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૩૮૯ ી આનંદભાઇ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સરુત અને ડાંગ િજ ા/શહેરમા લૂંટ, ખૂન, 
ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, આ મહ યા, ઘરફોડ 
ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ ખૂનની 
કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

સુરત ા ય ૧૮ ૫૩ ૫ ૩૦૫ ૨૮ ૩૯ ૩૦૦ ૮૬ ૩૩ ૫૪૮ ૮૪૮ ૨૯ 
સુરત શહેર ૧૮૩ ૧૦૮ ૩૦ ૨૦૮૬ ૧૯૪ ૪૧૧ ૮૧૬ ૩૭૮ ૧૪૨ ૧૮૩૦ ૨૬૪૬ ૧૩૧ 
ડાંગ િજ ો ૦ ૫ ૦ ૫ ૩ ૨ ૮ ૧ ૦ ૩૧ ૩૯ ૨ 

આહવા શહેર ૦ ૦ ૦ ૮ ૩ ૦ ૧૨ ૨ ૦ ૧૩ ૨૫ ૦ 
 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

સુરત ા ય ૩૨ ૩૪ ૫ ૩૦૨ ૩૧ ૫૬ ૨૫૨ ૧૧૧ ૨૦ ૫૧૦ ૭૬૨ ૧૦ 
સુરત શહેર ૧૬૩ ૯૭ ૧૮ ૩૨૨૩ ૧૯૯ ૪૨૯ ૭૮૫ ૪૦૬ ૮૨ ૧૯૫૬ ૨૭૪૧ ૧૧૨ 
ડાંગ િજ ો ૦ ૪ ૦ ૨ ૩ ૦ ૧૭ ૨ ૩ ૩૫ ૫૨ ૦ 

આહવા શહેર ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧ ૧૮ ૩૧ ૧ 

પ ક-૨ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાન ંમુ ય મથક)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુરત ા ય ૧૭૨૯ ૧૬૫૩ 
સુરત શહેર ૭૩૪૧ ૭૮૦૪ 
ડાંગ િજ ો ૯૨ ૧૧૨ 

આહવા શહેર ૫૫ ૬૬ 

પ ક-૩ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનં મુ ય મથક)  

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 
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િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનં મુ ય મથક)  

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

સુરત ા ય ૧૫૧૮ ૧૬૯ 
સુરત શહેર ૮૯૪૫ ૨૪૨ 
ડાંગ િજ ો ૭૦ ૦ 

આહવા શહેર ૧૪ ૦ 
--------- 

રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર રતીની ચોરીે  
૨૪૩૦૧ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી રેતી ચોરી 
પકડવામાં આવી, 

  (૧)  
અનુ. નં. તાલુકો પકડાયેલ રતી ચોરી ે

(મ.ેટન) 
૧ ઉપલેટા ૧૯૫૩૦૯.૦૦ 
૨ મકડોરણાં  ૪૯.૦૭ 
૩ જતેપુર ૧૨૨.૦૦ 
૪ કોટડા સાંગાણી ૧૧૨.૦૦ 
૫ ધોરા  ૧૦૦૩૬.૦૦ 
૬ રાજકોટ ૧૭૨૩.૩૫ 
૭ લોિધકા ૫.૦૦ 
૮ પડધરી ૨૧૦.૦૦ 
૯ ગ ડલ ૪૦૯.૦૦ 

૧૦ જસદણ ૧૦૩.૦૦ 
૧૧ વ છીયા ૧૨૪.૦૦  

 (૨) ઉ ત રેતી ચોરી અ વયે કેટલી રકમનો દંડ 
કરવામા ંઆ યો, અને 

  (૨) . ૮૭૬.૫૦ લાખ 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમ 
વસૂલવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) . ૪૨૯.૮૫ લાખ 

 (૪) ઉ ત બાકી રકમ યા ં સુધી વસલૂવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) અપીલ/રીવીઝન/કોટકેસ સ હતની તમામ 
યાિયક યા પૂણ થયા બાદ વસૂલવાની કાયવાહી થતી 

હોય છે. 
--------- 

હરપુરા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે  
૨૨૪૨૩ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ હરપુરા 
બેરેજ બનાવવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, 

  (૧) ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) હરપુરા બેરેજ બનાવવાથી કેટલા િવ તારન ે
લાભ થશ,ે અન ે

  (૨) ૩૨૦૦ હે ટર  

 (૩) ઉ ત બેરેજ માટે અદંાિજત કેટલો ખચ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે ?  

  (૩) . ૨૧૩.૨૧ કરોડ. 

--------- 
સુજલામ સુફલામ યોજના ારા તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૨૪૬૮ ી કતનભાઇ ઇનામદારે   (સાવલી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા અન ે ભ ચ િજ ામા ં સુજલામ સુફલામ 
યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૯માં કેટલા તળાવો ડા કરવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૬૫ તળાવો 

 (૨) આ કામ માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?   (૨) . ૧૩૦.૮૪ લાખ 
--------- 
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સુરત િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના 
૨૨૪૦૩ ીમતી ઝંખના પટલે   (ચોયાસી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના હેઠળ સુરત 
િજ ામાં ો સાહન મેળવવા માટે કલ કેટલી અર ઓ ુ
મોટા એકમો ારા મળલે છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 
વષમાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના હેઠળ સુરત 
િજ ામાં ો સાહન મળેવવા માટે કલ ુ ૯ અર ઓ મોટા 
એકમો ારા મળેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર થયલે છેૂ ?   (૨) તે પૈકી ૬ અર  મંજર થયેલ છેૂ . 
--------- 

મનગર િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના 
૨૨૩૮૬ ી રાઘવ ભાઇ પટલે   ( મનગર- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમા ં લાિ ટક ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ મનગર 
િજ ામાં ો સાહન મેળવવા માટે કલ કેટલી અર ઓ ુ
મોટા એકમો ારા મળલે છે, અને 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર થયલે છેૂ ?  

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ાં બે વષમા ં લાિ ટક ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ 

મનગર િજ ામાં ો સાહન મેળવવા મોટા એકમો તરફથી 
કોઇ અર  મળેલ ન હોઇ મંજરીનો  રહેતો નથીૂ . 

--------- 
ભાવનગર અન ેઅમરલી િજ ાે /શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  

૨૪૩૪૦ ી કનુભાઇ બારયાૈ   (તળા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર અને અમરેલી િજ ા/શહેરમાથંી 
વષવાર કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવંશ પકડવામા ંઆ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

ભાવનગર શહેર ૦૦ ૦૧ ૦૬ ૦૪ ૦૦ 
ભાવનગર િજ ો ૦૦ ૦૦ ૨૨ ૦૦ ૦૦ 
અમરેલી શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૨૫ ૦૦ 
અમરેલી િજ ો ૯૯૫ િક. ા. ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૦૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ભાવનગર શહેર ૧૪૦૦ િક. ા ૦૦ ૨૪ ૦૧ ૦૦ 
ભાવનગર િજ ો ૫૦ િક. ા. ૦૭ ૧૫ ૦૩ ૦૦ 
અમરેલી શહેર ૫૯ િક. ા. ૦૦ ૦૦ ૦૭ ૦૦ 
અમરેલી િજ ો ૫૦૬ િક. ા. ૦૦ ૧૭ ૦૯ ૦૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 

ભાવનગર શહેર ૦૦ ૦૫ 

ભાવનગર િજ ો ૦૦ ૦૫ 

અમરેલી શહેર ૦૦ ૦૪ 

અમરેલી િજ ો ૧૨ ૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ભાવનગર શહેર ૦૫ ૦૪ 

ભાવનગર િજ ો ૦૨ ૧૬ 

અમરેલી શહેર ૧૦ ૦૪ 

અમરેલી િજ ો ૧૦ ૦૮  
 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 
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કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાના બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

ભાવનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 

ભાવનગર િજ ો ૦૦ ૦૧ 

અમરેલી શહેર ૦૦ ૦૦ 

અમરેલી િજ ો ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ભાવનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 

ભાવનગર િજ ો ૦૦ ૦૧ 

અમરેલી શહેર ૦૦ ૦૦ 

અમરેલી િજ ો ૦૦ ૦૧  
--------- 

મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 
૨૨૩૫૩ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં કેટલા તળાવો ડા 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૩૬૫ તળાવો 

 (૨) તેની પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) . ૭૩૩.૦૫ લાખ 

--------- 
િવસાવદર શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  

૨૨૩૭૨ ી બાબભુાઇ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શેહરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત િવસાવદર 
શહેરની  પાણી પુરવઠા યોજનાને કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) . ૭.૩૦ કરોડ 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ મંજર ૂ
થયેલ યોજનાના કામોની શુ ંપ રિ થિત છે, 

  (૨) મંજર થયેલ કામો પૂણ થયેલ છેૂ . 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) . ૭.૩૦ કરોડ 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

---------  
તાપી અને સુરત િજ ામાં કાયરત .આઇ.ડી.સી.  

૨૪૩૯૪ ી સુિનલભાઇ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
સુરત િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલી .આઇ.ડી.સી. કાયરત 
છે, 

  (૧)  

િજ ો તાલુકો 
કાયરત 

.આઇ.ડી.સી. 
ની સં યા 

બારડોલી ૦૧ 
સુરત 

ચોયાસી  ૦૪ 
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સુરત ૦૩ 

ઓલપાડ ૦૧ 

તાપી -- એક પણ નહ .  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 

.આઇ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અને  
  (૨) સુરત –  ૦૬ 

  તાપી –  ૦૪ 
 (૩) ઉ ત .આઇ.ડી.સી. પૈકી છે ા બે વષમા ં
કેટલી નવી .આઇ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી? 

  (૩) એક પણ નહ . 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી 

૨૨૪૬૩ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે   (સાબરમતી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે 
ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા પધા મક અન ેપારદશક રીતે ઇ-હરા થી ખિન ની 

ફાળવણી માટે છે ા બે વષમાં કુલ ૮૦૭ લો સ હેર 
હરા  માટે મુકવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે અ વયે અમદાવાદ િજ ામા ંઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં ખિનજવાર કેટલા લોક ઇ-હરા મા ં
મુકવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ આ કાયવાહી હેઠળ અમદાવાદ 
િજ ામાં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના લોક ઇ-હરા  માટે 
મુકવામા ંઆવેલ છે. 

ખિનજ લો સની સં યા 

સાદી રેતી ૧૫ 

કલુ  ૧૫  
 (૩) ઇ-ઓકશનમાં મુકવામાં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે ? 

  (૩) ઇ-ઓકશનમાં મુકવામા ંઆવેલ કલ ુ ૧૫ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૧૨ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 

સાદી રેતી ૧૨ 

કલુ  ૧૨  
--------- 

રા યમાં ઇ ડ ટીયલ પાક થાપવાની અને થળ પસંદ કરવાની કામગીરી 
૨૪૬૨૩ ી કીરીટકમાર પટલુ ે   (પાટણ) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના થમ સ માં તા.૧૪-૩-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાં રજ ૂ
થયેલ  માંકઃ ૬૩૧૦ (અ તા-૯૦) ના અનુસંધાન ેમાનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-  

  જવાબ 
 (૧) ચીનના રા  મુખની અમદાવાદ મુલાકાત 
વખતે રા યમાં ઇ ડ ટીયલ પાક થાપવાની અને તે માટે 
થળ પસંદ કરવાની કાયવાહી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ ની 

િ થિતએ ચીન તરફથી કરાર કરનાર ચાઇના ડેવલોપમે ટ 
બક ારા કરવામાં આવી રહેલ છે, તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો આ કાયવાહી હાલ કયા તબ ે  છે, 
અન ે

  (૨) ચાઇના ડેવલોપમે ટ બક ારા ફડ મળેવનાર ં
ચાઇના એસોસીએશન ફોર મોલ એ ડ િમડીયમ 
એ ટર ાઇઝીસ (CASME) ારા ચાઇનીઝ ઇ ડ ટીયલ 
પાકની થાપના માટે જમીન સંપાદનની કાયવાહી કરવામા ં
આવી રહેલ છે. સાણંદ ન ક ૨૦૦ હે ટર જમીનની 
જ રીયાત પૈકી ૫૫ હે ટર જમીન સંપાદન માટેની કાયવાહી 
તેઓ ારા થયેલ છે. હાલ, જમીન સંપાદનની કાયવાહી 
કાયદાકીય મામલે અટવાયલે છે. ઉપયુ ત સમ  યામા ં
રા ય સરકારની ભૂિમકા મા  ફેિસિલટેટરની રહેલ છે. 

 (૩) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવનાર છે?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 261 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં નવા મોટા ચેકડમના બાંધકામની કામગીરી ે  

૨૨૪૧૭ ી રમેશભાઇ કટારા  (ફતેપુરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં કેટલા નવા મોટા ચેકડેમના 
બાંધકામની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૧) ૦૫ (પાંચ) 

 (૨) સદર ચેકડેમની બાંધકામની કામગીરીમા ં કેટલો 
ખચ થયેલ છે? 

  (૨) . ૧૩૭૦.૪૬ લાખ. 

--------- 
આ દ િત િવ તારમાં ઉ વહનથી િસંચાઈ સુિવધા 

૨૨૪૨૨ ી શૈલેષભાઈ મહતાે   (ડભોઈ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) કરજણ જળાશય યોજના આધારીત નમદા, 
ભ ચ અને સુરત િજ ાના િસંચાઈથી વંિચત આ દ િત 
િવ તારમાં ઉ વહનથી િસંચાઈ સુિવધા પૂરી પાડવા માટે 
કરજણથી વાડી ઉ વહન પાઈપલાઈન યોજનાની કામગીરી 
હાલ યા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) કામગીરી હાલ ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) યાં સુધીમાં પૂણ કરવાનું સરકારનુ ંઆયોજન છે ?   (૨) ડસે બર-૨૦૨૦ સુધીમા ં
મનગર િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના 

૨૨૪૦૫ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા  (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમા ં લાિ ટક ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ મનગર 
િજ ામાં ો સાહન મેળવવા માટે કલ કેટલી અર ઓ ુ
મોટા એકમો ારા મળલે છે, અને 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર થયલે છેૂ ?  

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ાં બે વષમા ં લાિ ટક ઉ ોગોન ે સહાય યોજના હેઠળ 

મનગર િજ ામાં ો સાહન મળેવવા મોટા એકમો તરફથી 
કોઈ અર  મળેલ ન હોઈ મંજરીનો  રહેતો નથીૂ .  

--------- 
આણંદ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૨૪૫૧ ી મહશકમાર રાવલ ે ુ  (ખંભાત) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) આણંદ િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 
ા ય િવ તારમા ં સવેાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલાં તાલુકામા ં

કેટલી સવેાઓ માટે કેટલા કાય મો યોજવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૮ તાલુકામા ં૫૭ સેવાઓ માટે કલુ -૪૮ કાય મ 

 (૨) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૨) ૭૦,૭૩૫ 
 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં 
આ યો? 

  (૩) ૭૦,૭૩૫ 

--------- 
હરપુરા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે  

૨૨૩૫૮ ી રમણભાઈ પટલ ે  (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ હરપુરા 
બેરેજ બનાવવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, 

  (૧) ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) હરપુરા બેરેજ બનાવવાથી કેટલા િવ તારન ે
લાભ થશ,ે અન ે

  (૨) ૩૨૦૦ હે ટર  

 (૩) ઉ ત બેરેજ માટે અદંાિજત કેટલો ખચ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે ?  

  (૩) . ૨૧૩.૨૧ કરોડ. 

--------- 
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બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ા/શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  
૨૪૨૪૪ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા  ( દયોદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ા/શહેરમાંથી 
વષવાર કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવંશ પકડવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

પાલનપુર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
બનાસકાંઠા િજ ો ૦૦ ૦૬ ૦૦ ૧૯ ૦૦ 
પાટણ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
પાટણ િજ ો  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
પાલનપુર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
બનાસકાંઠા િજ ો ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
પાટણ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
પાટણ િજ ો  ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
પાલનપુર શહેર ૦૦ ૦૦ 
બનાસકાંઠા િજ ો ૦૦ ૦૮ 
પાટણ શહેર ૦૦ ૦૦ 
પાટણ િજ ો  ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
પાલનપુર શહેર ૦૦ ૦૦ 
બનાસકાંઠા િજ ો ૦૦ ૦૪ 
પાટણ શહેર ૦૦ ૦૦ 
પાટણ િજ ો  ૦૦ ૦૬  

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદસેરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાની બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

પાલનપુર શહેર ૦૦ ૦૦ 
બનાસકાંઠા િજ ો ૦૦ ૦૦ 
પાટણ શહેર ૦૦ ૦૦ 
પાટણ િજ ો  ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
પાલનપુર શહેર ૦૦ ૦૦ 
બનાસકાંઠા િજ ો ૦૦ ૦૦ 
પાટણ શહેર ૦૦ ૦૦ 
પાટણ િજ ો  ૦૦ ૦૦  

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં કાયરત ૂ .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૩૧૬ ી હષદકમાર રીબડીયાુ   (િવસાવદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ    (૧)  
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અને પોરબંદર િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલી .આઈ.ડી.સી. 
કાયરત છે,  

િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ. ડી.સી. ની 
સં યા 

જનાગઢૂ  ૦૨ 
માંગરોળ ૦૧ જનાગઢૂ  

િવસાવદર ૦૧ 
પોરબંદર ૦૧ 

પોરબંદર 
રાણાવાવ ૦૧  

 (૨) ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) જનાગઢ િજ ાના ૂ ૦૬ તાલુકામા.ં 
  પોરબંદર િજ ાના ૦૧ તાલુકામા.ં 

 (૩) ઉકત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમા ં
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ?  

  (૩) એક પણ નહ . 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં પકડાયેલ દા  

૨૪૩૭૩ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં પોલીસ ટેશનવાર યા ં
કેટલો િવદેશી અન ેદેશી દા  પકડાયો, 

  (૧) પ ક મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે કેટલા વાહનો અન ે આરોપીઓ 
પકડવામાં આ યા, 

  (૨) ૫૯૨ વાહનો અને ૬૨૬૭ આરોપીઓ પકડવામા ં
આ યા. 

 (૩) કેટલા આરોપીઓ પકડવાના બાકી છે, અને   (૩) ૧૫૪ 
 (૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓ પૈકી કેટલા 
આરોપીઓ વો ટેડ હેર કરવામાં આ યા અન ે કેટલાન ે
તડીપાર કરવામા ંઆ યા ? 

  (૪) ૦૩ આરોપીઓ વો ટેડ હેર કરવામાં આ યા 
અને ૦૩ આરોપીઓ તડીપાર કરવામાં આ યા. 

પ ક-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તાલુકા પોલીસ ટશને  િવદેશી દા  (બોટલ) દેશી દા  (લીટર) 

દાહોદ ટાઉન ૮૫૯૫ ૩૨૨ 
દાહોદ રલ ૬૦૬૮૫ ૩૨૦ દાહોદ 

કતવારા ૪૪૯૮૧ ૨૪૬ 
ગરબાડા ૧૮૧૯૭ ૧૨૩ 

ગરબાડા 
જસેાવાડા ૪૬૭૪ ૬૭ 

લીમખેડા લીમખેડા ૨૭૮૨૧ ૨૯૩ 
દેવગઢ બારીયા ૪૮૨૯૮ ૧૦૨૪ 

દેવગઢ બારીયા 
સાગટાળા ૩૪૭૮૯ ૨૫૯ 

સ ગવડ રણિધકપુર ૧૧૧૬૨ ૨૪૬ 
ધાનપુર ધાનપુર ૧૫૬૬૩ ૨૯૯ 

લીમડી ૨૧૬૩૧ ૨૦૭ 
ઝાલોદ 

ઝાલોદ ૩૫૭૮૦ ૨૭૫ 
ફતેપુરા ૧૪૩૯૭ ૨૬૦ 

ફતેપુરા 
સુખસર ૧૦૩૫૭ ૨૮૬ 

સંજલેી સંજલેી ૫૭૭૮ ૩૫૪ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તાલુકા પોલીસ ટશને  િવદેશી દા  (બોટલ) દેશી દા  (લીટર) 

દાહોદ ટાઉન ૫૭૧૨ ૬૪૭ 
દાહોદ રલ ૬૮૮૫૭ ૩૪૧ દાહોદ 

કતવારા ૧૯૧૨૬ ૫૪૫ 
ગરબાડા ગરબાડા ૭૬૯૭ ૪૯ 
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તાલુકા પોલીસ ટશને  િવદેશી દા  (બોટલ) દેશી દા  (લીટર) 

જસેાવાડા ૫૬૩૯ ૧૪૦ 
લીમખડેા લીમખેડા ૧૬૮૨૩ ૩૦૮ 

દેવગઢ બારીયા ૪૬૭૩૧ ૨૫૫ 
દેવગઢ બારીયા 

સાગટાળા ૩૧૭૩૧ ૨૯૨ 
સ ગવડ રણિધકપુર ૩૨૧૬ ૩૯૫ 
ધાનપુર ધાનપુર ૧૪૦૮૪ ૩૦૯ 

લીમડી ૫૩૫૭૦ ૪૪૮ 
ઝાલોદ 

ઝાલોદ ૧૧૨૫૯ ૬૦૪ 
ફતેપુરા ૨૫૨૧ ૫૦૫ 

ફતેપુરા 
સુખસર ૪૧૮૮ ૫૮૯ 

સંજલેી સંજલેી ૧૩૯૪ ૩૨૭ 
--------- 

રા ય સરકાર ારા આઈ.ટી તથા મે યુફ ચર ગ ે ે ટાટઅપને નવી તકે  
૨૨૩૮૪ ડો. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજય સરકાર ારા આઈ.ટી તથા મે યુફે ચર ગ ે  ે
ટાટઅપને નવી તક આપવા કોઈ પગલા ંલીધેલ છે, અને 

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો તેની િવગતો શી છે?   (૨) વષ ૨૦૧૫માં ઔ ોિગક નીિત-૨૦૧૫ અંતગત 
ઉ ોગ અન ેખાણ િવભાગ ારા ટાટઅપ પોિલસી-૨૦૧૫ 
અમલમાં મૂકવામા ંઆવેલ. સદર પોિલસી હેઠળ જદા જદા ુ ુ

ે ના ઈનોવેટીવ ોજે ટસને નાણાકીય સહાય આપી 
ઈનોવેશનને ો સાહન આપવામા ંઆવે છે. તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકારની ઉ ત યોજના હેઠળ 
આઈ.ટી તથા મે યુફે ચર ગ ે ે ટાટઅપને વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં નવા ૪૬ ોજે ટસ અને વષ ૨૦૧૯-૨૦માં નવા 
૪૮ ોજે ટસ આમ કલ ુ ૯૪ નવા ઈનોવટેીવ ોજે ટસન ે
મા યતા આપી કલ ુ . ૧૧.૯૯ કરોડની નાણાકીય સહાય 
આપેલ છે.  

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૩૫૫ ી ઇ તિસહં પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અને 
પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી .આઈ.ડી.સી. 
કાયરત છે,  

  (૧) ખેડા અન ેપંચમહાલ િજ ામા ંતાલુકાવાર અનુ મ ે
નીચે મુજબની ૦૬ અને ૦૫ આઈડીસીઓ કાયરત છે. 

ખેડા િજ ોઃ 
નડીયાદ-૦૩, કપડવંજ-૦૧, ઠાસરા-૦૧, માતર-૦૧ 
પંચમહાલ િજ ોઃ 
ગોધરા-૦૧, હાલોલ-૦૩, કાલોલ-૦૧  

 (૨) ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) ખેડા  - ૦૬ 
  પંચમહાલ- ૦૨ 

 (૩) ઉકત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ?  

  (૩) એકપણ નહ . 

--------- 
ખેરાલુ શહરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામોે  

૨૨૩૬૮ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત ખેરાલુ 
શહેરની ભુગભ ગટર યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
યંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના હેઠળ ભૂગભ ગટર 

યોજના અંતગત થમ તબ ામા ં હાથ ધરેલ યુઅર 
કલે ટ ગ સી ટમના કામો માટે . ૧૭૫૮.૪૧ લાખની 
સુધારેલ વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ . 
 બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STP ના કામો માટે 
.૯૭૫.૧૨ લાખની વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) થમ તબ ાના કામો પૂણ થયેલ છે. 
 બી  તબ ામાં STP ના કામો માટે 
તા.૩૦-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ વક ઓડર આપવામાં આવેલ 
છે.  

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) થમ તબ ામાં .૧૩૪૧.૮૮ લાખનો ખચ થયેલ 
છે. 
 બી  તબ ામાં ખચ થયેલ નથી. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું આયોજન છે? 

  (૪) યોજનાના બાકી રહેતા STP ના કામો માટે 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડની કચેરી 

ારા તા.૩૦-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ વક ઓડર આપવામાં 
આવેલ છે. જ ેિનયત સમયમયાદામાં પૂણ કરવાનું આયોજન 
છે. 

--------- 
ભ ચ અને વડોદરા િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 

૨૪૩૮૫ ી સંજયભાઇ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભ ચ અને વડોદરા િજ ા/શહેરમાં દા ના 
બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અને  

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

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 

શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 
મળેલ ફ રયાદો 

ભ ચ શહેર ૧૫ 

ભ ચ િજ ો ૧૨૮ 

વડોદરા ા ય ૯૩ 

વડોદરા શહેર ૩૨ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 

શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 
મળેલ ફ રયાદો 

ભ ચ શહેર ૧૪ 

ભ ચ િજ ો ૯૮ 

વડોદરા ા ય ૮૧ 

વડોદરા શહેર ૫૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો પર વે કાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૧૦૫૬૯ બોટલ િવદેશી દા  અને ૧૫૯૦ લીટર દેશી 
દા નો જ થો પકડવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
મોરબી અને મનગર િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૨૯૮ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
અને મનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી 

.આઇ.ડી.સી. કાયરત છે, 

  (૧)  

િજ ો તાલુકો 
કાયરત .આઈ.ડી.સી.ની 

સં યા 

મોરબી ૦૨ 

વાંકાનેર ૦૨ મોરબી 

હળવદ ૦૧ 

મનગર ૦૩ મનગર 

ોલ ૦૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) મોરબી    - ૦૦ 
  મનગર - ૦૩ 

 (૩) ઉ ત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ા ં બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ? 

  (૩) મોરબી    - ૦૧ 
  મનગર - ૦૧ 

--------- 
સુજલામ સુફલામ યોજના ારા તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૨૪૧૪ ી દુ યંતભાઇ પટલે   (ભ ચ) : માનનીય મુ યમં ી ી  (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા અને ભ ચ િજ ામાં સુજલામ સુફલામ 
યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૯મા ંકેટલા તળાવો ડા કરવામાં 
આ યા, અન ે

  (૧) ૬૫ તળાવો 

 (૨) આ કામ માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?   (૨) .૧૩૦.૮૪ લાખ 
--------- 

આણંદ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 
૨૪૩૪૯ ી િનરજન પટલં ે   (પેટલાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છેલા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને દેવભૂિમ ારકા 
િજ ા/શહેરમા ં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી 
ફ રયાદો મળી, અન ે

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

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

આણંદ િજ ો ૨૬ 
આણંદ શહેર ૦૦ 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો ૦૫ 

મખંભાળીયા શહેર ૦૨ 
----- 

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

મળેલ ફ રયાદો 

આણંદ િજ ો ૧૮ 
આણંદ શહેર ૦૦ 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો ૦૬ 

મખંભાળીયા શહેર ૦૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદ પર વે કાયદસેરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૩૩ લીટર દેશી દા નો જ થો પકડવામાં આવેલ છે. 

--------- 
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પાટણ િજ ાની સર વતી નદીના ચેકડમે  
૨૪૨૫૦ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં િસ પુર મુકામે આવલે સર વતી નદીના કેટલા 
ચેકડેમમાં કાયમી પાણી ભરવામાં આવે છે, અને 

  (૧) િસ પુર મુકામે સર વતી નદી પર આવેલ 
માધુપાવડી ચેકડેમમાં ઉપલ ધ વધારાના પાણીના જ થા 
અનુસાર સાબરમતી-સર વતી લ ક તેમજ ખોરસમ-
સર વતી પાઈપલાઈન ારા પાણી ભરવામાં આવે છે. 

 (૨) ઉ ત ચેકડેમમાં કાયમી પાણી ન ભરવામા ં
આવતંુ હોઇ તો તેના કારણો શા છે ? 

  (૨) ઉપર મુજબ. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં શહરે /તાલુકાવાર ગુના હત બનાવો 

૨૪૩૭૧ ી વજિસંગભાઇ પણદાે   (દાહોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ામાં શહેર/તાલુકાવાર ચોરી, 
ધાડ, ખૂન, લૂંટ, ડકૈતી, અપહરણ અને બળા કારના કલ ુ
કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક મુજબ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ઇસમો ઉ ત િ થિતએ પક ા 
અને કેટલા ઇસમોને પકડવાના બાકી છે, અન ે

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

પકડાયા પકડવાના બાકી 
૯૪૦ ૩૩૪  

 (૩) બાકી ઇસમોને કયાં સુધીમાં પકડવામાં આવશ ે
? 

  (૩) પકડવાના બાકી આરોપીઓના રહેણાક સરનામ,ે 
િમ વતુળ, સગાસંબંધી, મળી આવવાના થળ ે ુમન 
ઇ ટેલીજ સ અને ટેકનોલો ના મા યમથી પકડવાના 

યાસો ચાલુ છે. 
પ ક 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
શહરે /તાલુકાનંુ નામ ચોરી ધાડ ખૂન લંુટ અપહરણ બળા કાર 

દાહોદ શહેર ૫૮ ૦ ૦૩ ૦૬ ૦૪ ૦૧ 
દાહોદ (શહેર િસવાય) ૪૭ ૦૪ ૦૮ ૦૭ ૨૨ ૦૫ 
ગરબાડા ૦૭ ૦૨ ૦૪ ૧૨ ૧૩ ૦૪ 
ધાનપુર ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૧૫ ૦૪ 
દેવ.બારીયા ૧૨ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૧૬ ૦૯ 
લીમખેડા ૧૧ ૦૪ ૦૪ ૦૨ ૧૩ ૦૧ 
સ ગવડ ૦૨ ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૦૩ ૦૧ 
ઝાલોદ ૩૨ ૦૪ ૦૫ ૦૫ ૧૩ ૦૭ 
ફતેપુરા ૧૬ ૦૩ ૦૨ ૦૨ ૦૭ ૦૯ 
સંજલેી ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૫ ૦૨ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
શહરે /તાલુકાનંુ નામ ચોરી ધાડ ખૂન લંુટ અપહરણ બળા કાર 

દાહોદ શહેર ૯૧ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૫ ૦૧ 
દાહોદ (શહેર િસવાય) ૩૨ ૦૦ ૦૨ ૧૫ ૧૮ ૦૬ 
ગરબાડા ૦૭ ૦૩ ૦૨ ૦૮ ૧૨ ૦૧ 
ધાનપુર ૦૩ ૦૧ ૦૫ ૦૧ ૧૪ ૦૪ 
દેવ.બારીયા ૧૬ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૧૪ ૦૭ 
લીમખેડા ૧૭ ૦૩ ૦૪ ૦૦ ૧૦ ૦૨ 
સ ગવડ ૦૨ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૬ ૦૩ 
ઝાલોદ ૫૭ ૦૩ ૦૬ ૦૫ ૧૧ ૦૭ 
ફતેપુરા ૧૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૧૧ ૦૨ 
સંજલેી ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
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--------- 
ડાંગ અને ભ ચ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૩૯૭ ી મંગળભાઇ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અને 
ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી .આઇ.ડી.સી. કાયરત 
છે, 

  (૧)  

િજ ો તાલુકો 
કાયરત .આઈ.ડી.સી.ની 

સં યા 
ડાંગ એકપણ નહ . 

વાગરા ૦૭ 
અંકલે ર ૦૨ 
ઝઘડીયા ૦૧ 
વાલીયા ૦૨ 

ભ ચ 

ભ ચ ૦૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) ડાંગ િજ ાના ૦૩ તાલુકામા ં
  ભ ચ િજ ાના ૦૨ તાલુકામા ં

 (૩) ઉ ત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ? 

  (૩) એકપણ નહ . 

--------- 
ખેડા અને મહીસાગર િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 

૨૪૩૫૮ ી કાિ તભાઇ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છેલા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને મહીસાગર િજ ા/શહેરમાં દા ના 
બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

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

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

ખેડા િજ ો ૫ 
નડીયાદ શહેર ૧ 
મહીસાગર િજ ો ૦ 
લુણાવાડા શહેર ૦ 

----- 

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

મળેલ ફ રયાદો 

ખેડા િજ ો ૧૨ 
નડીયાદ શહેર ૨ 
મહીસાગર િજ ો ૦ 
લુણાવાડા શહેર ૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો ? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદ પર વે કાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીન ે૬૩ લીટર દેશી દા  અન ે૮૨ બોટલ િવદેશી દા નો 
જ થો પકડવામાં આવલે છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને સુરત શહરમાં પબ  ગેમ રમવા બદલ ધરપકડે  

૨૪૨૭૭ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
પબ  ગેમ ઉપર િતબંધ મૂકવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, . 



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 269 

 (૨)  હા, તો ઉ ત ગેમ પર યારથી િતબંધ 
મુકવામા ંઆવેલ છે, 

  (૨) આ બાબતે િજ ા મે ટેટ ીઓ/પોલીસ 
કિમશનર ીઓ ારા સમયાંતરે હેરનામું બહાર પાડી 
પબ  ગેમ પર િતબંધ મૂકવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર 
ગેરકાયદેસર પબ  ગેમ રમતા અમદાવાદ અને સરુત 
શહેરમા ંકેટલા ઇસમોન ેપકડવામાં આ યા, અન ે

  (૩)  
વષ/શહરે  સુરત અમદાવાદ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ 
૨૦૧૯ ૦ ૬  

 (૪) પકડાયેલ ઇસમો સામ ે શી કાયવાહી કરવામાં 
આવી ? 

  (૪) પકડાયેલ ઇસમો સામે ઇ.પી.કો. કલમ ૧૮૮ તથા 
ગુજરાત પોલીસ અિધિનયમ કલમ-૧૩૫ મુજબ ગુનો 
દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને અમરલી િજ ામાં કાયરત ે .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૨૭૫ ી હમતિસંહ પટલ ં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને અમરેલી િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી .આઇ.ડી.સી. 
કાયરત છે, 

  (૧)  

િજ ો તાલુકો 
કાયરત .આઈ.ડી.સી.ની 

સં યા 
અમદાવાદ ૦૫ 
દસ ોઇ ૦૧ 
બાવળા ૦૧ 
ધંધુકા ૦૧ 
ધોળકા ૦૧ 
િવરમગામ ૦૨ 
સાણંદ ૦૨ 
માંડલ 

અમદાવાદ 

દે ોજ-રામપુરા 
૦૧ 

બાબરા ૦૨ 
અમરેલી ૦૧ 

અમરેલી 

ફરાબાદ ૦૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) અમદાવાદ િજ ાના ૦૧ તાલુકામા ં
  અમરેલી િજ ાના ૦૫ તાલુકામા ં

 (૩) ઉ ત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમા ં
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ? 

  (૩) એકપણ નહ . 

--------- 
ક છ અને પાટણ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૨૨૯ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે   (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અને 
પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી .આઈ.ડી.સી. કાયરત 
છે, 

  (૧)  
િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ. ડી.સી.ની 

સં યા 
ભુજ ૦૩ 

અં ર ૦૧ 
ગાંધીધામ ૦૩ 

મું ા ૦૨ 
માંડવી ૦૧ 

ક છ 

નખ ાણા ૦૧ 
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પાટણ ૦૨ 
ચાણ મા ૦૧ 
રાધનપુર ૦૧ 

પાટણ 

િસ પુર ૦૧  
 (૨) ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર એકપણ 

.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે
  (૨) ક છ િજ ાના ૦૨ તાલુકામા ં

  પાટણ િજ ાના ૦૩ તાલુકામા ં
 (૩) ઉકત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ા બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ? 

  (૩) ક છ િજ ામા-ં૦૧ 
પાટણ િજ ામા-ં૦૧ 

--------- 
લુણાવાડા અને બાલાશીનોર તાલુકાના િવ તારની િસંચાઈનો લાભ  

૨૨૪૨૯ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ  (મહેમદાવાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ મ હસાગર 
િજ ાના લુણાવાડા તાલુકાના વરધરી તળાવથી લુણાવાડા 
તાલુકાના કેટલા િવ તારન ે િસંચાઈનો લાભ આપવામા ં
આવે છે, અને  

  (૧) ૭૬૫ હે ટર  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વરધરી તળાવથી લુણાવાડા 
અને બાલાશીનોર તાલુકાના િસંચાઈથી વંિચત ગામોન ે
િસંચાઈનો લાભ આપવાનું શુ ં આયોજન હાથ ધરાવામા ં
આવેલ છે? 

  (૨) હયાત કેનાલ નટેવકન ે વધારીને લુણાવાડા 
તાલુકાના ૧૦ ગામો અને બાલાશીનોર તાલુકાના ૦૩ 
ગામોના ૧૮૫૫.૫૪ હે ટર િવ તારને િસંચાઈનો લાભ 
આપવાનું આયોજન છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં સંવગવાર મંજર મહકમ ૂ ે  

૨૩૭૬૧ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર પોલીસ ટેશન દીઠ 
સંવગવાર મંજર મહેકમ પૈકી કેટલી જ યાઓ ખાલી છેૂ , 

  (૧) આ સાથે સામેલ પ ક મુજબ 

 (૨) ખાલી જ યાઓ સ વરે ન ભરાતા કાયદો અને 
યવ થાની િ થિત બગડતી ય છે તે હકીકતથી સરકાર 

વાકેફ છે કે કેમ, અને   

  (૨) જ યાઓ સ વરે ભરાય તે માટે િનયમાનુસારની 
કાયવાહી કરવામાં આવે છે. તેમજ ઉપલ ધ મહેકમની 
મદદથી કાયદો અને યવ થાની પ રિ થિત જળવાઈ રહે તે 
મુજબ કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

 (૩)  હા, તો આ ખાલી જ યાઓ કેટલા સમયમાં 
ભરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ પૈકી સીધી ભરતીના ફાળ ે
આવતી જ યાઓ સીધી ભરતીથી અન ે બઢતીના ફાળે 
આવતી જ યાઓ બઢતીથી ભરવા અંગેની િનયત ીયા 
હાથ ધરી જ યાઓ ભરવામા ં આવતી હોય છે. જ યાઓ 
ખાલી પડવાની અને ભરવાની યા સતત ચાલતી યા 
છે. આથી, આ જ યાઓ ભરવા બાબતે ચો સ સમય 
મયાદા િનયત કરી શકાય ન હ. 

પ ક 
તાલુકાનું 

નામ 
પોલીસ ટશને નું નામ સંવગ મંજરૂ  ખાલી 

િબન. હિથ. પોલીસ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૪ ૨ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૧૮ ૨ 
હિથયારી એએસઆઈ ૩ ૦ 
િબન. હિથ. હેડ કો ટેબલ ૨૬ ૬ 

વેરાવળ વેરાવળ સીટી 

હિથ. હેડ કો ટેબલ ૫ ૧ 
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તાલુકાનું 
નામ 

પોલીસ ટશને નું નામ સંવગ મંજરૂ  ખાલી 

િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૯૦ ૪૧ 
હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૩૨ ૨૮ 
િબન. હિથ. પોલીસ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૨ ૧ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૭ ૨ 
હિથયારી એએસઆઈ ૧ ૦ 
િબન. હિથ. હેડ કો ટેબલ ૭ ૦ 
હિથ. હેડ કો ટેબલ ૧ ૧ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૪૨ ૦ 

ભાસ પાટણ 

હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૧૦ ૩ 
િબન. હિથ. પોલીસ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૧ ૧ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૧૦ ૬ 
હિથયારી આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૧ ૧ 
િબન. હિથ. હેડ કો ટેબલ ૧૫ ૭ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૩૧ ૭ 

સોમનાથ મરીન 

હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૬ ૨ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૬ ૫ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૧૭ ૧૧ 
િબન. હિથ. હેડ કો ટેબલ ૨૯ ૨૮ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૫૯ ૩૮ 

સોમનાથ સુર ા 

હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૧૧ ૯ 
િબન. હિથ. પોલીસ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૩ ૨ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૩ ૦ 
િબન. હિથ. હેડ કો ટેબલ ૬ ૩ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૧૫ ૦ 

વેરાવળ મ હલા પોલીસ ટેશન 

હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૧ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૪ ૧ 
હિથયારી આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૨ ૧ 
િબન હિથ. હેડ કો ટેબલ ૬ ૧ 
હિથ. હેડ કો ટેબલ ૪ ૪ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૨૧ ૦ 

સુ ાપાડા  સુ ાપાડા 

હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૧૭ ૧૨ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૫ ૦ 
હિથયારી આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૨ ૧ 
િબન હિથ. હેડ કો ટેબલ ૯ ૦ 
હિથ. હેડ કો ટેબલ ૩ ૨ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૨૪ ૮ 

તાલાળા તાલાળા 

હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૧૩ ૪ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૮ ૧ 

કોડીનાર કોડીનાર 

હિથયારી આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
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તાલુકાનું 
નામ 

પોલીસ ટશને નું નામ સંવગ મંજરૂ  ખાલી 

િબન હિથ. હેડ કો ટેબલ ૧૧ ૦ 
હિથ. હેડ કો ટેબલ ૩ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૩૦ ૦ 
હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૯ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૩ ૧ 
હિથયારી આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન હિથ. હેડ કો ટેબલ ૬ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૧૭ ૧ 

ગીર ગઢડા ગીર ગઢડા 

હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૩ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૨ ૦ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૮ ૨ 
હિથયારી આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૩ ૦ 
િબન. હિથ. હેડ કો ટેબલ ૧૨ ૦ 
હિથ. હેડ કો ટેબલ ૫ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૩૨ ૦ 

ઉના 

હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૨૬ ૧૩ 
િબન. હિથ. પોલીસ સબ ઈ પે ટર ૧ ૦ 
િબન. હિથ. આસી ટ ટ સબ ઈ પે ટર ૧૦ ૬ 
િબન. હિથ. હેડ કો ટેબલ ૧૬ ૩ 
હિથ. હેડ કો ટેબલ ૧ ૦ 
િબન. હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૩૩ ૧૨ 

ઉના 

નવાબંદર 

હિથ. પોલીસ કો ટેબલ ૬ ૦ 
--------- 

અમરલી અને સાવરકડલા શહરમાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ માટ મળેલ અર ઓે ું ે ે  
૨૪૬૨૫ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમરેલી િજ ાના અમરેલી, સાવરકડલા શહેરમા ંુ ં
બી.પી.એલ યાદીમાં સમાવવા માટેની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાના અમરેલી શહેરમા ં૧૮ અન ેસાવરકડલા શહેરમા ંુ ં ૪ 
બી.પી.એલ યાદીમાં સમાવવા માટેની અર ઓ મળેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી બીૂ .પી.એલ 
યાદીમા ંસમાવેશ કરવામાં આ યા, 

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર 
નામંજર કરવામાં આવીૂ , અને કયા કારણોસર પડતર રહેલ 
છે, અને 

  (૩) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૪ થી નગરપાિલકા હ તક 
ચાલતી સુવણ યંતી શહેરી રોજગાર યોજના બંધ થયલે 
હોય જથેી નવેસરથી બી.પી.એલ. સવ કરવાનો થતો નથી 
પરતુ સામાિજકં -આિથક અન ે િત આધારીત સવ ણની 
(SECC) યાદી ઉપલ ધ હોઈ તેન ે યાન ેલેવામા ંઆવે છે. 

 (૪) ઉ ત તમામ પડતર અર ઓ યાં સુધીમાં 
િનકાલ કરવામાં આવનાર છે? 

  (૪)  નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં ખિન ના નમુનાઓનું પૃ થકરણ 

૨૨૩૯૦ ીમતી માલતી મહ રીે   (ગાંધીધામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) રા યમાં ખિન ના નમનુાઓનાં પૃ થકરણ 
માટે રા ય સરકાર ારા કોઈ યવ થા ઊભી કરવામા ં
આવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 
પેટો ાફી અને મીનરલ કેમે ટી યોગશાળા, રાયસણ, 
ગાંધીનગર ખાતે કાયરત છે. 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં આવી યવ થાઓ અંતગત ક છ િજ ાના 
કલ કેટલા નમનુાઓનું પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છેુ ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ, ક છ 
િજ ાના ખિનજ નમનુાઓનું કરવામાં આવેલ પૃ થકરણની 
છે ા બે વષની િવગત નીચે માણ ેછે. 

પૃ થકરણનો 
સમયગાળઓ 

પૃ થકરણ થયેલ 
નમુનાની સં યા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૨૯૫૧ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૨૦૧૯ 

 
--------- 

હરપુરા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે  
૨૨૪૨૪ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ હરપુરા 
બેરેજ બનાવવાની કામગીરી યા તબ ા પર છે, 

  (૧) ગિત હેઠળ છે. 

 (૨) હરપુરા બેરેજ બનાવવાથી કેટલા િવ તારને 
લાભ થશ,ે અન ે

  (૨) ૩૨૦૦ હે ટર  

 (૩) ઉ ત બેરેજ માટે અંદાિજત કેટલો ખચ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે ?  

  (૩) . ૨૧૩.૨૧ કરોડ. 

--------- 
અમરલી િજ ાના બગસરા તાલુકામાં નવી ે .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૩૩૧ ી જ.ેવી.કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં બગસરા તાલુકામા ં કેટલી આઈડીસી આવેલી 
છે,અન ે

  (૧) એકપણ નહ . 

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

  (૨) િજ ા કલે ટર ી પાસેથી ઔ ોિગક વસાહત 
થપવા યો ય સરકારી પડતર જમીન એકજ થ ે ઉપલ ધ 

હોય તેવી િવગતો માંગવામાં આવેલ છે. 
--------- 

ભાસરીયા સામે ા પાઈપલાઈનથી તળાવો ભરવા બાબત 

૨૨૪૩૧ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાસરીયા સામે ા પાઈપ લાઈનથી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ંકેટલા તળાવો ડવામાં આ યા, 

  (૧) ૫૧ તળાવો. 

 (૨) ઉકત પાઈપ લાઈનથી વષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા 
દરિમયાન કેટલા તળાવો ભરવામાં આ યા, અને  

  (૨) ૫૧ તળાવો. 

 (૩) કેટલા પાણીનો સં હ થયો ?   (૩) ૧૪૪.૫૭૯ એમ.સી.એફ.ટી. 
--------- 

ગોધરા તાલુકા અને કાલોલ તાલુકાની પાનમ હાઈલેવલ કનાલ યોજનાે  
૨૨૩૪૯ ી સી.કે. રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
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 (૧) પંચમહાલ િજ ાની પાનમ હાઇલવેલ કેનાલ 
યોજના ારા ગોધરા તાલુકાના અંબાલી ગામ તળાવમાંથી 
કાલોલ તાલુકાના ખરસાિલયા તળાવ સુધી પાઈપ લાઈનની 
યોજના હાલ યા તબ ે  છે, 

  (૧) તાંિ ક મંજરી હેઠળૂ  

 (૨) સદર યોજનાનો અદંા ત ખચ કેટલો છે, અને   (૨) .૯.૦ કરોડ 
 (૩) તેનાથી કેટલા િવ તારન ેલાભ થશે ?   (૩) ૮૫૦ હે ટર 

--------- 
વડાલી શહરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ે  

૨૨૩૬૯ ી હતુ કનોડીયા  (ઈડર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત વડાલી 
શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાને કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના હેઠળ ભૂગભ ગટર 
યોજના અંતગત થમ તબ ામાં હાથ ધરેલ યુઅર 
કલે ટ ગ િસ ટમના કામો માટે . ૧૫૦૯.૭૦ લાખની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ . 
 બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STP ના કામો માટે 
.૧૧૨૯.૭૨ લાખની વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ ૂ

છે. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયલે યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) થમ તબ ાના કામો પૂણ થયેલ છે. 
 બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STPના કામો માટે 
ભાવપ કો મંજર થયેલ છેૂ .  

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) થમ તબ ામા ં .૨૬૪૩.૨૯ લાખનો ખચ 
થયેલ છે. 
 બી  તબ ામાં ખચ થયેલ નથી. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું આયોજન છે? 

  (૪) યોજનાના બાકી રહેતા STPના કામો માટે 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અન ે ગટર યવ થા બોડ ારા 
ભાવપ કો મંજર થયલે છેૂ . જ ે કરારની શરતો અનુસાર 
કામગીરી પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 

--------- 
સંતરામપુર શહરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામોે  

૨૨૪૩૯ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
યંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત સંતરામપુર 

શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
યંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના હેઠળ ભૂગભ ગટર 

યોજના અંતગત થમ તબ ામા ં હાથ ધરેલ યઅુર 
કલેકટ ગ સી ટમના કામો માટે .૧૬૪૬.૬૩ લાખની 
સુધારેલ વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ . 
  બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STPના કામો માટે 
.૧૧૭૮.૫૮ લાખની સુધારેલ વહીવટી મંજરી આપવામા ંૂ

આવેલ છે. 
 (૨) ઉકત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું  પ રિ થિત છે,  

  (૨) થમ તબ ાના કામો પૂણ થયેલ છે.  
બી  તબ ાના STP ના કામો માટે તા.૨૦-૦૯-
૨૦૧૯ના રોજ વક ઓડર આપવામાં આવેલ છે.  

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉકત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) ઉકત િ થિતએ થમ તબ ામાં .૧૬૧૦.૭૪ 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 
બી  તબ ામાં કોઈ ખચ થયેલ નથી. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું  આયોજન છે ? 

  (૪) યોજનાના બાકી રહેતા STPના કામો માટે 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અન ે ગટર યવ થા બોડ ારા 
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તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ થી  વક ઓડર આપેલ છે. જ ેકરારની 
શરતો અનસુાર કામગીરી પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ાે /શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૨૮૪ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર સરેુ નગર અને બોટાદ િજ ા/શહેરમા ં
લૂંટ, ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, 
આ મહ યા, ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ 
અપમૃ ય,ુ ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર  કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અને 

  (૨) પ ક-૨ 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે? 

  (૩)  
િજ ા (મુ યમથક િસવાય)/શહર ે

(િજ ાનું મુ યમથક) 
ધરપકડ 

કરી 
ધરપકડ બાકી 

સુરે નગર િજ ો ૧૮૦૪ ૫૪ 
સુરે નગર શહેર ૨૫૩ ૫ 
બોટાદ િજ ો ૭૭૧ ૫ 
બોટાદ શહેર ૨૮૦ ૩  

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

િજ ા 
(મુ યમથક 

િસવાય/શહર ે
(િજ ાનું 

મુ યમથક) 

લૂંટ ખૂન ધાડ ચોરી  બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ યુ 

અપમૃ યુ ખૂનની 
કોશીષ 

સુરે નગર 
િજ ો 

૨૯ ૨૭ ૧૬ ૧૪૩ ૨૨ ૫૩ ૧૦૭ ૬૭ ૫૮ ૧૮૯ ૨૯૬ ૩૨ 

સુરે નગર શહેર ૨ ૨ ૨ ૨૭ ૩ ૧૩ ૧૯ ૩૬ ૪ ૩૨ ૫૧ ૭ 
બોટાદ િજ ો ૫ ૭ ૧ ૨૫ ૮ ૨૫ ૩૭ ૨૩ ૧૪ ૧૧૮ ૧૫૫ ૧૩ 
બોટાદ શહેર ૨ ૨ ૧ ૩૩ ૧ ૧૦ ૧૫ ૧૧ ૪ ૨૮ ૪૩ ૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા 

(મુ યમથક 
િસવાય/શહર ે

(િજ ાનું 
મુ યમથક) 

લૂંટ ખૂન ધાડ ચોરી  બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ યુ 

અપમૃ યુ ખૂનની 
કોશીષ 

સુરે નગર 
િજ ો 

૧૧ ૨૬ ૪ ૧૦૫ ૨૧ ૩૮ ૧૦૧ ૭૧ ૩૫ ૨૨૧ ૩૨૨ ૨૬ 

સુરે નગર શહેર ૨ ૫ ૦ ૨૯ ૧ ૧૦ ૧૪ ૧૭ ૨ ૨૯ ૪૩ ૬ 
બોટાદ િજ ો ૩ ૭ ૨ ૩૮ ૮ ૨૪ ૨૭ ૧૮ ૧૩ ૧૩૧ ૧૫૮ ૧૧ 
બોટાદ શહેર ૦ ૫ ૦ ૧૯ ૫ ૯ ૧૯ ૧૩ ૫ ૨૧ ૪૦ ૪ 

પ ક-૨ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ યમથક િસવાય/શહર ે
(િજ ાનું મુ યમથક) 

ઉકલાયેલ ગુનાે  
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સુરે નગર િજ ો ૯૨૮ 

સુરે નગર શહેર ૧૫૭ 

બોટાદ િજ ો ૪૦૨ 

બોટાદ શહેર ૧૩૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ યમથક િસવાય/શહર ે
(િજ ાનું મુ યમથક) 

ઉકલાયેલ ગુનાે  

સુરે નગર િજ ો ૮૭૯ 

સુરે નગર શહેર ૧૩૦ 

બોટાદ િજ ો ૩૬૫ 

બોટાદ શહેર ૧૬૮ 

--------- 
આણંદ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 

૨૨૩૬૬ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) આણંદ િજ ામાં કેલે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન 
ા ય િવ તારમા ં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલાં તાલુકામા ં

કેટલી સવેાઓ માટે કેટલા કાય મો યોજવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧) ૮ તાલુકામા ં૫૭ સેવાઓ માટે કલુ -૪૮ કાય મ 

 (૨) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૨) ૭૦,૭૩૫ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં 
આ યો? 

  (૩) ૭૦,૭૩૫ 

--------- 
ગોધરા તાલુકા અને કાલોલ તાલુકાની પાનમ હાઇલેવલ કનાલ યોજનાે  

૨૨૪૨૦ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ાની પાનમ હાઈલવેલ કેનાલ 
યોજના ારા ગોધરા તાલુકાના અંબાલી ગામ તળાવમાંથી 
કાલોલ તાલુકાના ખરસાિલયા તળાવ સુધી પાઈપલાઈનની 
યોજના હાલ કયા તબ ે  છે, 

  (૧) તાંિ ક મંજરી હેઠળૂ  

 (૨) સદર યોજનાનો અદંા ત ખચ કેટલો છે, અને   (૨) . ૯.૦ કરોડ 

 (૩) તેનાથી કેટલા િવ તારન ેલાભ થશ?ે   (૩) ૮૫૦ હે ટર 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર ચેકડમે ે  
૨૪૨૫૩ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહેસાણા િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલા નવા 
ચેકડેમ બનાવવામાં આ યા, અન ે

  (૧) કલુ -૩ ચેકડેમ 
 ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
મ તાલુકો ચેકડમની ે

સં યા 
તાલુકો ચેકડમની ે

સં યા 
૧ ઝા ૧ િવસનગર ૧ 
૨ સતલાસણા ૧ - - 
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કલુ  ૨  ૧  
 (૨) ઉ ત ચેકડેમવાર કેટલી રકમનો ખચ થયો?   (૨)  

 ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
મ ચેકડમનંુ નામે  થયેલ ખચ 

( .લાખમાં) 
ચેકડમનંુ ે

નામ 
થયેલ ખચ 

( .લાખમાં) 
૧ ઐઠોર, 

તા. ઝા 
૨૫૩.૯૧ બોકરવાડા, 

તા.િવસનગર 
૨૯૦.૪૮ 

૨ વસાઈ, 
તા.સતલાસણા 

૮.૪૬ - - 

 
સુજલામ સુફલામ ેડ ગ કનાલ ારા ભરાતા તળાવોે  

૨૨૪૩૨ ી ઋિષકશ પટલે ે   (િવસનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુજલામ સફુલામ ેડ ગ કેનાલ ારા  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં કેટલા તળાવો ડવામા ં
આ યા, 

  (૧) ૧૨૪ 

 (૨) સુજલામ સુફલામ ેડ ગ કેનાલ અને તેની 
ડેઈનોથી વષ ૨૦૧૯ દરિમયાન કેટલા તળાવો ભરવામા ં
આ યા, અન ે

  (૨) ૧૨૩ 

 (૩) કેટલા પાણીનો સં હ થયો?   (૩) ૬૩૭ એમ.સી.એફ.ટી. 
--------- 

અમદાવાદ શહર િજ ામાં ચોરીે , ધાડ, લુંટ, ખૂન, અપહરણ, આ મહ યા અને બળા કારના બનાવો 
૨૩૧૮૨ ી ઇમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેર અન ે િજ ામા ં કલ ચોરીુ , ધાડ, 
લૂંટ, ખૂન, અપહરણ, આ મહ યા, અને બળા કારના 
કેટલા બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) ૧૦,૩૭૮ 

 (૨) તેમાંથી કેટલા ગુનેગાર પકડાયા, અન ે   (૨) ૮૧૮૪ 
 (૩) બાકી રહેલ ગુનેગારોને પકડવા શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) બાકી ગુનેગારન ે પકડવા તેમના રહેણાક, િમ  
વતુળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત 
જ યાઓએ તપાસ તથા ગુનેગારના મોબાઈલ નંબરની કોલ 
ડીટેઈલ મળેવી લોકેશન પર તપાસ તજવીજ કરાવી 
આરોપીને વરીત પકડી પાડવા અંગેની કાયવાહી ચાલુ છે. 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાની ફ રયાદો 

૨૪૨૯૫ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ા/શહેરમાં દા ના 
બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/ શહર ે (િજ ાનું 
મુ યમથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

મોરબી િજ ો ૦૬ 
મોરબી શહેર ૦૨ 

રાજકોટ િજ ો ૨૮ 
રાજકોટ શહેર ૨૬ 

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

મુ યમથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

મોરબી િજ ો ૦૧ 
મોરબી શહેર ૦૦ 

રાજકોટ િજ ો ૨૪ 
રાજકોટ શહેર ૨૬  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો પર વ ેકાયદસેરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૩૦૭ લીટર દેશી દા નો જ થો પકડવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ગાંધીનગર અને ભાવનગર િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 

૨૪૨૬૫ ડો.. સી. જ.ે ચાવડા  (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને ભાવનગર િજ ા/શહેરમા ં
દા ના બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, 
અન ે

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/ શહર ે (િજ ાનું 
મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

ગાંધીનગર િજ ો ૨ 
ગાંધીનગર શહેર ૫૬ 
ભાવનગર િજ ો ૨૪ 
ભાવનગર શહેર ૬ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/ શહર ે (િજ ાનું 
મુ યમથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

ગાંધીનગર િજ ો ૪ 
ગાંધીનગર શહેર ૮૩ 
ભાવનગર િજ ો ૨૩ 
ભાવનગર શહેર ૩  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો પર વ ેકાયદસેરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૯૫ લીટર દેશી દા નો જ થો પકડવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ગીરસોમનાથ અને પોરબંદર િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાની ફ રયાદો 

૨૪૩૨૫ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીરસોમનાથ અને પોરબંદર િજ ા/શહેરમા ં
દા ના બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, 
અન ે

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

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ યમથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

ગીર સોમનાથ િજ ો ૪૨ 
વેરાવળ શહેર ૦ 
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પોરબંદર િજ ો ૦ 
પોરબંદર શહેર ૦ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ યમથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

ગીર સોમનાથ િજ ો ૮૪ 
વેરાવળ શહેર ૨ 
પોરબંદર િજ ો ૧ 
પોરબંદર શહેર ૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદો પર વે કાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૪ બોટલ િવદેશી દા , ૪૧૦ લીટર દેશી દા નો 
જ થો પકડવામાં આવલે છે. 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ાે /શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  

૨૪૨૮૬ ી સોમાભાઇ કોળીપટલે   (લ બડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર અન ે બોટાદ િજ ા/શહેરમાંથી 
વષવાર કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવંશ પકડવામા ંઆ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 

પ ક-અ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

પકડાયેલ ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

પકડાયેલ 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

સુરે નગર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૩ ૦૦ 
સુરે નગર િજ ો ૧૬૮ િક. ા. 

૪૦૦ ામ 
૦૨ ૩૧ ૧૩ ૦૧ 

બોટાદ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
બોટાદ િજ ો ૦૦ ૦૮ ૧૨ ૦૧ ૧૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
સુરે નગર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સુરે નગર િજ ો ૧૫૦ િક. ા. ૦૭ ૨૭ ૧૦ ૦૦ 
બોટાદ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ 
કરી, 

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય 

મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

ગૌમાંસના 
જ થાના ગુનામાં 

ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની 

સં યા 

ગોવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની 

સં યા 

સુરે નગર શહેર ૦૦ ૦૩ 
સુરે નગર િજ ો ૧૦ ૦૫ 
બોટાદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
બોટાદ િજ ો ૦૦ ૦૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
સુરે નગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
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સુરે નગર િજ ો ૧૧ ૦૨ 
બોટાદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
બોટાદ િજ ો ૦૦ ૦૪  

 (૩) તેઓ સામ ે શું કાયવાહી કરવામા ં આવી, 
અન ે

  (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની કાયવાહી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું 

મુ યમથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરવાના 

બાકી આરોપીઓની 
સં યા 

ગોવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના 

બાકી આરોપીઓની 
સં યા 

સુરે નગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
સુરે નગર િજ ો ૦૦ ૦૩ 
બોટાદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
બોટાદ િજ ો ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

સુરે નગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
સુરે નગર િજ ો ૦૦ ૦૫ 
બોટાદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
બોટાદ િજ ો ૦૦ ૦૦  

--------- 
જનાગઢ િજ ાના ામ પંચાયતોને નગરપાિલકાનો દર ો આપવા બાબતૂ  

૨૪૩૨૦ ી બાબુભાઇ વા   (માંગરોળ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ામાં મદરડા, ભસાણ અન ે માળીયા (હા) તાલુકા 
મથકોને ામ પંચાયત છે, આવી ામ પંચાયતોને 
નગરપાિલકાનો દર ો આપવા છે ા બે વષમા ં કોઇ 
દરખા ત સરકારન ેમળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) ના . 

 (૨)  હા, તો મદરડા, ભસાણ અને માળીયા (હા) 
ામ પંચાયતોને નગરપાિલકાનો દર ો આપવા શી 

કાયવાહી કરી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
તાપી અને નવસારી િજ ા/શહરમાંે  ગુના હત ક યોૃ  

૨૪૩૯૨ ી પુનાભાઇ ગામીત  ( યારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અન ેનવસારી િજ ા/ શહેરમા લૂટં, 
ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, આ મહ યા, 
ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ 
ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
પ ક-૨ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 
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(િજ ાનંુ મુ ય મથક) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તાપી િજ ો ૫૬૭ ૪૨૧ 
યારા શહેર ૪૭ ૭૪ 

નવસારી િજ ો ૧૧૪૦ ૧૦૫૮ 
નવસારી શહેર ૧૬૫ ૧૧૮  

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 
પ ક-૩ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે

(િજ ાનંુ મુ ય મથક) 
ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

તાપી િજ ો ૪૦૪ ૬૯ 
યારા શહેર ૫૧ ૮ 

નવસારી િજ ો ૭૪૫ ૫૬ 
નવસારી શહેર ૧૨૫ ૦૦  

પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ 
આકિ મક 

મૃ ય ુ
અપમૃ ય ુ

ખૂનની 
કોિશશ 

તાપી િજ ો ૪ ૬ ૨ ૪૪ ૨૬ ૭ ૯૨ ૩૫ ૫ ૧૭૦ ૨૬૨ ૭ 

યારા શહેર ૦ ૦ ૦ ૨૦ ૧ ૦ ૯ ૩ ૧ ૧૧ ૨૦ ૦ 

નવસારી િજ ો ૨ ૧૩ ૩ ૧૩૨ ૯ ૩૫ ૧૮૬ ૬૫ ૨૨ ૨૯૭ ૪૮૩ ૧૩ 

નવસારી શહેર ૦ ૦ ૦ ૪૦ ૧ ૧૦ ૨૦ ૧૫ ૦ ૩૯ ૫૯ ૦ 
 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ 
આકિ મક 

મૃ ય ુ
અપમૃ ય ુ

ખૂનની 
કોિશશ 

તાપી િજ ો ૪ ૧૫ ૦ ૨૮ ૯ ૯ ૬૪ ૧૮ ૯ ૧૩૦ ૧૯૪ ૩ 

યારા શહેર ૧ ૦ ૦ ૧૮ ૩ ૧ ૧૨ ૪ ૧ ૧૭ ૨૯ ૦ 

નવસારી િજ ો ૨ ૧૦ ૩ ૯૩ ૧૩ ૨૨ ૧૮૦ ૬૦ ૫ ૨૯૨ ૪૭૨ ૬ 

નવસારી શહેર ૦ ૦ ૦ ૨૪ ૨ ૬ ૧૩ ૧૩ ૦ ૩૦ ૪૩ ૧ 

-------- 
વડાલી શહરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામોે  

૨૨૪૩૩ ી ગજ િસંહ પરમાર ે  ( ાંિતજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત વડાલી 
શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના હેઠળ ભૂગભ ગટર 
યોજના અંતગત થમ તબ ામા ં હાથ ધરેલ યઅુર 
કલેકટ ગ સી ટમના કામો માટે .૧૫૦૯.૭૦ લાખની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ . 
  બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STP ના કામો માટે 
.૧૧૨૯.૭૨ લાખની વહીવટી મંજરી આપવામા ં આવેલ ૂ

છે. 
 (૨) ઉકત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું  પ રિ થિત છે,  

  (૨) થમ તબ ાના કામો પૂણ થયેલ છે.  
બી  તબ ાના STP ના કામો માટે ભાવપ કો મંજરૂ  થયેલ 
છે. 
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 (૩) આ યોજના અંતગત ઉકત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) થમ તબ ામાં .૨૬૪૩.૨૯ લાખનો ખચ 
થયેલ છે. બી  તબ ામાં કોઈ ખચ થયેલ નથી. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું  આયોજન છે ? 

  (૪) યોજનાના બાકી રહેતા STP ના કામો માટે 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અન ે ગટર યવ થા બોડ ારા 
ભાવપ કો મંજર થયેલ છેૂ . જ ે કરારની શરતો અનુસાર 
કામગીરી પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 

ધોલરેા ગામના ખેડૂતોને રકમનું વળતર ચૂકવવા બાબત 
૨૪૨૮૦ ી રાજશકમાર ગો હલ ે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ધોલેરા પેિશયલ ઇ વે ટમે ટ રી યનમા ં કેટલા 
ગામોની કેટલી જમીન ટાઉન લાન ગ એ ટ મુજબ 
સંપા દત કરવામાં આવી, 

  (૧) ધોલેરા એસ.આઈ.આર.(સર) માં જમીન 
સંપાદનની કોઇ કાયવાહી કરવામાં આવેલ નથી. પરતુ ં
ગુજરાત નગર રચના અન ે શહેરી િવકાસ અિધિનયમ-
૧૯૭૬ તથા ગુજરાત સર કાયદો-૨૦૦૯ ની ગવાઇઓ 
યાને લઈ નગર યોજનાઓ અંતગત કામગીરી કરવામાં આવે 

છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત ગામવાર કેટલા ખેડતોને કયા ૂ
દર કેટલી રકમનું વળતર ઉ ત િ થિતએ ચુકવવામાં 
આ યુ,ં અન ે

  (૨) તા.૨૩-૧૨-૨૦૧૧ના રોજ યો યેલ ધોલેરા 
સર ઓથોરીટીની ૫ મી બોડ બેઠકના ઠરાવ માંક: ૫/૧૦ 
મુજબ ૫૦% કપાત થયેલ જમીન માટે વષ-૨૦૧૧ ના જ ી ં
ભાવ મુજબ ખેડતોને અ ેથી વળતર ચુકવવામાં આવે છેૂ . 
ધોલેરા સર ડેવલપમે ટ ઓથોરીટી ારા નગર રચના 
યોજના (ટી.પી. કીમ)નં.૧એ-૧, ૧એ-૨, ૨એ, ૨બી-
૧, ૨બી-૨, ૨બી-૩, ૪એ, પએ નાં આંબલી, કાદીપુર, 
ભડીયાદ, ધોલેરા, મુંડી, ખુણ, રાહતળાવ, ભીમતળાવ, 
ગોરાસ,ુ ઓતારીયા, સાંઢીડા, પાંચી અને હેબતપુર ગામો ના ં
૮૫૭ જમીન માિલકોને આશરે કલ ુ
।.૭૪,૬૦,૩૭,૬૪૩/- વળતર ચુકવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) યા ગામના કેટલા ખેડતોને કેટલી રકમનું ુ
વળતર ચુકવવાનુ ંબાકી છે, તેના કારણો શા છે? 

  (૩) અ ેની કચેરીએ િનયમ કરેલ માળખા મુજબ 
સોગંદનામુ ં રજ કયથી વળતર ચુકવવાની કાયવાહી હાથ ુ
ધરવામાં આવે છે. તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કોઇ 
ખેડતોને વળતર ચુકવવાનું બાકીમાં નથીૂ . 

--------- 
રાપર શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  

૨૨૩૭૩ ી િવર િસંહ ડે ે   (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત રાપર 
શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) .૧૨૦૨.૧૪ લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ કામો પૂણ થયેલ છેૂ . 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) .૧૦૮૪.૧૮ લાખ ખચ થયેલ છે. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
િવસાવદર શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  
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૨૨૪૪૨ ી અરિવંદ રયાણીૈ   (રાજકોટ-પુવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત િવસાવદર 
શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાને કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) .૭.૩૦ કરોડ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) મંજર થયેલ કામો પૂણ થયેલ છેૂ . 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) .૭.૩૦ કરોડ 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવસારી અને નમદા િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 

૨૪૪૦૦ ી અનંતકમાર પટલ ુ ે  (વાંસદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અને નમદા િજ ા/શહેરમાં દા ના 
બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, 

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

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

નવસારી િજ ો ૫ 
નવસારી શહેર ૦ 
નમદા િજ ો ૬ 
રાજપીપળા શહેર ૯ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

નવસારી િજ ો ૧૯ 
નવસારી શહેર ૦ 
નમદા િજ ો ૪ 
રાજપીપળા શહેર ૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદ પર વ ેકાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૨૩૦ બોટલ િવદેશી દા  અન ે૯૫ િલટર દેશી દા નો 
જ થો પકડવામાં આવલે છે. 

--------- 
રા યમાં નવીન .આઈ.ડી.સી. બનાવવાની હરાતે  

૨૪૩૨૯ ી પંુ ભાઇ વંશ  (ઉના) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમા ં કેટલી નવીન .આઇ.ડી.સી. બનાવવાની 

હેરાત કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) એકપણ નહ . 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કયા થળે 
.આઈ.ડી.સી. કાયરત થઈ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાનું પાણી પુ ં પાડવા બાબત 

૨૪૬૧૯ ી મહશકમાર પટલે ુ ે   (પાલનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના પાલનપુર, દાંતા અને વડગામ તાલુકાને સુજલામ 
સુફલામ યોજના ારા નમદાનું પાણી પુ ં પાડવાનું કામ 
હાલ તાલુકાવાર કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) પાલનપુર અને વડગામ તાલુકામાં અનુ મ ે
(૧)કસરા-દાંતીવાડા પાઈપલાઇન પથરેખાના 
આખરીકરણ હેઠળ અને (૨) ડ ડરોલ-મુ તે ર 
પાઈપલાઇન વહીવટી મંજરીની યા હેઠળ છેૂ . આ બંન ે
પાઈપલાઇનોથી દાંતા તાલુકો દૂર હોઇ આયોજનમા ં
સમાવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત યોજના ારા તાલુકાવાર યા ં સુધીમાં 
પાણી પુ ં પાડવામાં આવનાર છે? 

  (૨) ઉપયુ ત મંજરીઓ ઉપરાંત તબ ાવાર અ ય ૂ
મંજરીઓ મ ેૂ થી નાણાંકીય ઉપલિ ધ અનુસાર 
યોજનાકીય કામગીરી હાથ ધરી વહેલી તકે પૂણ કરવાનુ ં
આયોજન છે. 

--------- 
મોડાસા શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  

૨૨૪૩૭ ી ભુપે ભાઈ પટલ ે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત મોડાસા 
શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાને કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) .૧૩૫૮.૦૯ લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજૂર થયેલ યોજનાના કામોની 
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) મંજર થયેલ કામો પૂણ થયેલ છેૂ . 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) .૧૩૭૭.૧૯ લાખ 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું આયોજન છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં સીસીટીવી કમેરા લગાવવા બાબતે  

૨૪૨૪૨ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સેઈફ એ ડ સી યોર ગુજરાત યોજના અંતગત 
બનાસકાંઠા િજ ામાં કેટલા શહેરો, ગામોને સીસીટીવી 
કેમેરા લગાવવા માટે આવરી લીધેલ છે. 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આ યોજના 
અંતગત બનાસકાંઠા િજ ાના (૧) પાલનપુર અન ે (૨) 
અંબા ,એમ કલુ -૨ શહેરોન ેઆવરી લવેામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો, અને    (૨) તે  અ વયે . ૮.૦૬ કરોડ ખચ થયેલ છે. 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ બાકી ગામોને યાં સુધીમા ં
આવરી લેવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ભાભર શહર અને ા યનું પોલીસ ટશને ે  

૨૪૨૩૩ ગેનીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં ભાભર શહેર અને ા યનું અલગ પોલીસ ટેશન 
કરવાની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં ભાભર શહેર અને ા યનું અલગ પોલીસ ટેશન 
કરવાની કોઈ દરખા ત સરકાર ી ક ાએ િવચારણામા ં
નથી. 

 (૨) ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ,ે અને  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) યાં સુધીમાં શહેર અને ા યનું અલગ પોલીસ 
ટેશન કાયરત કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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ક છ િજ ામાં િલ ાઈટની ખાણો 
૨૪૨૨૬ ી ુમનિસંહ ડે   (અબડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં િલ ાઈટની કેટલી ખાણો કયરત છે,અને 

  (૧) ણ (૩) 

 (૨) ઉ ત ખાણો િવકસાવવા માટે છે ા બે વષમાં 
શા પગલાં લવેામા ંઆ યા? 

  (૨) હાલમા ં ઉ ત ખાણોમાંથી પોતાની ઉ પાદન 
મતાથી પણ વધુ મતામા ં પાવર લા ટ માટે અન ે

િલ ાઈટ વપરાશકારોન ેપૂણ મા ામા ંિલ ાઈટ મળી રહે તે 
યાને લઈને કાયવાહી કરવામાં આવી રહેલ છે. 

--------- 
મનગર િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી 

૨૨૪૫૯ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ અન ેખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા પધા મક અન ે પારદશક રીતે 
ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા પધા મક અને પારદશક રીતે ઇ-હરા થી ખિન ની 

ફાળવણી માટે છે ા બે વષમા ં કલ ુ ૮૦૭ લો સ હેર 
હરા  માટે મુકવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે મનગર િજ ામા ં ઉ ત િ થિતએ 
ખિનજવાર કેટલા લોક ઇ-હરા માં મુકવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ આ કાયવાહી હેઠળ મનગર 
િજ ામાં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના લોક ઇ-હરા  માટે 
મુકવામા ંઆવેલ છે. 

અનુ ન.ં ખિનજ સફળ લો સની 
સં યા 

૧ સાદી રેતી ૧૫ 
૨ લેકટેપ ૦૨ 

કલુ   ૧૭  
 (૩) ઇ-ઓ શનમાં મુકવામા ં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે? 

  (૩) ઇ-ઓ શનમાં મુકવામા ંઆવેલ કલ ુ ૧૭ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૧૭ છે. 

અનુ ન.ં ખિનજ લો સની સં યા 
૧ સાદી રેતી ૧૫ 
૨ લેકટેપ ૦૨ 

કલુ   ૧૭  
--------- 

સુર નગર નગરપાિલકાના ર તાે , ગટરના કામોમાં ગેરરીિત 
૨૪૨૯૦ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષવાર સરેુ નગર નગરપાિલકા િવ તારના રોડ, ર તા, 
ગટર કામોમા ં ગેરરીિત થયા હોવા અંગેની કેટલી ફ રયાદો 
સરકારન ેમળી,  

  (૧) ૧ ફરીયાદ 

 (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે શી કાયવાહી કરવામાં 
આવી, અન ે

  (૨) તપાસની કાયવાહી ચાલ ુછે. 

 (૩) ઉ ત કામોમા ં કેવા કારની ગેરરીિત યાને 
આવેલ છે? 

  (૩) હાલ તપાસ ચાલુ છે. 

--------- 
અરવ ી અન ેસાબરકાંઠા િજ ા/શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  

૨૪૨૬૦ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે   (મોડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ા/શહેરમાંથી 
વષવાર કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવંશ પકડવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 

પ ક-અ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

પકડાયેલ ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

પકડાયેલ 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

મોડાસા શહેર ૦૦ ૦૧ ૦૯ ૦૦ ૦૦ 
અરવ ી િજ ો ૧૫૦ િક. ા. ૪૧ ૦૪ ૯૫ ૦૦ 
હમતનગર ં શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સાબરકાંઠા િજ ો ૪૦૦ િક. ા ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
મોડાસા શહેર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 
અરવ ી િજ ો ૩૧ િકલો 

૫૦૦ ામ 
૦૯ ૦૪ ૬૩ ૦૦ 

હમતનગર ં શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ 
કરી, 

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 

કરલ આરોપીઓની ે
સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની 

સં યા 

મોડાસા શહેર ૦૦ ૦૬ 
અરવ ી િજ ો ૦૪ ૧૨ 
હમતનગર શહેરં  ૦૦ ૦૦ 

સાબરકાંઠા િજ ો ૦૧ ૦૨ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

મોડાસા શહેર ૦૦ ૦૧ 
અરવ ી િજ ો ૦૮ ૦૫ 
હમતનગર શહેરં  ૦૦ ૦૦ 

સાબરકાંઠા િજ ો ૦૦ ૦૫  

 (૩) તેઓ સામ ે શું કાયવાહી કરવામા ં આવી, 
અન ે

  (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની કાયવાહી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરવાના 

બાકી આરોપીઓની 
સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના 

બાકી આરોપીઓની 
સં યા 

મોડાસા શહેર ૦૦ ૦૦ 
અરવ ી િજ ો ૦૦ ૦૧ 
હમતનગર શહેરં  ૦૦ ૦૦ 

સાબરકાંઠા િજ ો ૦૦ ૦૦ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

મોડાસા શહેર ૦૦ ૦૦ 
અરવ ી િજ ો ૦૦ ૦૧ 
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હમતનગર શહેરં  ૦૦ ૦૦ 
સાબરકાંઠા િજ ો ૦૦ ૦૦  

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર મ હલા કો ટબલ ે - હડ કો ટબલનું મંજર મહકમ ે ે ેૂ  

૨૪૩૧૧ ી િવ મભાઇ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ-
ારકા અને મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર મ હલા 

કો ટેબલ અને મ હલા હેડ કો ટેબલનું મંજર મહેકમ કેટલુ ંૂ
છે, 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલી જ યાઓ ભરાયેલી અને કેટલી 
જ યાઓ યારથી ખાલી છે, અન ે

 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ ે?  

 (૧), (૨) અને (૩) મ હલા કો ટેબલ કે મ હલા હેડ 
કો ટેબલનું કોઇ અલગ મહેકમ મંજર કરવામાં આવતંુ ૂ
નથી. પરતુ તાં .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દવેભૂિમ-

ારકા ખાતે ૮ મ હલા કમચારીઓ પોલીસ હેડ કો ટેબલ 
તરીકે અને ૮૦ મ હલા કમચારીઓ પોલીસ કો ટેબલ 
તરીકે તથા મનગર ખાતે ૪ મ હલા કમચારીઓ હેડ 
કો ટેબલ તરીકે અને ૧૬૩ મ હલા કમચારીઓ પોલીસ 
કો ટેબલ તરીકે ફર  બ વે છે. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં તળાવો ડા કરવાની કામગીરી 

૨૨૩૫૦ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ  (કાલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં જળ અિભયાન અંતગત કેટલા 
તળાવો ડા કરવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૨૭૨ 

 (૨) સદર તળાવોની કામગીરીમા ં કેટલો ખચ થયેલ 
છે, અને 

  (૨) . ૧૦.૨૫ લાખ 

 (૩) સદર તળાવો ડા કરવાની કામગીરી થયા બાદ 
તળાવોની સં હશિ તમાં કેટલો વધારો થયેલ છે? 

  (૩) ૧૯.૪૯ િમિલયન ઘન ફટુ . 

--------- 
દાહોદ અને મહીસાગર િજ ા/શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૩૬૮ ી ભાવેશભાઇ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર દાહોદ અન ેમહીસાગર િજ ા/શહેરમા લૂટં, 
ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, આ મહ યા, 
ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ 
ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

પ ક-૨ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
દાહોદ િજ ો ૮૭૭ ૬૪૬ 
દાહોદ શહેર ૮૫ ૬૭ 
મહીસાગર િજ ો ૧૮૭ ૨૦૮ 
લુણાવાડા શહેર ૨૫ ૧૫  

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામા ં આવી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

પ ક-૩ 
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનંુ મુ ય મથક) 

ધરપકડ 
કરી 

ધરપકડ 
બાકી 

દાહોદ િજ ો ૨૦૬૮ ૩૯૮ 
દાહોદ શહેર ૨૩૭ ૧૭ 
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મહીસાગર િજ ો ૬૪૨ ૩૭ 
લુણાવાડા શહેર ૬૭ ૨  

પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય 

મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ 
આકિ મક 

મૃ ય ુ
અપમૃ ય ુ

ખૂનની 
કોિશશ 

દાહોદ િજ ો ૩૬ ૩૪ ૨૨ ૧૩૩ ૪૨ ૧૦૭ ૭૯ ૪૯ ૬૨ ૧૯૩ ૨૭૨ ૨૩ 
દાહોદ શહેર ૬ ૩ ૦ ૫૮ ૧ ૪ ૯ ૧૫ ૫ ૧૭ ૨૬ ૨ 
મહીસાગર િજ ો ૩ ૧૧ ૦ ૨૭ ૧૯ ૨૦ ૨૯ ૨૪ ૮ ૫૩ ૨૫ ૪ 
લુણાવાડા શહેર ૦ ૨ ૦ ૧૨ ૨ ૫ ૯ ૪ ૦ ૧૦ ૦ ૪ 

 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
 

િજ ા (મુ ય 
મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ 
આકિ મક 

મૃ ય ુ
અપમૃ ય ુ

ખૂનની 
કોિશશ 

દાહોદ િજ ો ૨૯ ૩૧ ૧૦ ૧૪૭ ૩૨ ૧૦૦ ૬૭ ૫૩ ૩૬ ૧૩૨ ૧૯૯ ૩ 
દાહોદ શહેર ૧ ૨ ૨ ૯૧ ૧ ૫ ૩ ૯ ૨ ૯ ૧૨ ૧ 
મહીસાગર િજ ો ૦ ૧૧ ૧ ૨૫ ૧૩ ૨૬ ૨૪ ૯ ૧૫ ૬૦ ૨૪ ૮ 
લુણાવાડા શહેર ૧ ૧ ૦ ૭ ૨ ૩ ૯ ૯ ૦ ૧૩ ૦ ૦ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ગેરકાયદેસર પકડાયેલ દા  

૨૪૨૩૯ ી નથાભાઇ પટલે   (ધાનેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા ામાં તાલુકાવાર યા 

કારનો કેટલો દા  પકડાયો, 

  (૧) પ ક-૧ 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર કેટલા ઇસમો પકડાયા 
અને કેટલા ઇસમો પકડવાના બાકી છે, અન ે

  (૨)                     પ ક-૨ 

તાલુકા પકડાયેલ ઇસમો 
પકડવાના બાકી 

ઇસમો 
પાલનપુર ૧,૩૯૬ ૩૩ 
વડગામ ૮૨૨ ૧૩ 
દાંતા ૬૦૧ ૮ 
ડીસા ૧,૩૫૩ ૮૪ 
અમીરગઢ ૬૦૩ ૫૨ 
લાખણી ૩૪૦ ૨૭ 
દાંતીવાડા ૮૬૧ ૫૩ 
ધાનેરા ૭૦૧ ૨૦ 
થરાદ ૭૫૦ ૬૮ 
વાવ ૨૩૦ ૪૧ 
સુઈગામ ૧૨૦ ૯ 
દયોદર ૪૪૫ ૯ 

ભાભર ૫૨૧ ૨૦ 
કાંકરેજ ૬૦૫ ૧૬  

 (૩) ઉ ત તાલુકાઓમાં દા ના િતબંધનો કડક 
અમલ થાય તે માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા ? 

  (૩) દા ની હેરફેર અટકાવવા માટે ો હબેશન ધારાની 
ગવાઇઓમાં સુધારા કરી સ નું માણ વધારેલ છે. દા ના 
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હેરફેરની વૃિ  કરતા ઇસમો િવ  ઉ ત સુધારેલ નવા 
કાયદાની ગવાઇ હેઠળ કાયદેસરની કાયવાહી કરવામા ં
આવે 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 ં
આવે છે. 
  ો હબેશન કાયદાની અમલવારી માટે િનયિમત 
ડાઈવ ગોઠવવામાં આવે છે. તેમજ આવી વૃિ  આચરનાર 
ઇસમો િવ  ો હિબશન ૯૩, .પી. એ ટ ૫૫, ૫૬ અને 
પાસા જવેા અટકાયતી પગલાં લેવામા ંઆવેલ છે. 
  ટેટ મોનીટર ગ સલે ખાતે ની સીધી ફ રયાદ 
મળી શકે તે માટે ટોલ ી નંબર અને વો સએપ નંબર 
કાયાિ વત કરવામાં આવેલ છે. 

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

તાલુકા દેશી દા  (લીટર) િવદેશી દા  (બોટલ) િબયર (બોટલ) 
પાલનપુર ૫,૧૭૮ ૬,૯૩૭ ૨,૧૩૩ 
વડગામ ૨,૫૮૬ ૬,૧૪૭ ૬૨ 
દાંતા ૫,૧૧૬ ૧,૯૫૦ ૮૨૮ 
ડીસા ૫,૮૨૪ ૫૭,૦૭૬ ૩,૫૬૩ 
અમીરગઢ ૧,૦૧૧ ૩૨,૫૩૯ ૩૬૦ 
લાખણી ૫૦૧ ૯,૩૦૦ ૧,૧૭૭ 
દાંતીવાડા ૧,૧૧૨ ૩૯,૭૬૨ ૩,૫૪૦ 
ધાનેરા ૨,૧૪૦ ૪૬,૭૨૪ ૪૫,૬૧૪ 
થરાદ ૧,૬૯૫ ૩,૯૫,૫૨૮ ૯૬૨ 
વાવ ૬૧ ૧૧,૧૦૭ ૧૩,૫૨૦ 
સુઈગામ ૫૫ ૪,૯૩૦ ૮૬૨ 
દયોદર ૯૧૩ ૧૧,૯૮૪ ૫૫૨ 

ભાભર ૪૦૬ ૩,૮૦૨ ૬૮૫ 
કાંકરેજ ૧,૦૬૮ ૩૯,૨૭૯ ૩૪૯ 

---- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તાલુકા દેશી દા  (લીટર) િવદેશી દા  (બોટલ) િબયર (બોટલ) 

પાલનપુર ૬,૬૪૨ ૧૧,૦૦૯ ૧,૧૧૮ 
વડગામ ૨,૦૯૫ ૨,૦૪૪ ૧,૪૨૯ 
દાંતા ૭,૫૧૦ ૧,૬૨૦ ૨,૩૨૦ 
ડીસા ૫,૭૫૦ ૧,૮૪,૧૩૨ ૧૭,૫૪૬ 
અમીરગઢ ૧,૨૮૮ ૫૦,૪૭૩ ૫૭૧ 
લાખણી ૪૨૨ ૧૦,૮૫૬ ૨,૭૫૨ 
દાંતીવાડા ૨૦૪૯ ૩૮,૧૫૬ ૪,૭૫૩ 
ધાનેરા ૧૭૫૪ ૯૧,૧૨૭ ૪૪,૭૮૨ 
થરાદ ૬૩૩ ૯૧,૮૬૪ ૬૫૮ 
વાવ ૯૧ ૧૦,૨૮૬ ૩,૧૦૮ 
સુઈગામ ૧૫૨ ૫,૩૬૫ ૨૨૨ 
દયોદર ૧૦૮૩ ૧૨,૩૮૭ ૨૩૫ 

ભાભર ૩૧૪ ૧૧,૦૨૩ ૮૭૪ 
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કાંકરેજ ૨૦૭૩ ૧૫,૯૯૦ ૫૭૬ 
 

સંતરામપુર શહરની ભૂગભે  ગટર યોજનાના કામો 
૨૨૩૬૨ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ   (સંતરામપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત સંતરામપુર 
શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના હેઠળ ભૂગભ ગટર 
યોજના અંતગત થમ તબ ામા ં હાથ ધરેલ યઅુર 
કલેકટ ગ સી ટમના કામો માટે .૧૬૪૬.૬૩ લાખની 
વહીવટી મંજૂરી આપવામા ંઆવેલ છે. 
  બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STP ના કામો માટે 
.૧૧૭૮.૫૮ લાખની વહીવટી મંજરી આપવામા ં આવેલ ૂ

છે. 
 (૨) ઉકત િ થિતએ મંજર થયલે કામોની શું  ૂ
પ રિ થિત છે,  

  (૨) થમ તબ ાના કામો પૂણ થયેલ છે.  
  બી  તબ ાના STP ના કામો માટે તા.૨૦-
૦૯-૨૦૧૯ના રોજ વક ઓડર આપવામાં આવેલ છે. 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉકત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ થમ તબ ામાં .૧૬૧૦.૭૪ 
લાખનો ખચ થયેલ છે.  
  બી  તબ ામાં કોઈ ખચ થયેલ નથી. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું  આયોજન છે ? 

  (૪) યોજનાના બાકી રહેતા STP ના કામો માટે 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અન ે ગટર યવ થા બોડ ારા 
તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯થી વકઓડર આપેલ છે. જ ે કરારની 
શરતો અનસુાર કામગીરી પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
સુજલાલ સુફલામ ેડ ગ કનાલ ારા ડવાે માં આવેલ તળાવો 

૨૨૩૬૦ ી રાજ િસંહ ચાવડાે   ( હમતનગરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુજલામ સફુલામ ેડ ગ કેનાલ ારા 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં કેટલા તળાવો ડવામા ં
આ યા, 

  (૧) ૧૨૪ 

 (૨) સુજલામ સુફલામ ેડ ગ કેનાલ અને તેની 
ડેઈનોથી વષ ૨૦૧૯ દરિમયાન કેટલા તળાવો ભરવામા ં
આ યા, અન ે

  (૨) ૧૨૩ 

 (૩) કેટલા પાણીનો સં હ થયો ?   (૩) ૬૩૭ એમ.સી.એફ.ટી. 
--------- 

મોરબી ખાતે સબ ડીવીઝનવાર સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
૨૪૨૯૩ ી િ જશ મેરે   (મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
ખાતે િસંચાઇના કેટલા સબ ડીવીઝન આવેલાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી ખાતે 
સૌ.ક છ ઝોન અંતગત ફ ત અ.ઇ. ી. ાર વેશ િનવારણ 
વતુળના તાબા હેઠળનુ ં૧ (એક) ડીવીઝન અન ે૫ (પાંચ) 
સબડીવીઝન તથા પંચાયત િસંચાઇ િવભાગ હેઠળ પંચાયત 
સેવાનો ૧ (એક) સબડીવીઝન આવેલ છે. એટલે કે કલ ુ ૬ 
(છ) સબ ડીવીઝન આવેલા છે. 

 (૨) ઉ ત ડીવીઝનવાર સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૨) ડીવીઝનવાર સંવગવાર કલ ુ ૧૧૬ મંજર થયેલ ૂ
જ યા છે. (સામલે પ ક-૦૧ મુજબ) 

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

  (૩) મંજર થયેલ જ યા પૈકી ભરાયેલ જ યા ૂ ૪૬ 
(છેતાલીસ) ખાલી જ યા ૭૦ (સી ેર) છે. 
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 (૪) ખાલી રહેલ જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) વગ-૧ થી વગ-૩ની જગાઓ સીધી ભરતીથી, 
બઢતીથી, બદલીથી કે િતિનયુિ તના 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 અનુકળતાુ ઓને યાને લઈ જ યાઓ ભરવામાં 
આવશ.ે 

પ ક-૧ 
મ સંવગનું નામ મંજરૂ  જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ કાયપાલક ઇજનેર (િસિવલ) ૧ ૧ ૦ 
૨ મદદનીશ ઇજનેર/અિધક મદદનીશ ઈજનરે/ઓવરશીયર ૩ ૩ ૦ 
૩ િવભાગીય હસાબનીશ ૧ ૧ ૦ 
૪ મદદનીશ અિધ ક ૧ ૦ ૧ 
૫ સીનીયર લાક  ૪ ૧ ૩ 
૬ સીનીયર લાક ( ટોર) ૧ ૦ ૧ 
૭ જિનયર કલાક ુ  ૪ ૨ ૨ 
૮ નકશાગાર ૧ ૦ ૧ 
૯ મદદનીશ નકશાગાર ૧ ૧ ૦ 

૧૦ રેખનકાર ૧ ૦ ૧ 
૧૧ પ ાવાળા ૨ ૨ ૦ 

 કલુ  ૨૦ ૧૧ ૦૯ 

(૧)   મ છુ-૨ િસંચાઇ પેટા િવભાગ, મોરબી માહે-ડીસ-ે૨૦૧૯ અંિતત ખાલી જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની મા હતી. 
મ સંવગનું નામ મંજરૂ  જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ નાયબ કાયપાલક ઇજનરે (િસવીલ) ૧ ૦ ૧ 
૨ મદદનીશ ઇજનેર/અિધક મદદનીશ ઇજનરે (િસિવલ) ૬ ૫ ૧ 
૩ વક આસી ટ ટ/િમ ી/કેનાલ ઇ પે ટર ૩ ૦ ૩ 
૪ સીનીયર લાક ૧ ૧ ૦ 
૫ જિનયર લાક ુ  ૨ ૧ ૧ 
૬ ડાઈવર ૧ ૦ ૧ 
૭ પ ાવાળા ૨ ૧ ૧ 

 કલુ  ૧૬ ૦૮ ૦૮ 

(૨)   જળ િસંચન પેટા િવભાગ, મોરબી માહે-ડીસે-૨૦૧૯ અંિતત ખાલી જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની મા હતી. 
મ સંવગનું નામ મંજરૂ  જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ નાયબ કાયપાલક ઇજનરે (િસવીલ) ૧ ૦ ૧ 
૨ મદદનીશ ઇજનેર/અિધક મદદનીશ ઇજનરે (િસિવલ) ૫ ૨ ૩ 
૩ વક આસી ટ ટ/િમ ી/કેનાલ ઇ પે ટર ૧૦ ૩ ૭ 
૪ ટેકનીકલ આસી ટ ટ ૪ ૦ ૪ 
૫ સીનીયર લાક ૧ ૧ ૦ 
૬ જિનયર લાકુ  ૨ ૦ ૨ 
૭ મદદનીશ નકશાગાર ૧ ૦ ૧ 
૮ ડાઈવર ૧ ૦ ૧ 
૯ પ ાવાળા ૩ ૧ ૨ 

૧૦ ચોકીદાર ૫ ૩ ૨ 
 કલુ  ૩૩ ૧૦ ૨૩ 

(૩)   ાર અંકશ પેટા િવભાગુ , મોરબી માહે-ડીસે-૨૦૧૯ અંિતત ખાલી જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની મા હતી. 
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મ સંવગનું નામ મંજરૂ  જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ નાયબ કાયપાલક ઇજનરે (િસવીલ) ૧ ૦ ૧ 
૨ મદદનીશ ઇજનેર/અિધક મદદનીશ ઇજનરે (િસિવલ) ૪ ૧ ૩ 
૩ સીનીયર લાક ૧ ૧ ૦ 
૪ જિનયર લાકુ  ૨ ૧ ૧ 
૫ પ ાવાળા ૧ ૧ ૦ 

 કલુ  ૯ ૪ ૫ 

(૪)   યોજના બાંધકામ પેટા િવભાગ ન.ં૩/૦૧, મોરબી માહે-ડીસ-ે૨૦૧૯ અંિતત ખાલી જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની 
મા હતી. 

મ સંવગનું નામ મંજરૂ  જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ નાયબ કાયપાલક ઇજનરે (િસવીલ) ૧ ૦ ૧ 
૨ મદદનીશ ઇજનેર/અિધક મદદનીશ ઇજનરે (િસિવલ) ૪ ૨ ૨ 
૩ વક આસી ટ ટ/િમ ી/કેનાલ ઇ પે ટર ૧ ૦ ૧ 
૪ સીનીયર લાક ૧ ૦ ૧ 
૫ જિનયર લાકુ  ૧ ૦ ૧ 
૬ પ ાવાળા ૨ ૧ ૧ 

 કલુ  ૧૦ ૩ ૭ 

(૫)   િસંચાઇ પેટા િવભાગ, હળવદ માહે-ડીસ-ે૨૦૧૯ અંિતત ખાલી જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની મા હતી. 
મ સંવગનુ ંનામ મંજરૂ  જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ નાયબ કાયપાલક ઇજનરે (િસવીલ) ૦ ૦ ૦ 
૨ મદદનીશ ઇજનેર/અિધક મદદનીશ ઇજનરે 

(િસિવલ) 
૩ ૨ ૧ 

૩ વક આસી ટ ટ/િમ ી/કેનાલ ઇ પે ટર ૩ ૧ ૨ 
૪ ટેકનીકલ આિસ. ૧ ૦ ૧ 
૫ સીનીયર લાક ૧ ૧ ૦ 
૬ જનીયર લાકુ  ૧ ૦ ૧ 
૭ ડાઈવર ૧ ૦ ૧ 
૮ પટાવાળા ૧ ૦ ૧ 
૯ ચોકીદાર ૩ ૦ ૩ 

 કલુ  ૧૪ ૪ ૧૦ 

(૬)   પંચયત િસંચાઇ પેટા િવભાગ, મોરબી માહે-ડીસે-૨૦૧૯ અંિતત ખાલી જ યા તથા ભરાયેલ જ યાની મા હતી. 
મ સંવગનું નામ મંજરૂ  જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ નાયબ કાયપાલક ઇજનરે (િસવીલ) ૧ ૧ ૦ 
૨ મદદનીશ ઇજનેર/અિધક મદદનીશ ઇજનરે 

(િસિવલ) 
૪ ૨ ૨ 

૩ સીનીયર લાક ૧ ૦ ૧ 
૪ જિનયર લાકુ  ૨ ૧ ૧ 
૫ આસી.ડા ટ મને ૧ ૦ ૧ 
૬ ડાઇવર ૧ ૧ ૦ 
૭ વક આિસ ટ ટ ૨ ૦ ૨ 
૮ પ ાવાળા ૨ ૧ ૧ 

 કલુ  ૧૪ ૦૬ ૦૮ 
--------- 

નમદા અને દાહોદ િજ ામાં /શહરમાંથી ે પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ 
૨૪૩૮૩ ી ેમિસંહ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા અને દાહોદ િજ ા/શહેરમાંથી વષવાર 
કેટલું ગૌમાસં અને ગૌવશં પકડવામાં આ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 

પ ક-અ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

પકડાયેલ ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

પકડાયેલ 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

રાજપીપળા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
નમદા િજ ો ૦૦ ૦૧ ૧૩ ૦૧ ૦૦ 
દાહોદ શહેર ૩૫૦ િક. ા ૩૦ ૦૬ ૦૧ ૦૦ 
દાહોદ ા ય ૨૫૦ િક. ા. ૧૦૫ ૨૦ ૧૭ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
રાજપીપળા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
નમદા િજ ો ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
દાહોદ શહેર ૫૦૫૦ િક. ા ૮૩ ૨૪ ૦૧ ૦૦ 

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ 
કરી, 

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય 

મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

ગૌમાંસના 
જ થાના ગુનામાં 

ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની 

સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની 

સં યા 

રાજપીપળા શહેર ૦૦ ૦૦ 
નમદા િજ ો ૦૦ ૦૭ 
દાહોદ શહેર ૦૮ ૧૯ 
દાહોદ િજ ો ૦૫ ૪૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
રાજપીપળા શહેર ૦૦ ૦૦ 
નમદા િજ ો ૦૦ ૦૦ 
દાહોદ શહેર ૨૩ ૪૦ 
દાહોદ િજ ો ૧૧ ૧૩  

 (૩) તેઓ સામ ે શું કાયવાહી કરવામા ં આવી, 
અન ે

  (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની કાયવાહી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરવાની 

બાકી આરોપીઓની 
સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના 

બાકી આરોપીઓની 
સં યા 

રાજપીપળા શહેર ૦૦ ૦૦ 
નમદા િજ ો ૦૦ ૦૦ 
દાહોદ શહેર ૦૦ ૦૧ 
દાહોદ ા ય ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

રાજપીપળા શહેર ૦૦ ૦૦ 
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નમદા િજ ો ૦૦ ૦૦ 
દાહોદ શહેર ૦૧ ૦૪ 
દાહોદ ા ય ૦૨ ૦૬  

--------- 
અરવ ી િજ ાના માલપુર તાલુકામાં િસંચાઇનું પાણી 

૨૪૨૬૩ ી જશુભાઇ પટલે   (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના માલપુર તાલુકામાં આવેલ કેટલા તળાવો પાણીથી 
ભરી િસંચાઇ માટે પાણી પુ  પાડવામાં આવ ેછે, અન ે

  (૧) ૧૦ (દશ) તળાવો 

 (૨) ઉ ત તાલુકામાં ઉ ત િ થિતએ કેટલા તળાવો 
પાણીથી ભરવાના બાકી છે, તે કયાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશે ? 

  (૨) નમદા મુ ય નહેર આધા રત વા ક, માઝમ, 
મે ો પાઈપલાઈનની પથરેખાની બં ે બાજ સરકાર ીની ુ

વતમાન નીિત મુજબ ૨ (બે) િક.મી.ની મયાદામા ં
આવતા તળાવો પૈકી કોઇ તળાવ ભરવાના બાકી નથી. 

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ા/શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૩૮૦ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ા/ શહેરમા ં
લૂંટ, ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, 
આ મહ યા, ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ 
અપમૃ ય,ુ ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 
 

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

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ 
આકિ મક 

મૃ ય ુ
અપમૃ ય ુ

ખૂનની 
કોિશશ 

વડોદરા ા ય ૧૧ ૧૭ ૩ ૧૯૬ ૨૫ ૩૬ ૧૩૯ ૫૭ ૫૭ ૧૫૩ ૨૯૨ ૧૨ 
વડોદરા શહેર ૯૮ ૩૩ ૪ ૮૪૬ ૨૪ ૧૩૫ ૧૯૮ ૩૩૧ ૭૦ ૬૩૧ ૮૨૯ ૩૪ 
છોટાઉદેપુર 
િજ ો 

૪ ૨૪ ૨ ૫૮ ૧૪ ૨૦ ૬૦ ૨૦ ૧૦ ૮૫ ૧૪૫ ૧૧ 

છોટાઉદેપુર શહેર ૧ ૩ ૧ ૩૦ ૨ ૯ ૧૪ ૧૨ ૩ ૧૮ ૩૨ ૪ 
 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ 
આકિ મક 

મૃ ય ુ
અપમૃ ય ુ

ખૂનની 
કોિશશ 

વડોદરા ા ય ૨ ૨૭ ૩ ૧૩૮ ૩૮ ૪૦ ૧૪૫ ૪૦ ૨૨ ૮૬ ૨૩૧ ૮ 
વડોદરા શહેર ૪૭ ૧૦ ૫ ૭૬૫ ૫૨ ૧૧૬ ૨૧૭ ૨૮૮ ૬૬ ૬૩૨ ૮૪૯ ૨૭ 
છોટાઉદેપુર 
િજ ો 

૦ ૨૨ ૦ ૭૦ ૧૪ ૧૬ ૭૮ ૧૨ ૧૭ ૯૦ ૧૬૮ ૬ 

છોટાઉદેપુર શહેર ૦ ૩ ૦ ૧૯ ૪ ૫ ૮ ૪ ૪ ૧૭ ૨૫ ૨ 

પ ક-૨  
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િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વડોદરા ા ય ૮૩૯ ૬૭૪ 
વડોદરા શહેર ૨૩૯૭ ૨૩૩૯ 
છોટાઉદેપુર િજ ો  ૪૦૩ ૪૪૦ 
છોટાઉદેપુર શહેર ૧૦૧ ૭૩ 

પ ક-૩  
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/શહર ે

(િજ ાનું મુ ય મથક) 
ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

વડોદરા ા ય ૧૬૯૪ ૬૧ 
વડોદરા શહેર ૩૦૯૧ ૫૭ 
છોટાઉદેપુર િજ ો  ૬૪૭ ૫૩ 
છોટાઉદેપુર શહેર ૧૪૨ ૧૨ 

--------- 
ભાવનગર િજ ાના ઉમરાળા, વ ભીપુરમાં નવી .આઇ.ડી.સી.  

૨૪૩૪૪ ી િવણભાઇ મા   (ગઢડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર િજ ામા ં
ઉમરાળા, વ ભીપુરમા ં નવી .આઇ.ડી.સી. બનાવવાની 
કાયવાહી કયા તબ ે  છે? 

   હાલ કોઇ આયોજન નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મનગર િજ ા / શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૨૬૯ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે   (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મનગર િજ ા/શહેરમા ં
લૂંટ, ખૂન, ધાડ, ચોરી, બાળ કાર, અપહરણ, 
આ મહ યા, ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક, મૃ ય,ુ 
અપમૃ ય,ુ ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક મુજબ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨)  
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે (િજ ાનંુ 
મુ ય મથક) 

તા.૦૧/૦૧/૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

ગાંધીનગર િજ ો ૧૩૨૨ ૧૨૫૬ 
ગાંધીનગર શહેર ૩૩૩ ૨૨૦ 

મનગર િજ ો ૧૧૩૨ ૧૦૦૨ 
મનગર શહેર ૧૨૫૬ ૯૫૮  

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઈસમોની 
ધરપકડ કરવામા ં આવી અન ે કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે? 

  (૩)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે (િજ ાનંુ 

મુ ય મથક) 

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

ગાંધીનગર િજ ો ૧૬૪૪ ૮૮ 
ગાંધીનગર શહેર ૩૦૪ ૧૩ 

મનગર િજ ો ૧૦૩૫ ૨૨ 
મનગર શહેર ૧૧૦૧ ૫  

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

િજ ા (મુ ય લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ રાયોટ ગ આકિ મક અપમૃ ય ુ ખૂનની 
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મથક િસવાય/ 
શહર ે  

(િજ ાનંુ મુ ય 
મથક) 

ચોરી મૃ ય ુ કોિશશ 

ગાંધીનગર િજ ો ૨૮ ૧૭ ૮ ૨૩૭ ૧૩ ૬૮ ૧૬૮ ૮૮ ૫૧ ૩૧૯ ૪૮૭ ૨૩ 
ગાંધીનગર શહેર ૭ ૩ ૦ ૧૪૬ ૬ ૧૬ ૩૨ ૬૦ ૬ ૮૨ ૧૧૪ ૪ 

મનગર િજ ો ૧૦ ૫ ૧ ૬૨ ૧૮ ૩૫ ૧૪૧ ૪૬ ૨૪ ૩૩૬ ૪૭૭ ૨૦ 
મનગર શહેર ૨૦ ૧૭ ૪ ૧૬૮ ૧૨ ૩૪ ૧૫૨ ૫૨ ૪૩ ૩૨૧ ૪૭૩ ૩૬ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય 

મથક િસવાય/ 
શહર ે  

(િજ ાનંુ મુ ય 
મથક) 

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

ગાંધીનગર િજ ો ૨૮ ૧૭ ૦ ૧૭૩ ૬ ૬૦ ૨૦૯ ૬૫ ૨૬ ૨૯૫ ૫૦૪ ૧૮ 
ગાંધીનગર શહેર ૮ ૦ ૧ ૧૨૫ ૨ ૧૩ ૧૯ ૨૮ ૧ ૪૭ ૬૬ ૧ 

મનગર િજ ો ૪ ૭ ૧ ૫૫ ૧૯ ૨૬ ૧૫૨ ૩૦ ૧૬ ૨૮૦ ૪૩૨ ૧૬ 
મનગર શહેર ૪ ૧૧ ૧ ૧૨૯ ૭ ૨૫ ૧૨૨ ૨૨ ૧૦ ૨૬૧ ૩૮૩ ૧૮ 

--------- 
ખેડા િજ ાના કપડવંજ તાલુકાની વોરીઓમાં ગેરરીતી 

૨૪૩૬૫ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ાના કપડવંજ તાલુકામા ં દનાદરા ખાતે કેટલી વોરી 
(લીઝ) ચાલ ેછે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા િજ ાના 
કપડવંજ તાલુકામાં દનાદરા ખાતે કલુ -૪૪ વોરી (લીઝ) 
ચાલુમાં છે. 

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

  (૨) ઉ ત લીઝો સરકાર ીના િનયમોનુસાર થમ 
૦૫/૧૦ વષની મુદત માટે સરકારી જમીનમા ંમંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે તથા તા. ૨૪-૦૫-૨૦૧૭ થી .એમ.એમ. 
સી.આર- ૨૦૧૭ િનયમો અમલમા ં આવતા લેકટેપ 
ખનીજની સરકારી જમીનોમાં મંજર કરવામા ં આવેલ ૂ
વોરીલીઝો  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૩૦ સુધી એ ટે શન કરવાની િનયમોમા ં
ગવાઇ છે. જનેી કાયવાહી ચાલુમાં છે. (પ ક-૦૧ સામેલ 

છે) 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ઉ ત કઇ 
લીઝની યારે તપાસ કરવામાં આવી, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કલુ -૨૦ 
વોરીલીઝની થળ તપાસ કરવમાં આવી છે. (પ ક-૦૨ 

સામેલ છે) 
 (૪) તપાસ દર યાન કેવા કારની ગેરરીિત સામ ે
આવી અને તે અ વયે શી કાયવાહી કરી? 

  (૪) થળ તપાસ દર યાન કલુ -૦૨ વોરીલીઝમા ં
.એમ.એમ.સી.આર-૨૦૧૭ ના િનયમોનુસાર કરારખત 

શરતભંગ પેટે . ૦.૨૦ લાખની વસૂલાત કરવામાં આવી. 
(પ ક-૦૩ સામેલ છે.)  

પ ક-૧  

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

સમયગાળો 

૧ ગોપાલ વોરી 
વકસ  

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૭૧.૯૨ સરકારી - લેકટેપ ૨૧/૦૮/૯૭ ૦૨/૧૨/૯૭ ૧૦ 

૨ ઉિમયા વોરી 
વકસ 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૩.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૨/૦૭/૯૭ ૨૯/૧૧/૯૭ ૫ 

૩ મા િત ટોન ઇ ડ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૪૫.૯૨ સરકારી - લેકટેપ ૩૦/૦૬/૯૭ ૧૫/૧૨/૯૭ ૫ 
૪ મા િત ટોન ઇ ડ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૬૫.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૩૦/૦૬/૯૭ ૧૫/૧૨/૯૭ ૫ 
૫ મા િત ટોન ઇ ડ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૬૫.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૩૦/૦૬/૯૭ ૧૫/૧૨/૯૭ ૧૦ 
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અ.નં. લીઝ હો ડરનું નામ ગામ તાલુકો  સ.નં. િવ તાર  સરકારી  ખાનગી ખનીજ મંજરૂ  તારીખ કરારખત 
તારીખ 

સમયગાળો 

૬ મા િત ટોન ઇ ડ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૩૦/૦૬/૯૭ ૨૨/૧૨/૯૭ ૫ 
૭ હરિસ ધ વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૮૬.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૪/૦૯/૯૭ ૨૯/૦૪/૯૮ ૧૦ 

૮ માધવ ટોન વોરી દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૦.૮૯.૬૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૨/૦૨/૯૮ ૦૭/૧૧/૯૮ ૧૦ 
૯ હરિસ ધ વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૩૪.૪૮ સરકારી - લેકટેપ ૨૧/૦૮/૯૭ ૦૯/૦૨/૯૮ ૧૦ 

૧૦ હષદભાઇ 
ચતુરભાઇ પટેલ  

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૩/૦૯/૯૯ ૨૮/૦૭/૦૦ ૧૦ 
૧૧ હરીઓમ વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૪/૦૭/૦૦ ૨૯/૧૨/૦૦ ૧૦ 

૧૨ ઉિમયા વોરી 
વકસ  

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૨/૧૦/૦૩ ૨૭/૦૪/૦૪ ૧૦ 

૧૩ િબમલ એચ પટેલ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૩.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૫/૦૯/૦૩ ૨૫/૦૫/૦૪ ૧૦ 
૧૪ િત પિત વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૩.૫૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૬/૦૮/૦૪ ૧૩/૦૯/૦૪ ૧૦ 

૧૫ ખોડલ ટોન ઇ ડ. દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૪.૩૫.૧૫ સરકારી - લેકટેપ ૦૭/૦૮/૦૪ ૧૬/૦૯/૦૪ ૧૦ 
૧૬ અંિબકા વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૫/૦૭/૦૪ ૦૧/૧૦/૦૪ ૧૦ 

૧૭ હરેશભાઇ હકુભાઇ 
પટેલ 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૪/૧૦/૦૪ ૦૬/૧૦/૦૪ ૫ 

૧૮ િત પિત વોરી 
વકસ  

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૭/૦૯/૦૪ ૦૬/૧૧/૦૪ ૧૦ 

૧૯ ી  વોરી વકસ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૫.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૭/૦૮/૦૪ ૦૩/૦૧/૦૫ ૧૦ 
૨૦ અંિબકા વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૩/૦૯/૦૪ ૨૪/૦૪/૦૫ ૧૦ 

૨૧ ી  વોરી વકસ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૧/૦૪/૦૫ ૧૬/૦૬/૦૫ ૫ 
૨૨ િત પિત વોરી 

વકસ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૮/૦૨/૦૫ ૧૭/૦૬/૦૫ ૧૦ 

૨૩ અંિબકા વોરી 
વકસ 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૩/૧૨/૦૪ ૧૩/૦૭/૦૫ ૨૦ 

૨૪ િધ  દપિસંહ 
ગઢવી 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૨/૧૨/૦૫ ૧૯/૦૫/૦૬ ૧૦ 
૨૫ અંિબકા વોરી 

વકસ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૬૫.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૮/૦૨/૦૬ ૦૫/૦૮/૦૬ ૧૦ 

૨૬ એપોલો એ ીગેટસ દનાદરા કપડવંજ ૩૩૨ થી ૩૩૫, ૩૪૨ 
થી ૩૪૫,૩૫૬ 

૧૬.૨૮.૯૯ સરકારી - લેકટેપ ૨૨/૦૬/૦૬ ૧૯/૦૯/૦૬ ૧૦ 
૨૭ િબમલ એચ પટેલ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૨/૧૨/૦૫ ૧૬/૦૯/૦૬ ૧૦ 
૨૮ હરીઓમ વોરી 

વકસ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૦.૪૯.૫૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૧/૦૮/૦૬ ૨૮/૧૨/૦૬ ૧૦ 

૨૯ હરિસ ધ વોરી 
વકસ 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૫/૦૮/૦૬ ૨૧/૧૧/૦૬ ૧૦ 
૩૦ મા િત ટોન ઇ ડ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૨૨.૮૮ સરકારી - લેકટેપ ૨૮/૦૨/૦૬ ૦૮/૦૭/૦૬ ૧૦ 
૩૧ પટેલ ટોન  દનાદરા કપડવંજ ૩૨૯,૩૪૮,૩૫૩ ૫.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૫/૦૬/૦૬ ૦૫/૧૦/૦૬ ૧૦ 
૩૨ ગાય ી વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૩૦,૩૪૭,૩૫૪ ૪.૬૭.૪૧ સરકારી - લેકટેપ ૦૫/૦૩/૦૬ ૦૩/૧૦/૦૬ ૧૦ 

૩૩ િનકુજ ટેડસ ં  દનાદરા કપડવંજ ૩૪૯ ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૨/૦૬/૦૬ ૧૭/૧૦/૦૬ ૧૦ 
૩૪ પટેલ વોરી  દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૩/૦૯/૦૬ ૨૧/૦૨/૦૭ ૧૦ 
૩૫ નટુભાઇ ધુળાભાઇ 

પટેલ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૫૨ ૨.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૨/૦૬/૦૬ ૨૦/૧૧/૦૬ ૧૦ 

૩૬ પટેલ માઇન ગ દનાદરા કપડવંજ ૩૫૩ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૦/૧૧/૦૬ ૧૯/૦૨/૦૭ ૧૦ 
૩૭ મહાલ મી વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૩૧,૩૪૬,૩૫૫,૩૫૮ ૬.૮૫.૧૧ સરકારી - લેકટેપ ૧૯/૦૬/૦૯ ૦૫/૧૦/૦૬ ૧૦ 

૩૮ હસાબા ં
ભવાનીિસંહ 

વાઘેલા  

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૩/૧૦/૦૭ ૨૬/૦૨/૦૮ ૧૦ 

૩૯ ધરતી વોરી વકસ દનાદરા કપડવંજ વાંકળાપ  ૩.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૨૧/૧૧/૦૮ ૩૦/૦૭/૦૯ ૧૦ 
૪૦ ઉિમયા વોરી 

વકસ   
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૪.૭૭.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૩૧/૦૮/૧૦ ૨૫/૦૬/૧૦ ૧૦ 

૪૧ ઉિમયા વોરી 
વકસ 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૦.૪૮.૨૬ સરકારી - લેકટેપ ૧૧/૦૫/૧૦ ૧૯/૦૯/૧૦ ૧૦ 
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અ.નં. લીઝ હો ડરનું નામ ગામ તાલુકો  સ.નં. િવ તાર  સરકારી  ખાનગી ખનીજ મંજરૂ  તારીખ કરારખત 
તારીખ 

સમયગાળો 

૪૨ જ ેજ ેપટેલ ઇ ા 
એ  ા.લી. 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૩૯.૨૨.૭૦ સરકારી - લેકટેપ ૧૮/૦૫/૧૩ ૧૯/૦૫/૦૬ ૧૦ 

૪૩ િશવમ વોરી વકસ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૩/૦૩/૯૮ ૩૧/૦૩/૯૯ ૧૦ 
૪૪ િશવમ વોરી વકસ દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૯૧.૪૦ સરકારી - લેકટેપ ૦૩/૦૩/૯૮ ૩૧/૦૩/૯૯ ૧૦ 

પ ક-૨  
અ.નં. લીઝ હો ડરનંુ 

નામ 
ગામ તાલુકો  સ.નં. િવ તાર  ખનીજ મંજરૂ  તારીખ સમય 

ગાળો 
થળ તપાસ  ગેરરીતીનો 

કાર  
કરલ કાયવાહી ે  

૧ ગોપાલ વોરી 
વકસ  

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૭૧.૯૨ લેકટેપ ૨૧/૦૮/૯૭ ૧૦ ૨૧/૧૧/૧૯ કરારખત 
શરતભંગ 

તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 

૨ હરિસ ધ વોરી 
વકસ  

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૮૬.૦૦ લેકટેપ ૦૪/૦૯/૯૭ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 
શરતભંગ 

તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૩ હરિસ ધ વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૩૪.૪૮ લેકટેપ ૨૧/૦૮/૯૭ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૪ િબમલ એચ 

પટેલ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૩.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૧૫/૦૯/૦૩ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૫ અંિબકા વોરી 

વકસ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૧૫/૦૭/૦૪ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૬ અંિબકા વોરી 

વકસ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૨૩/૦૯/૦૪ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૭ અંિબકા વોરી 

વકસ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૧૩/૧૨/૦૪ ૨૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૮ િધ  દપિસંહ 

ગઢવી 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૨.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૧૨/૧૨/૦૫ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૯ અંિબકા વોરી 

વકસ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૬૫.૦૦ લેકટેપ ૨૮/૦૨/૦૬ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૧૦ િબમલ એચ 

પટેલ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૧૨/૧૨/૦૫ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૧૧ હરિસ ધ વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૨૫/૦૮/૦૬ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૧૨ પટેલ ટોન  દનાદરા કપડવંજ ૩૨૯,૩૪૮, 

૩૫૩ 
૫.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૦૫/૦૬/૦૬ ૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ કરારખત 

શરતભંગ 
તા.૨૭-૯-૨૦૧૯ ના રોજ નોટીસ 
પાઠવવામાં આવેલ હતી જ ેઅ વયે 

પટેદાર ી ારા  ૧૦૦૦૦ કરારખત 
શરતભંગ પેટે ભરપાઇ કરી આપેલ છે. 

૧૩ િનકુજ ટેડસ ં  દનાદરા કપડવંજ ૩૪૯ ૨.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૦૨/૦૬/૦૬ ૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ ગેરરીતી 
વા મળેલ 
નથી. 

 

૧૪ પટેલ વોરી દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૧૩/૦૯/૦૬ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 
શરતભંગ 

તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૧૫ નટુભાઇ 

ધુળાભાઇ પટેલ 
દનાદરા કપડવંજ ૩૫૨ ૨.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૦૨/૦૬/૦૬ ૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ ગેરરીતી 

વા મળેલ 
નથી. 

 

૧૬ પટેલ માઇન ગ દનાદરા કપડવંજ ૩૫૩ ૧.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૨૦/૧૧/૦૬ ૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ ગેરરીતી 
વા મળેલ 
નથી. 

 

૧૭ હસાબા ભવાની ં
િસંહ વાઘેલા 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૦૩/૧૦/૦૭ ૧૦ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ કરારખત 
શરતભંગ 

તા. ૧૩-૦૨-૨૦ થી કરારખત 
શરતભંગ પેટે નોટીસ પાઠવવામાં 

આવેલ છે. 
૧૮ ધરતી વોરી 

વકસ  
દનાદરા કપડવંજ વાંકળાપ  ૩.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૨૧/૧૧/૦૮ ૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ ગેરરીતી 

વા મળેલ 
નથી. 

 

૧૯ િશવમ વોરી 
વકસ 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૦૩/૦૩/૯૮ ૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ કરારખત 
શરતભંગ 

તા.૨૭-૯-૨૦૧૯ ના રોજ નોટીસ 
પાઠવવામાં આવેલ હતી જ ેઅ વયે 

પટેદાર ી ારા  ૧૦૦૦૦ કરારખત 
શરતભંગ પેટે ભરપાઇ કરી આપેલ છે. 
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અ.નં. લીઝ હો ડરનંુ 
નામ 

ગામ તાલુકો  સ.નં. િવ તાર  ખનીજ મંજરૂ  તારીખ સમય 
ગાળો 

થળ તપાસ  ગેરરીતીનો 
કાર  

કરલ કાયવાહી ે  

૨૦ િશવમ વોરી 
વકસ 

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૯૧.૪૦ લેકટેપ ૦૩/૦૩/૯૮ ૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ ગેરરીતી 
વા મળેલ 
નથી. 

 

પ ક-૩  
અ.નં. લીઝ હો ડરનંુ 

નામ 
ગામ તાલુકો  સ.નં. િવ તાર  ખનીજ મંજરૂ  તારીખ સમય 

ગાળો 
થળ તપાસ  ગેરરીતીનો 

કાર  
કરલ કાયવાહી ે  

૧ પટેલ ટોન દનાદરા કપડવંજ ૩૨૯,૩૪૮,૩૫૩ ૫.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૦૫/૦૬/૦૬ ૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ કરારખત 
શરતભંગ 

તા.૨૭-૯-૨૦૧૯ ના રોજ નોટીસ 
પાઠવવામાં આવેલ હતી જ ેઅ વયે 

પટેદાર ી ારા  ૧૦૦૦૦ કરારખત 
શરતભંગ પેટે ભરપાઇ કરી આપેલ 

છે. 

૨ િશવમ વોરી 
વકસ  

દનાદરા કપડવંજ ૩૨૬ ૧.૦૦.૦૦ લેકટેપ ૦૩/૦૩/૯૮ ૧૦ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ કરારખત 
શરતભંગ 

તા.૨૭-૯-૨૦૧૯ ના રોજ નોટીસ 
પાઠવવામાં આવેલ હતી જ ેઅ વયે 

પટેદાર ી ારા  ૧૦૦૦૦ કરારખત 
શરતભંગ પેટે ભરપાઇ કરી આપેલ 

છે. 
--------- 

ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  
૨૪૩૨૩ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અન ેદેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી 

આઈડીસી કાયરત છે,  

  (૧)  
િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ. ડી.સી.ની 

સં યા 
સુ ાપાડા ૦૧ 

ગીર સોમનાથ 
વેરાવળ ૦૧ 

ઓખા મંડળ ૦૧ 
ભાણવડ ૦૧ 

દેવભિૂમ ારકા 

ભાટીયા 
(ક યાણપુર) 

૦૧ 

 (૨) ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) ગીર સોમનાથ િજ ાના ૦૪ તાલુકામાં  
  દેવભૂિમ ારકા િજ ાના દરેક તાલુકામા ં

આઇડીસી છે. 
 (૩) ઉકત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમાં 
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ?  

  (૩) એકપણ નહ . 

--------- 
ખેરાલુ શહરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામોે  

૨૨૪૪૧ ી કરશનભાઇ સોલંકી  (કડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત ખેરાલુ 
શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાન ે કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના હેઠળ ભૂગભ ગટર 
યોજના અંતગત થમ તબ ામા ં હાથ ધરેલ યુઅર 
કલે ટ ગ સી ટમના કામો માટે . ૧૭૫૮.૪૧ લાખની 
સુધારેલ વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ . 
 બી  તબ ામાં હાથ ધરેલ STP ના કામો માટે 
.૯૭૫.૧૨ લાખની વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ . 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) થમ તબ ાના કામો પૂણ થયેલ છે. 
 બી  તબ ામા ં STP ના કામો માટે તા.૩૦-૦૮-
૨૦૧૯ના રોજ વક ઓડર આપવામાં આવેલ છે.  

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) થમ તબ ામાં .૧૩૪૧.૮૮ લાખનો ખચ 
થયેલ છે. 
 બી  તબ ામાં ખચ થયેલ નથી. 
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 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું આયોજન છે? 

  (૪) યોજનાના બાકી રહેતા STP ના કામો માટે 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડની કચેરી 

ારા તા.૩૦-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ વક ઓડર આપવામાં 
આવેલ છે. જ ેિનયત સમયમયાદામાં પૂણ કરવાનું આયોજન 
છે. 

--------- 
મનગર િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી 

૨૨૩૯૨ ી રાઘવ ભાઈ પટલે   ( મનગર- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા પધા મક અન ે પારદશક રીતે 
ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે 
ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે કલ ુ ૮૦૭ લો સ 

હેર હરા  માટે મુકવામાં આ યા છે. 
 (૨) તે અ વયે મનગર િજ ામા ં ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં ખિનજવાર કેટલા લોક ઇ-હરા મા ં
મુકવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) તે અ વયે મનગર િજ ામા ં ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના લોક ઇ-
હરા માં મુકવામાં આવેલ છે. 

ખિનજ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૧૫ 

લેકટેપ ૦૨ 
કલુ  ૧૭  

 (૩) ઇ-ઓ શનમાં મુકવામા ં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે? 

  (૩) ઇ-ઓ શનમાં મુકવામા ંઆવેલ કલ ુ ૧૭ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૧૭ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 
સાદી રેતી ૧૫ 

લકેટેપ ૦૨ 
કલુ  ૧૭  

--------- 
ભાવનગર અને અમરલીે  િજ ા/શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૩૪૧ ી  કનુભાઇ બારયાૈ   (તળા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભાવનગર અન ે અમરેલી િજ ા/શહેરમા 
લૂંટ, ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, 
આ મહ યા, ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ 
અપમૃ ય,ુ ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક-૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨) પ ક-૨ 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૩) પ ક-૩ 

પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 301 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

ભાવનગર િજ ો ૩૧ ૨૯ ૫ ૧૪૬ ૨૦ ૭૫ ૮૨ ૭૬ ૭૧ ૩૭૮ ૪૬૦ ૨૦ 
ભાવનગર શહેર ૨૮ ૨૦ ૭ ૧૭૮ ૧૫ ૫૩ ૧૭૪ ૧૨૮ ૫૧ ૧૯૯ ૩૭૩ ૨૪ 
અમરેલી િજ ો ૩૧ ૧૬ ૫ ૨૧૫ ૪૬ ૬૪ ૧૫૧ ૯૩ ૨૬ ૨૮૧ ૪૩૨ ૪૯ 
અમરેલી શહેર ૨ ૧ ૧ ૩૦ ૩ ૧૦ ૨૧ ૨૪ ૧ ૧૯ ૪૦ ૩ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

ભાવનગર િજ ો ૧૧ ૧૬ ૨ ૯૨ ૨૨ ૫૯ ૮૬ ૫૮ ૪૪ ૩૧૧ ૩૯૭ ૩૨ 
ભાવનગર શહેર ૧૭ ૧૯ ૩ ૧૫૪ ૨૦ ૫૯ ૧૮૭ ૮૯ ૩૭ ૧૭૧ ૩૫૮ ૯ 
અમરેલી િજ ો ૧૫ ૧૩ ૭ ૧૭ ૨૮ ૫૭ ૧૪૪ ૬૪ ૨૬ ૨૦૨ ૩૪૬ ૨૮ 
અમરેલી શહેર ૧ ૨ ૦ ૨૦ ૪ ૭ ૧૬ ૫ ૩ ૧૩ ૨૯ ૧ 

પ ક-૨ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ભાવનગર િજ ો ૧૨૬૯ ૧૦૬૨ 
ભાવનગર શહેર ૧૧૦૫ ૯૯૦ 
અમરેલી િજ ો ૧૨૮૮ ૯૯૯ 
અમરેલી શહેર ૧૨૯ ૮૮ 

 

પ ક-૩ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક)  

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

ભાવનગર િજ ો ૧૯૩૭ ૨૨ 
ભાવનગર શહેર ૧૫૪૨ ૧૨ 
અમરેલી િજ ો ૧૮૩૫ ૬૯ 
અમરેલી શહેર ૨૧૦ ૧૭ 

--------- 
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં ચેકડમો બનાવવાની મંજરીે ૂ  

૨૨૪૨૭ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં કેટલા નવા ચેકડેમો 
બનાવવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 

  (૧) ૪૩ ચેકડેમ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ચેકડેમો પૂણ થયા 
અને કેટલા બાકી છે, અન ે

  (૨) ૩૪ ચેકડેમો પૂણ થયા અને ૯ બાકી છે. 

 (૩) આ બાકી ચેકડેમો યારે પૂણ કરવામાં આવશ?ે   (૩) જનૂ -૨૦૨૦ સુધીમા ંપૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 
--------- 

મનગર િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજર કરવા બાબતૂ  
૨૨૪૧૨ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મનગર િજ ામાં 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) . ૨૦,૮૬૮ લાખ. 

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

  (૩) ૮૯,૧૮૪. 

--------- 

તાપી અને પંચમહાલ િજ ા/શહરમાં દા ના બુટલેગરોે /અ ાઓની ફ રયાદો 
૨૪૩૯૫ ી સુિનલભાઈ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને પંચમહાલ િજ ા/શહેરમાં દા ના 
બુટલેગરો/અ ાઓ અંગે કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

તાપી િજ ો ૨૩ 
યારા શહેર ૦ 

પંચમહાલ િજ ો ૭ 
ગોધરા શહેર ૫ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક) 

મળેલ ફ રયાદો 

તાપી િજ ો ૨૩ 
યારા શહેર ૧ 

પંચમહાલ િજ ો ૧૦ 
ગોધરા શહેર ૩  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અંગે સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરી અને કેટલો દા નો જ થો પકડાયો? 

  (૨) મળેલ ફ રયાદ પર વે કાયદેસરની કાયવાહી હાથ 
ધરીને ૩૦ બોટલ િવદેશી દા  અને ૩૨૭ લીટર દેશી દા નો 
જ થો પકડવામાં આવલે છે. 

--------- 
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત 

૨૨૪૨૮ ી રમેશભાઇ કટારા  (ફતેપુરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં કેટલા તળાવો ડા 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૩૬૫ 

 (૨) તેની પાછળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) . ૭૩૩.૦૫ લાખ 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં શહરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાયૂ ે મ 

૨૨૪૫૩ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા  (રાજકોટ ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) જનાગઢ િજ ામાં કેલે ડર વષ ૂ ૨૦૧૯ દર યાન 
શહેરી િવ તારમા ં સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલા કાય મો 
યોજવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૧૧ 
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 (૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હેઠળ કેટલી સેવાઓ 
આવરી લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૭ 

 (૩) આ કાય મ હેઠળ કેટલી અર ઓ આવી, અન ે   (૩) ૯,૭૫૫ 
 (૪) તે પૈકી કેટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં 
આ યો ? 

  (૪) ૯,૭૫૫ 

--------- 
મોડાસા શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  

૨૨૪૩૫ ી રમણભાઈ પટલ ે  (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત મોડાસા 
શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાને કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) .૧૩૫૮.૦૯ લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) મંજર થયેલ કામો પૂણ થયેલ છેૂ . 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) .૧૩૭૭.૧૯ લાખ 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનું 
શું આયોજન છે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને મહસાણા િજ ામાં કાયરત ે .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૨૪૫ ી શીવાભાઈ ભુરીયા  ( દયોદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અન ે મહેસાણા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી 

.આઈ.ડી.સી. કાયરત છે,  

  (૧)  
િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ. ડી.સી.ની 

સં યા 
પાલનપુર ૦૨ 

દયોદર ૦૧ 
ડીસા ૦૧ 
દાંતા ૦૧ 

બનાસકાંઠા  

કાંકરેજ ૦૧ 
મહેસાણા ૦૩ 

કડી ૦૧ 
ખેરાલ ુ ૦૧ 

મહેસાણા 

િવ પુર ૦૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) બનાસકાંઠા  - ૦૯  
  મહેસાણા - ૦૪  

 (૩) ઉ ત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમા ં
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ?  

  (૩) બનાસકાંઠા  - ૦૦ 
  મહેસાણા - ૦૧ 

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ાૂ /શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૩૧૭ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ અન ેપોરબંદરૂ  િજ ા/શહેરમા લૂંટ, 
ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, આ મહ યા, 
ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ 

  (૧) પ ક-૧ 
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ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર  કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અને 

  (૨) પ ક-૨ 

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૩) પ ક-૩ 

પ ક-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

જૂનાગઢ િજ ો ૧૯ ૧૬ ૪ ૯૪ ૨૨ ૬૮ ૨૫૬ ૭૯ ૪૧ ૩૦૧ ૫૫૭ ૨૮ 
જૂનાગઢ શહેર ૨૦ ૮ ૨ ૧૩૭ ૮ ૨૪ ૬૨ ૩૯ ૨૪ ૧૮૨ ૨૪૪ ૧૧ 

પોરબંદર િજ ો ૧ ૯ ૧ ૨૪ ૪ ૧૩ ૫૮ ૧૩ ૧૩ ૮૫ ૧૪૩ ૫ 
પોરબંદર શહેર ૭ ૭ ૧ ૫૦ ૭ ૧૦ ૬૩ ૧૩ ૭ ૪૭ ૧૧૦ ૬ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

જૂનાગઢ િજ ો ૮ ૨૦ ૫ ૧૨૨ ૨૫ ૬૧ ૨૪૦ ૭૩ ૫૦ ૩૦૩ ૫૪૩ ૧૮ 
જૂનાગઢ શહેર ૧૬ ૫ ૨ ૧૫૧ ૧૦ ૧૮ ૭૧ ૭૭ ૨૩ ૧૫૬ ૨૨૭ ૭ 

પોરબંદર િજ ો ૩ ૬ ૧ ૨૨ ૬ ૭ ૫૩ ૧૪ ૧૨ ૧૧૮ ૧૭૧ ૩ 
પોરબંદર શહેર ૩ ૧૦ ૪ ૩૪ ૭ ૪ ૬૧ ૧૬ ૭ ૫૪ ૧૧૫ ૬ 

પ ક-૨ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

જનાગઢ િજ ોૂ  ૧૩૯૦ ૧૩૫૩ 
જનાગઢ શહેરૂ  ૬૪૭ ૬૨૬ 

પોરબંદર િજ ો ૩૪૯ ૩૯૯ 
પોરબંદર શહેર ૩૦૨ ૩૦૯ 

પ ક-૩ 

િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક)  

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

જનાગઢ િજ ોૂ  ૧૫૯૧ ૧૦૨ 
જનાગઢ શહેરૂ  ૮૮૫ ૨૫ 

પોરબંદર િજ ો ૪૯૮ ૨૩ 
પોરબંદર શહેર ૪૬૧ ૧ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ગુના હત ક યોૃ  

૨૪૩૭૪ ીમતી ચં કાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર દાહોદ િજ ામા ં તાલુકાવાર ઘરફોડ ચોરી, 
લૂંટ, ધાડ, અપહરણ, ખૂન, બળા કાર, હ યાના કેટલા 
ગુનાઓ ન ધાયા, અન ે

  (૧) પ ક મુજબ. 
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 (૨) તે પૈકી કેટલા ઈસમો પકડાયા અને કેટલા 
પકડવાના બાકી છે?  

  (૨)  
પકડાયા પકડવાના બાકી 
૯૨૦ ૨૯૧  

પ ક 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તાલુકા ઘરફોડ 

ચોરી 
લંુટ ધાડ અપહરણ ખૂન બળા કાર હ યા 

દાહોદ ૨૭ ૧૩ ૪ ૨૬ ૧૧ ૬ ૧૧ 
ગરબાડા ૭ ૧૨ ૨ ૧૩ ૪ ૪ ૪ 
ધાનપુર ૨ ૧ ૦ ૧૫ ૨ ૪ ૨ 

દેવ.બારીયા ૪ ૪ ૨ ૧૬ ૩ ૯ ૩ 
લીમખેડા ૪ ૨ ૪ ૧૩ ૪ ૧ ૪ 
સ ગવડ ૧ ૧ ૨ ૩ ૪ ૧ ૪ 
ઝાલોદ ૧૧ ૫ ૪ ૧૩ ૫ ૭ ૫ 
ફતેપુરા ૭ ૨ ૩ ૭ ૨ ૯ ૨ 
સંજલેી ૧ ૨ ૧ ૫ ૨ ૨ ૨ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે (િજ ાનંુ 
મુ ય મથક)  

ઘરફોડ 
ચોરી 

લંુટ ધાડ અપહરણ ખૂન બળા કાર હ યા 

દાહોદ ૧૮ ૧૬ ૨ ૨૩ ૪ ૭ ૪ 
ગરબાડા ૪ ૮ ૩ ૧૨ ૨ ૧ ૨ 
ધાનપુર ૧ ૧ ૧ ૧૪ ૫ ૪ ૫ 

દેવ.બારીયા ૭ ૦ ૦ ૧૪ ૪ ૭ ૪ 
લીમખેડા ૧૦ ૦ ૩ ૧૦ ૪ ૨ ૪ 
સ ગવડ ૩ ૦ ૦ ૬ ૩ ૩ ૩ 
ઝાલોદ ૧૬ ૫ ૩ ૧૧ ૬ ૭ ૬ 
ફતેપુરા ૩ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૨ ૪ 
સંજલેી ૦ ૦ ૦ ૪ ૧ ૦ ૧ 

--------- 
ક છ િજ ામાં ખિન ના નમુનાઓનું પૃ થકરણ 

૨૨૪૬૦ ડૉ. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં ખિન ના નમુનાઓનાં પૃ થકરણ 
માટે રા ય સરકાર ારા કોઈ યવ થા ઊભી કરવામાં 
આવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 
પેટો ાફી અને મીનરલ કેમે ટી યોગશાળા, રાયસણ, 
ગાંધીનગર ખાતે કાયરત છે. 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં આવી યવ થાઓ અંતગત ક છ િજ ાના 
કલ કેટલા નમનુાઓનું પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છેુ ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ાના 
ખિનજ નમનુાઓનું કરવામાં આવેલ પૃ થકરણની છે ા બે 
વષની િવગત નીચે માણે છે. 

પૃ થકરણનો 
સમયગાળઓ 

પૃ થકરણ થયેલ 
નમુનાની સં યા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૨૯૫૧ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૨૦૧૯ 

 
--------- 

ખેડા અને પંચમહાલ િજ ા/શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  
૨૪૩૫૬ ી ઈ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ા/શહેરમા લૂંટ, 
ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, આ મહ યા, 

  (૧) પ ક મુજબ. 
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ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ 
ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર  કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અને 

  (૨)  
િજ ા (મુ ય 

મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું 
મુ ય મથક)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ખેડા િજ ો ૯૪૯ ૯૨૪ 
નડીયાદ શહેર ૧૮૫ ૨૨૧ 

પંચમહાલ િજ ો ૮૩૭ ૭૭૭ 
ગોધરા શહેર ૧૮૭ ૧૫૦  

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૩)  
િજ ા (મુ ય 

મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું 
મુ ય મથક)  

ધરપકડ કરી ધરપકડ બાકી 

ખેડા િજ ો ૧૪૦૨ ૩૫ 
નડીયાદ શહેર ૧૯૨ ૦૨ 

પંચમહાલ િજ ો ૧૪૬૫ ૮૭ 
ગોધરા શહેર ૩૪૧ ૦૩  

પ ક 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

ખેડા િજ ો ૦૬ ૨૦ ૦૩ ૮૩ ૧૫ ૭૨ ૮૯ ૪૩ ૩૫ ૨૮૧ ૩૭૦ ૧૦ 
નડીયાદ શહેર ૦૯ ૦૩ ૦૦ ૩૬ ૦૨ ૦૩ ૧૩ ૧૪ ૦૨ ૫૬ ૬૯ ૦૩ 

પંચમહાલ િજ ો ૧૨ ૩૬ ૦૩ ૧૨૩ ૨૪ ૮૧ ૬૬ ૪૨ ૪૫ ૨૩૩ ૨૯૯ ૧૭ 
ગોધરા શહેર ૨૧ ૦૨ ૦૧ ૭૭ ૦૫ ૧૪ ૧૧ ૨૮ ૧૧ ૪૬ ૫૭ ૦૨ 

 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

ખેડા િજ ો ૦૯ ૨૫ ૦૨ ૮૪ ૧૩ ૮૯ ૭૨ ૪૧ ૨૫ ૨૭૮ ૩૫૦ ૦૮ 
નડીયાદ શહેર ૦૫ ૦૨ ૦૧ ૪૧ ૦૪ ૧૩ ૧૮ ૧૩ ૦૧ ૬૫ ૮૩ ૦૧ 

પંચમહાલ િજ ો ૦૪ ૨૫ ૦૧ ૧૨૦ ૧૫ ૭૨ ૯૧ ૩૮ ૧૯ ૨૧૯ ૩૧૦ ૧૩ 
ગોધરા શહેર ૦૪ ૦૬ ૦૦ ૬૦ ૦૧ ૧૬ ૧૩ ૧૬ ૦૬ ૪૧ ૫૪ ૦૧ 

--------- 
ભ ચ અને સુરત િજ ામાં/શહરે માંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ 

૨૪૩૮૬ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ અન ેસુરત િજ ા/શહેરમાંથી વષવાર કેટલુ ં
ગૌમાંસ અને ગૌવશં પકડવામા ંઆ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય 

મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો જ થો ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

ભ ચ શહેર ૨૫ િક. ા. ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ભ ચ િજ ો ૧૫૦૬ િકલો ૫૦૦ ૨૭ ૦૨ ૨૦ ૦૩ 
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ામ 

સુરત શહેર ૩૫૮૧ િક. ા. ૧૧ ૦૦ ૧૫ ૦૦ 

સુરત ા ય ૩૧૩૭૫ િક. ા. ૩૦ ૦૪ ૮૨ ૦૨ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ભ ચ શહેર ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૧૧ ૦૧ 

ભ ચ િજ ો ૨૫૦ િક. ા. ૧૮ ૦૬ ૧૪ ૦૦ 

સુરત શહેર ૩૮૫ િક. ા. ૦૫ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

સુરત ા ય ૧૯૮૨૧ િક. ા ૮૨૭ ૦૬ ૬૬ ૦૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
ભ ચ શહેર ૦૧ ૦૦ 
ભ ચ િજ ો ૦૩ ૨૭ 
સુરત શહેર ૩૩ ૦૫ 
સુરત ા ય ૧૯ ૪૪ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ભ ચ શહેર ૦૦ ૦૭ 
ભ ચ િજ ો ૧૫ ૦૬ 
સુરત શહેર ૦૮ ૧૦ 
સુરત ા ય ૨૯ ૨૭  

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાના બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

ભ ચ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ભ ચ િજ ો ૦૦ ૦૦ 
સુરત શહેર ૦૨ ૦૧ 
સુરત ા ય ૦૪ ૦૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ભ ચ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ભ ચ િજ ો ૦૧ ૦૧ 
સુરત શહેર ૦૦ ૦૦ 
સુરત ા ય ૦૨ ૦૭  

--------- 
શહરી િવકાસ અને શહરી ગૃહિનમાણ િવભાગના બોડે ે -કોપ રશનની ખોટે  

૨૪૨૯૯ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શેહરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ શહેરી 
િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ િવભાગના તાબા હેઠળ 
કયા બોડ-કોપ રેશન આવેલા છે, 

  (૧) ગુજરાત હાઉસ ગ બોડ અન ે ગુજરાત યુિનિસપલ 
ફાઈના સ બોડ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે નાણાંકીય વષવાર 
ઉ ત બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી રકમની ખોટ અન ેકેટલી 
રકમની આવક થઈ, અન ે

  (૨) (૧) ગુજરાત હાઉસ ગ બોડઃ- 
નાણાંકીય વષ િવગત ( િપયામાં) 

૨૦૧૭-૧૮ આવક કરતાં ખચમા ં વધારો-
૧,૫૧,૪૦,૯૯૮.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ખચ કરતાં આવકમા ં વધારો-
૪,૭૩,૬૮,૦૩૧.૩૨ 
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(૨) ગુજરાત યુિનિસપલ ફાઈના સ બોડઃ- 
 ગુજરાત યુિનિસપલ ફાઈના સ બોડની કચેરી નફા 
નુકશાન કરતી વાિણ યીક વૃિ  કરતી સં થા નથી, પરતુ ં
સરકારની મહાનગરપાિલકાઓ/નગરપાિલકાઓના િવકાસ 
માટેની ા ટ ફાળવણી કરતી નોડલ એજ સી તરીકેની ફરજ 
બ વતી કચેરી હોઈ, ખોટ કરવાનો કે આવકનો  રહેતો 
નથી. 

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શા પગલા ં
લીધા? 

  (૩) (૧) ગુજરાત હાઉસ ગ બોડઃ- 
 ગુજરાત હાઉસ ગ બોડ નહ  નફો કે નુકશાનના હેતુથી કાય 
કરે છે. આવક કરતાં ખચમાં વધારો થાય તો આગામી વષના 
નફા સામે સરભર કરવામા ંઆવ ેછે. તેમજ મહેસૂલી અન ેમૂડી 
ખચમાં ઘટાડો કરી કરકસરની નીિતનુ ંઅમલીકરણ કરવામા ં
આવે છે. 

(૨) ગુજરાત યુિનિસપલ ફાઈના સ બોડઃ- 
  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આણંદ અને વલસાડ િજ ા/શહરમાં ગુના હત ક યોે ૃ  

૨૪૩૫૦ ી િનરજન પટલં ે   (પેટલાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને વલસાડ િજ ા/શહેરમા લૂંટ, 
ખૂન, ધાડ, ચોરી, બળા કાર, અપહરણ, આ મહ યા, 
ઘરફોડ ચોરી, રાયોટ ગ, આકિ મક મૃ ય,ુ અપમૃ ય,ુ 
ખૂનની કોિશશના કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) પ ક મુજબ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર, 
િજ ા/શહેરવાર કેટલા ગુનાઓ ઉકેલવામાં આ યા, અન ે

  (૨)  
િજ ા (મુ ય 

મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું 
મુ ય મથક)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

આણંદ િજ ો ૧૧૩૧ ૧૧૩૨ 
આણંદ શહેર ૧૮૩ ૧૮૮ 

વલસાડ િજ ો ૧૭૦૪ ૧૭૫૦ 
વલસાડ શહેર ૨૦૪ ૨૧૫  

 (૩) તે પૈકી િજ ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી અને કેટલાની ધરપકડ કરવાની 
બાકી છે ? 

  (૩)  
િજ ા (મુ ય મથક િસવાય)/ 
શહર ે (િજ ાનું મુ ય મથક)  

ધરપકડ કરી ધરપકડ 
બાકી 

આણંદ િજ ો ૧૫૦૩ ૭૩ 
આણંદ શહેર ૨૦૧ ૦૦ 

વલસાડ િજ ો ૧૩૨૬ ૮૧ 
વલસાડ શહેર ૨૩૬ ૦૦  

પ ક 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

આણંદ િજ ો ૧૧ ૧૮ ૪ ૧૪૨ ૧૭ ૬૯ ૧૦૬ ૮૩ ૨૪ ૩૩૪ ૪૪૦ ૨૫ 
આણંદ શહેર ૫ ૨ ૦ ૫૧ ૨ ૧૧ ૧૨ ૨૧ ૦ ૫૨ ૬૪ ૨ 

વલસાડ િજ ો ૨૧ ૨૩ ૭ ૨૨૩ ૧૩ ૬૭ ૨૩૯ ૧૩૩ ૧૬ ૪૩૯ ૬૭૮ ૨૫ 
વલસાડ શહેર ૨ ૨ ૦ ૩૧ ૪ ૬ ૨૮ ૧૪ ૨ ૫૭ ૮૫ ૪ 

 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનંુ મુ ય 

મથક)  

લંૂટ ખૂન ધાડ ચોરી બળા કાર અપહરણ આ મહ યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટ ગ આકિ મક 
મૃ ય ુ

અપમૃ ય ુ ખૂનની 
કોિશશ 

આણંદ િજ ો ૮ ૩૧ ૧ ૧૨૮ ૧૩ ૮૩ ૯૫ ૭૦ ૨૮ ૩૪૬ ૪૪૧ ૧૪ 
આણંદ શહેર ૨ ૫ ૦ ૬૩ ૦ ૯ ૧૬ ૧૭ ૨ ૫૧ ૬૭ ૧ 

વલસાડ િજ ો ૭ ૨૮ ૨ ૧૬૬ ૧૯ ૪૭ ૨૬૪ ૯૬ ૩૧ ૪૭૨ ૭૩૬ ૯ 
વલસાડ શહેર ૧ ૦ ૦ ૧૯ ૨ ૩ ૨૬ ૧૫ ૬ ૬૯ ૯૫ ૧ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં તાલુકાને િવકાસશીલ હર કરવા બાબતે  

૨૪૨૫૧ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં િવકે ીત િજ ા આયોજન કાય મ હેઠળ પાટણ 
િજ ાના સર વતી તાલુકાને િવકાસશીલ તાલુકો હેર 
કરવા માટે કેટલી રજઆતોુ , માંગણીઓ સરકારને મળી, 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) મળેલ રજઆતોુ , માંગણીઓ અ વયે શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) યાં સુધીમાં ઉ ત તાલુકાન ેિવકાસશીલ તાલુકો 
હેર કરવામાં આવશ?ે 

  (૩) હાલમા ંઆવી કોઈ બાબત િવચારણા હેઠળ નથી. 

--------- 
ડાંગ અને તાપી િજ ામાં/શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  

૨૪૩૯૮ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ અન ે તાપી િજ ા/શહેરમાંથી વષવાર કેટલુ ં
ગૌમાંસ અને ગૌવશં પકડવામા ંઆ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય 

મથક 
િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો જ થો ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

આહવા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ડાંગ િજ ો ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
યારા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તાપી િજ ો ૦૦ ૨૦ ૦૫ ૧૨ ૦૦ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

આહવા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ડાંગ િજ ો ૭૦ િક. ા. ૦૮ ૦૮ ૧૨ ૦૦ 
યારા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
આહવા શહેર ૦૦ ૦૦ 
ડાંગ િજ ો ૦૦ ૦૩ 
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યારા શહેર ૦૦ ૦૦ 
તાપી િજ ો ૦૦ ૦૫ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
આહવા શહેર ૦૦ ૦૦ 
ડાંગ િજ ો ૧૩ ૧૧ 
યારા શહેર ૦૦ ૦૦ 

તાપી િજ ો ૦૦ ૧૦  
 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 

કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ 
કરવાની બાકી છે? 

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાના બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

આહવા શહેર ૦૦ ૦૦ 
ડાંગ િજ ો ૦૦ ૦૦ 
યારા શહેર ૦૦ ૦૦ 

તાપી િજ ો ૦૦ ૦૦ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

આહવા શહેર ૦૦ ૦૦ 
ડાંગ િજ ો ૦૧ ૦૧ 
યારા શહેર ૦૦ ૦૦ 

તાપી િજ ો ૦૦ ૦૫  
--------- 

ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં/શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  
૨૪૩૫૯ ી કાિ તભાઈ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ખેડા અને મહીસાગર િજ ા/શહેરમાંથી વષવાર 
કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવશં પકડવામાં આ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

નડીયાદ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ખેડા િજ ો ૧૩૦૦ િક. ા. ૦૧ ૧૧ ૧૫ ૦૨ 
લુણાવાડા શહેર ૦૦ ૦૧ ૨૧ ૦૦ ૦૦ 
મહીસાગર િજ ો  ૦૦ ૦૨ ૪૨ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
નડીયાદ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ખેડા િજ ો ૦૦ ૧૮ ૨૨ ૨૨ ૦૫ 
લુણાવાડા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 
મહીસાગર િજ ો  ૧૫૦ િક. ા ૦૧ ૩૬ ૦૨ ૦૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
નડીયાદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ખેડા િજ ો ૦૭ ૩૫ 
લુણાવાડા શહેર ૦૦ ૦૪ 
મહીસાગર િજ ો  ૦૦ ૨૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
નડીયાદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
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ખેડા િજ ો ૦૦ ૫૪ 
લુણાવાડા શહેર ૦૦ ૦૫ 
મહીસાગર િજ ો  ૦૪ ૧૮  

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
 

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

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે

(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાના બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગોવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

નડીયાદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ખેડા િજ ો ૦૦ ૦૦ 
લુણાવાડા શહેર ૦૦ ૦૦ 
મહીસાગર િજ ો  ૦૦ ૦૩ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
નડીયાદ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ખેડા િજ ો ૦૦ ૦૦ 
લુણાવાડા શહેર ૦૦ ૦૧ 
મહીસાગર િજ ો  ૦૦ ૦૦  

--------- 
ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓે ગનાઈ ડ ાઈમ એ ટ 

૨૪૨૭૮ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત 
ક ટોલ ઓફ ટેરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈ ડ ાઈમ એ ટ 
યારથી લાગુ કરવામા ંઆવેલ છે, 

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

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે છે ા બે માસમાં 
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં 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. 

--------- 
ક છ અને મહસાણા િજ ાે /શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  

૨૪૨૩૦ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે   (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ અને મહેસાણા િજ ા/શહેરમાંથી વષવાર 
કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવશં પકડવામાં આ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

ગાંધીધામ શહેર ૫ િક. ા. ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ભુજ શહેર ૨૩૦ િક. ા. ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
ક છ-પૂવ િજ ો ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ક છ-પિ મ િજ ો ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા િજ ો ૨૦૦ િક. ા. ૦૮ ૦૩ ૦૧ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ગાંધીધામ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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ભુજ શહેર ૫૯૫ િક. ા. ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
ક છ-પૂવ િજ ો ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ક છ-પિ મ િજ ો ૫૦ િક. ા ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 
મહેસાણા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા િજ ો ૭૩૮ િક. ા. ૦૫ ૦૦ ૬૯ ૦૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
ગાંધીધામ શહેર ૦૧ ૦૦ 
ભુજ શહેર ૧૦ ૦૦ 
ક છ-પૂવ િજ ો ૦૦ ૦૦ 
ક છ-પિ મ િજ ો ૦૦ ૦૧ 
મહેસાણા શહેર ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા િજ ો ૦૬ ૦૩ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ગાંધીધામ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ભુજ શહેર ૧૭ ૦૦ 
ક છ-પૂવ િજ ો ૦૦ ૦૦ 
ક છ-પિ મ િજ ો ૧૯ ૦૭ 
મહેસાણા શહેર ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા િજ ો ૦૫ ૦૪  

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાના બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

ગાંધીધામ શહેર ૦૧ ૦૦ 
ભુજ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ક છ-પૂવ િજ ો ૦૦ ૦૦ 
ક છ-પિ મ િજ ો ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા શહેર ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા િજ ો ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ગાંધીધામ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ભુજ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ક છ-પૂવ િજ ો ૦૦ ૦૦ 
ક છ-પિ મ િજ ો ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા શહેર ૦૦ ૦૦ 
મહેસાણા િજ ો ૦૧ ૦૩  

--------- 
કોડીનાર તાલુકામાં ખનીજચોરીના બનાવો 

૨૩૭૬૨ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કોડીનાર તાલુકામાથંી ખનીજચોરીના કેટલા 
બનાવો ન ધાયા, 

  (૧) ખનીજચોરીના બનાવો. 
અન.ુ ન ં વષ ખનીજચોરીના બનાવો 

૧ ૨૦૧૮ ૧૮ 
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કલુ  ૫૯  
 (૨) ઉ ત ન ધાયેલ બનાવો અ વયે કેટલા 
ઈસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી, 

  (૨) ૨૪ 

 (૩) ઉ ત બનાવોમાં કેટલી રકમની યા કારની 
ખનીજ ચોરી પકડાયેલ, અને 

  (૩) . ૧૫૭.૦૪ લાખની ગેરકાયદેસર ખોદકામ, 
વહન અને સં હની ખનીજ ચોરી પકડાયેલ છે. 

 (૪) પકડાયેલ ઈસમો પાસેથી દંડ પેટે કેટલી રકમ 
વસૂલવામાં આવી? 

  (૪) . ૨૯.૩૮ લાખ. 

--------- 
રાપર શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાે કી રહતા કામોે  

૨૨૪૪૫ ીમતી માલતી મહ રીે   (ગાંધીધામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત રાપર 
શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાને કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) . ૧૨૦૨.૧૪ લાખ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ કામો પૂણ થયેલ છેૂ . 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) . ૧૦૮૪.૧૮ લાખ ખચ થયેલ છે. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુજલામ સુફલામ ેડ ગ કનાલ ારા ડવામાં આવેલ તળાવોે  

૨૨૩૬૧ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુજલામ સફુલામ ેડ ગ કેનાલ ારા  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં કેટલા તળાવો ડવામા ં
આ યા, 

  (૧) ૧૨૪. 

 (૨) સુજલામ સુફલામ ેડ ગ કેનાલ અને તેની 
ડેઈનોથી વષ ૨૦૧૯ દરિમયાન કેટલા તળાવો ભરવામા ં
આ યા, અન ે

  (૨) ૧૨૩. 

 (૩) કેટલા પાણીનો સં હ થયો?   (૩) ૬૩૭ એમ.સી.એફ.ટી. 
--------- 

અમરલી િજ ાના ધારી તાલુકામાં નવી ે .આઈ.ડી.સી.  
૨૪૩૩૨ ી જ.ેવી.કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં ધારી તાલુકામાં કેટલી .આઈ.ડી.સી.ઓ આવેલી 
છે, અને 

  (૧) એકપણ નહ . 

 (૨) ઉ ત તાલુકામા ં એકપણ આઈડીસી ન હોય 
તો નવી આઈડીસી થાપવા માટેની કાયવાહી કયા 
તબ ે  છે? 

  (૨) હાલ કોઈ આયોજન કરેલ નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં નવા મોટા ચેકડમના બાંધકામની કામગીરીે  

૨૨૩૫૧ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં કેટલા નવા મોટા ચેકડેમના 
બાંધકામની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૧) ૦૫ (પાંચ). 

 (૨) સદર ચેકડેમની બાંધકામની કામગીરીમા ં કેટલો 
ખચ થયેલ છે? 

  (૨) . ૧૩૭૦.૪૬ લાખ. 

--------- 
મોડાસા શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  

૨૨૩૭૧ ી હતુ કનોડીયા  (ઈડર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત મોડાસા 
શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાને કેટલી રકમ માટે મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) . ૧૩૫૮.૦૯ લાખ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) મંજર થયેલ કામો પૂણ થયેલ છેૂ . 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) . ૧૩૭૭.૧૯ લાખ. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વ ભ િવ ાનગર શહરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહતા કામોે ે  

૨૨૪૩૬ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહેરી િવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વિણમ 
જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત વ ભ 
િવ ાનગર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાને કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) . ૯૭૫.૬૬ લાખ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ યોજનાના કામોની ૂ
શું પ રિ થિત છે, 

  (૨) કામો પૂણ થયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ 
થયેલ છે, અન ે

  (૩) . ૮૮૦.૭૮ લાખ. 

 (૪) યોજનાના બાકી રહેતા કામો પૂણ કરવા માટેનુ ં
શું આયોજન છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર ન ધાયેલ ગુ હા હત કસોે ે  

૨૪૨૫૪ ી 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 ખૂન, લૂંટ, 
ધાડ અને બળા કારના કેટલા કેસ ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-૧ 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા કેસ ઉકેલવાના બાકી 
છે, અને  

  (૨) પ ક-૨ 
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 (૩) ઉ ત તાલુકાવાર ન ધાયેલ કેસો અ વયે કેટલા 
ઈસમોન ેપકડવાના બાકી છે? 

  (૩) ૧૮ 

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

તાલુકા ખૂન લંૂટ ધાડ બળા કાર 
મહેસાણા ૩ ૩૨ ૪ ૫ 

ટાણા ૩ ૧ ૧ ૨ 
બેચરા  ૨ ૨ ૨ ૧ 
કડી ૧૩ ૧૮ ૧૨ ૪ 
િવસનગર ૦ ૫ ૦ ૩ 
િવ પુર ૬ ૮ ૦ ૦ 

ઝા ૨ ૨ ૧ ૨ 
ખેરાલુ ં ૫ ૧ ૦ ૦ 
વડનગર ૦ ૪ ૧ ૪ 
સતલાસણા ૨ ૩ ૨ ૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તાલુકા ખૂન લંૂટ ધાડ બળા કાર 

મહેસાણા ૭ ૧૧ ૩ ૬ 
ટાણા ૦ ૨ ૦ ૨ 

બેચરા  ૦ ૨ ૧ ૧ 
કડી ૭ ૧૬ ૫ ૩ 
િવસનગર ૫ ૧ ૧ ૦ 
િવ પુર ૪ ૩ ૧ ૧ 

ઝા ૩ ૩ ૦ ૨ 
ખેરાલુ ં ૧ ૧ ૨ ૧ 
વડનગર ૩ ૦ ૦ ૨ 
સતલાસણા ૧ ૧ ૦ ૦ 

પ ક-૨ 
તાલુકા ખૂન લંૂટ ધાડ બળા કાર 

મહેસાણા ૦ ૧૦ ૦ ૦ 
ટાણા ૦ ૧ ૦ ૦ 

બેચરા  ૦ ૨ ૦ ૦ 
કડી ૦ ૮ ૦ ૦ 
િવસનગર ૦ ૧ ૦ ૦ 
િવ પુર ૦ ૩ ૦ ૦ 

ઝા ૨ ૧ ૦ ૧ 
ખેરાલુ ં ૦ ૧ ૦ ૦ 
વડનગર ૧ ૨ ૦ ૦ 
સતલાસણા ૨ ૩ ૦ ૦ 

--------- 
ખાણ-ખનીજ ભાગના તાબા હઠળના બોડ કોપે રશનની ખોટે  

૨૪૨૯૬ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખાણ-ખનીજ ભાગના તાબા હેઠળ કયા 
બોડ-કોપ રેશન આવેલ છે, 

  (૧) ખાણ-ખનીજ ભાગના તાબા હેઠળ ગુજરાત 
ખિનજ િવકાસ િનગમ આવેલ છે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાંકીય વષવાર ઉ ત બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી 
રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક થઈ, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત 
ખિનજ િવકાસ િનગમને નાણાંકીય વષ ૨૦૧૭-૧૮માં કલ ુ
આવક  
. ૨૦૬૯.૯૭ કરોડ તથા નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં

રોજ કલ આવક ુ .૧૮૭૯.૬૭ કરોડની આવક થયેલ હતી 
તથા ખોટ થયલે નથી. 

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શુ ં પગલાં   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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લીધા?ં 
--------- 

ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ા/શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌે વંશ 
૨૪૨૬૬ ડૉ. સી.જ.ેચાવડા  (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ા/શહેરમાંથી 
વષવાર કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવંશ પકડવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

ગાંધીનગર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ગાંધીનગર િજ ો ૯૪૦ િક. ા. ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૦ 
અમદાવાદ શહેર ૧૧૬૬૫ 

િક. ા. 
૪૩ ૨૧ ૩૯ ૩૦ 

અમદાવાદ ા ય  ૯૦ િક. ા. ૧૭ ૩૩ ૧૧ ૦૦ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ગાંધીનગર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ગાંધીનગર િજ ો ૫૬૫ િક. ા. ૧૫ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 
અમદાવાદ શહેર ૪૨૪૦ 

િક. ા. 
૧૦ ૦૬ ૦૧ ૦૦ 

અમદાવાદ ા ય ૨૩૫૦ 
િક. ા. 

૧૨ ૨૧ ૧૭ ૦૦ 

 

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
ગાંધીનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
ગાંધીનગર િજ ો ૦૬ ૦૭ 
અમદાવાદ શહેર ૭૫ ૨૧ 
અમદાવાદ ા ય  ૦૫ ૩૩ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ગાંધીનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
ગાંધીનગર િજ ો ૦૨ ૦૭ 
અમદાવાદ શહેર ૬૯ ૧૨ 
અમદાવાદ ા ય  ૨૦ ૨૫  

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદસેરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાની બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

ગાંધીનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
ગાંધીનગર િજ ો ૦૦ ૦૦ 
અમદાવાદ શહેર ૦૦ ૦૪ 
અમદાવાદ ા ય  ૦૦ ૦૪ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ગાંધીનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
ગાંધીનગર િજ ો ૦૦ ૦૦ 
અમદાવાદ શહેર ૦૩ ૦૦ 
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અમદાવાદ ા ય ૦૦ ૦૧  
--------- 

ગીરસોમનાથ અને મનગર િજ ા/શહરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશે  
૨૪૩૨૬ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીરસોમનાથ અને મનગર િજ ા/શહેરમાંથી 
વષવાર કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવંશ પકડવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

વેરાવળ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 
ગીરસોમનાથ િજ ો ૦૦ ૦૨ ૦૭ ૫૨ ૦૦ 

મનગર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મનગર િજ ો  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૪૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
વેરાવળ શહેર ૧૦૭૫ 

િક. ા. 
૦૪ ૦૦ ૧૨ ૦૦ 

ગીરસોમનાથ િજ ો ૧૨૦ િક. ા. ૦૦ ૦૧ ૧૨ ૦૦ 
મનગર શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મનગર િજ ો  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  

 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
પ ક-બ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહેર 
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
વેરાવળ શહેર ૦૦ ૦૨ 
ગીરસોમનાથ િજ ો ૦૪ ૩૩ 

મનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
મનગર િજ ો  ૦૦ ૦૫ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
વેરાવળ શહેર ૨૨ ૦૯ 
ગીરસોમનાથ િજ ો ૦૧ ૦૩ 

મનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
મનગર િજ ો  ૦૦ ૦૦  

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદસેરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાની બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

વેરાવળ શહેર ૦૦ ૦૦ 
ગીરસોમનાથ િજ ો ૦૦ ૦૦ 

મનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
મનગર િજ ો  ૦૦ ૦૬ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
વેરાવળ શહેર ૦૧ ૦૧ 
ગીરસોમનાથ િજ ો ૦૨ ૦૨ 

મનગર શહેર ૦૦ ૦૦ 
મનગર િજ ો  ૦૦ ૦૦  

--------- 
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ઉ ોગ ભાગના બોડ-કોપ રશનની ખોટે  
૨૪૨૮૭ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે   (લ બડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

ભાગના તાબા હેઠળના કયા બોડ કોપ રેશન આવેલ છે. 
  (૧)  

મ ઉ ોગ ભાગના તાબા હઠળના બોડે -કોપ રશનના ે
નામ 

૧ ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ િનગમ 
૨ ગુજરાત ઔ ોિગક મૂડીરોકાણ િનગમ લી. 
૩ ગુજરાત રા ય નાણાકીય િનગમ 
૪ ગુજરાત ઈ ા ટ ચર ડેવલપમે ટ બોડ  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે નાણાંકીય વષવાર 
ઉ ત બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી રકમની ખોટ અન ેકેટલી 
રકમની આવક થઈ, અને   

  (૨)  
છ ા બે નાણાંકીય વષે વારમાં બોડ-કોપ રશનવાર ે

થયેલ ખોટ અને આવક ( . લાખમાં) 
મ બોડ-

કોપ રશનના ે
નામ વષ આવક ખોટ 

૧ ગુજરાત 
ઔ ોિગક 
િવકાસ િનગમ 

૨૦૧૭-૧૮ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૮૧૪૪.૪૫/- 
૯૯૯૫.૯૦/- 

-- 
-- 

૨ ગુજરાત 
ઔ ોિગક 
મૂડીરોકાણ 
િનગમ લી. 

૨૦૧૭-૧૮ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૧૧૫૩૭.૩૯/- 
૪૪૦૯.૮૩/- 

-- 
-- 

૩ ગુજરાત રા ય 
નાણાકીય 
િનગમ 

૨૦૧૭-૧૮ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૧૭૯૮.૦૦/- 
૨૧૭૬.૦૦/- 

૧૧૫૫૩.૦૦/- 
૧૧૪૮૭.૦૦/- 

૪ ગુજરાત 
ઈ ા ટ ચર 
ડેવલપમે ટ 
બોડ 

રા ય સરકાર તરફથી ા ટ-ઈન-એઈડ મળતુ ં હોવાથી 
ખોટ અને આવકનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 
 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શા પગલાં 
લીધા?ં 

  (૩)  
મ બોડ-

કોપ રશનના ે
નામ 

બોડ-કોપ રશનની ખોટ ઘટાડવા લીધેલ પગલાંે  

૧ ગુજરાત 
ઔ ોિગક 
િવકાસ 
િનગમ 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

૨ ગુજરાત 
ઔ ોિગક 
મૂડીરોકાણ 
િનગમ લી. 

ઉ ત સમયગાળામાં કોઈ ખોટ થયલે નથી. 

૩ ગુજરાત રા ય 
નાણાકીય 
િનગમ 

- ે ીય કચેરીઓનું સં યાબળ ઘટાડીને તેનુ ં
ાદેિશક કચેરીઓમા ં િવલીનીકરણ કરવામાં આવેલ 

છે. 
-વડી કચેરીના મકાનનો અમકુ ભાગ સરકારી 
કચેરીઓન ેવેચાણ કરેલ છે. 
-વહીવટી ખચમા ંઘટાડો કરેલ છે. 
- વૈિ છક િનવૃિ  તથા ફરિજયાત િનવૃિ  યોજના 
અમલમાં મકૂવામા ંઆવેલ હતી. 
-બે ક તથા અ ય સં થાઓની નાણાકીય 
જવાબદારીઓનું પુનઃગઠન કરી તે મુજબ િત 
ચુકવણીની યવ થા હાથ ધરેલ છે.  

૪ ગુજરાત 
ઈ ા ટ ચર 
ડેવલપમે ટ 
બોડ 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

 
--------- 

અમદાવાદ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ા/શહરમાંે થી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ 
૨૪૨૮૧ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ   (ધંધુકા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ અને દવેભૂિમ ારકા િજ ા/શહેરમાંથી 
વષવાર કેટલું ગૌમાંસ અને ગૌવંશ પકડવામા ંઆ યા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 
પ ક-અ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
પકડાયલે ગૌવંશની સં યા િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય 

મથક) 

પકડાયલે 
ગૌમાંસનો 

જ થો 
ગાય બળદ વાછરડા આખલા 

અમદાવાદ શહેર ૧૧૬૬૫ 
િક. ા. 

૪૩ ૨૧ ૩૯ ૩૦ 

અમદાવાદ ા ય ૯૦ િક. ા. ૧૭ ૩૩ ૧૧ ૦૦ 
મખંભાડીયા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દેવભૂિમ ારકા 
િજ ો 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
અમદાવાદ શહેર ૪૨૪૦ 

િક. ા. 
૧૦ ૦૬ ૦૧ ૦૦ 

અમદાવાદ ા ય ૨૩૫૦ 
િક. ા. 

૧૨ ૨૧ ૧૭ ૦૦ 

મખંભાડીયા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
દેવભૂિમ ારકા 
િજ ો 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 
 (૨) તે અ વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 

પ ક-બ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

િજ ા (મુ ય મથક 
િસવાય)/શહર ે

(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ કરલ ે
આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરલ ે

આરોપીઓની સં યા 
અમદાવાદ શહેર ૭૫ ૨૧ 
અમદાવાદ ા ય ૦૫ ૩૩ 

મખંભાડીયા શહેર ૦૦ ૦૦ 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
અમદાવાદ શહેર ૬૯ ૧૨ 
અમદાવાદ ા ય ૨૦ ૨૫ 

મખંભાડીયા શહેર ૦૦ ૦૦ 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો ૦૦ ૦૦  

 (૩) તેઓ સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે   (૩) આરોપીઓ િવ  ગુનો ન ધી કાયદેસરની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૪) પ ક-ક મુજબ. 
પ ક-ક 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
િજ ા (મુ ય મથક 

િસવાય)/શહર ે
(િજ ાનું મુ ય મથક) 

ગૌમાંસના જ થાના 
ગુનામાં ધરપકડ 
કરવાના બાકી 

આરોપીઓની સં યા 

ગૌવંશના ગુનામાં 
ધરપકડ કરવાના બાકી 
આરોપીઓની સં યા 

અમદાવાદ શહેર ૦૦ ૦૪ 
અમદાવાદ ા ય ૦૦ ૦૪ 

મખંભાડીયા શહેર ૦૦ ૦૦ 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
અમદાવાદ શહેર ૦૩ ૦૦ 
અમદાવાદ ા ય ૦૦ ૦૧ 

મખંભાડીયા શહેર ૦૦ ૦૦ 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો ૦૦ ૦૦              

--------- 
ક છ િજ ામાં ખિન ના નમુનાઓનું પૃ થકરણ 

૨૨૩૯૧ ી િવરે િસંહ ડે   (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) રા યમાં ખિન ના નમુનાઓના ં પૃ થકરણ 
માટે રા ય સરકાર ારા કોઈ યવ થા ઊભી કરવામાં 
આવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 
પેટો ાફી અને મીનરલ કેમે ટી યોગશાળા, રાયસણ, 
ગાંધીનગર ખાતે કાયરત છે. 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં આવી યવ થાઓ અંતગત ક છ િજ ાના 
કલ કેટલા નમનુાઓનું પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છેુ ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ, ક છ 
િજ ાના ખિનજ નમુનાઓનું કરવામાં આવેલ પૃ થકરણની 
છે ા બે વષની િવગત નીચે માણ ેછે. 

પૃ થકરણનો 
સમયગાળઓ 

પૃ થકરણ થયેલ 
નમુનાની સં યા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૨૯૫૧ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૨૦૧૯ 

 
--------- 

દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી 

૨૨૪૬૫ ી અરિવંદ રયાણીૈ   (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
રા ય સરકાર ારા પધા મક અન ે પારદશક રીતે  
ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા પધા મક અન ે પારદશક રીતે  
ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે કલ ુ ૮૦૭ લો સ 

હેર હરા  માટે મુકવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ખિનજવાર કેટલા લોક  
ઈ-હરા માં મુકવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) તે અ વયે દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના 

લોક  
ઈ-હરા માં મુકવામા ંઆવેલ છેઃ 

ખિનજ લો સની સં યા 
લેકટેપ ૦૫ 

િબ ડ ગ લાઈમ ટોન ૦૪ 
લાઈમ ટોન અન ેમાલ ૦૧ 

કલુ  ૧૦  
 (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામા ં આવેલ લો સ પૈકી 
સફળ થયલે લો સની સં યા કેટલી છે? 

  (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામાં આવેલ કલ ુ ૧૦ લો સ 
પૈકી સફળ થયલે લો સની સં યા ૦૪ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 
િબ ડ ગ લાઈમ ટોન ૦૪  

--------- 
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી.  

૨૪૪૦૧ ી અનંતકમાર પટલુ ે   (વાસંદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અને વલસાડ િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલી .આઈ.ડી.સી. 
કાયરત છે,  

  (૧)  
િજ ો તાલુકો કાયરત .આઈ. ડી.સી.ની 

સં યા 
નવસારી ૦૧ 
ગણદેવી ૦૧ નવસારી  
વાંસદા ૦૧ 
વલસાડ ૦૧ 
પારડી ૦૧ 

વલસાડ 

વાપી ૦૨ 
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ઉમરગામ ૦૨ 
કપરાડા ૦૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર એકપણ 
.આઈ.ડી.સી. ન હોય તેવા તાલુકા કેટલા છે, અન ે

  (૨) નવસારી િજ ાના ૦૩ તાલુકામા ં 
  વલસાડ િજ ાના ૦૧ તાલુકામા ં

 (૩) ઉ ત .આઈ.ડી.સી. પૈકી છે ાં બે વષમા ં
કેટલી નવી .આઈ.ડી.સી. થાપવામા ંઆવી ?  

  (૩) એક પણ નહ . 
 

 
--------- 

 
ક છ િજ ામાં ગેરકાયદેસર પકડાયેલ દા  

૨૪૨૨૭ ી ુમનિસંહ ડે   (અબડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામા ંતાલુકાવાર કયા કારનો કેટલો દા  
ગેરકાયદેસર પકડાયો, અન ે

  (૧) પ ક મુજબ 

 (૨) ઉ ત તાલુકાઓમાં દા ના િતબંધનો કડક 
અમલ થાય તે માટે શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૨) દા ની હેરફેર અટકાવવા માટે ો હબેશન ધારાની 
ગવાઇઓમાં સુધારા કરી સ નું માણ વધારેલ છે. 

દા ના હેરફેરની વૃિ  કરતા ઇસમો િવ  ઉ ત સુધારેલ 
નવા કાયદાની ગવાઇ હેઠળ કાયદેસરની કાયવાહી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
  થાિનક પોલીસ, એસ.સી.બે., એસ.ઓ. ., 
આર.આર.સેલ., એસ.એમ.સી. ારા ખાનગી બાતમીદારો 
રોકી વધુમાં વધુ દા નો જ થો શોધી કાઢી કેસો કરવામા ં
આવે છે. 
  ો હબેશન કાયદાની અમલવારી માટે િનયિમત 
ડાઈવ ગોઠવવામાં આવે છે. તેમજ આવી વૃિ  આચરનાર 
ઇસમો િવ  ો હબેશન ૯૩, .પી. એ ટ ૫૫, ૫૬ 
અને પાસા જવેા અટકાયતી પગલાં લેવામા ંઆવેલ છે. 
  ટેટ મોનીટર ગ સેલ ખાતે ની સીધી ફ રયાદ 
મળી શકે તે માટે ટોલ ી નંબર અન ે વો સએપ નંબર 
કાયાિ વત કરવામાં આવેલ છે. 

પ ક 
તાલુકા દેશી દા  (લીટર) િવદેશી દા  (બોટલ) િબયર (બોટલ) 
અં ર ૧૧૫૯૧ ૫૨૦૨૬ ૧૦૧૯ 

ગાંધીધામ ૧૯૭૧૫ ૩૨૨૫૨ ૪૭૦૯ 
ભચાઉ ૬૧૩૬ ૧૫૧૭૧૯ ૮૬૮૦ 
રાપર ૨૯૧૦ ૧૭૧૬૦૮ ૧૧૦૩૮ 
ભુજ ૮૮૯૩ ૩૬૭૭ ૧૩૮૦ 

માંડવી ૪૦૫૮ ૪૫૯૩ ૮૭ 
મું ા ૬૮૯૯ ૧૯૭૬૭ ૧૭૬ 

નખ ાણા ૨૫૫૩ ૮૩૯ ૪૭૦ 
અબડાસા ૧૭૪૭ ૯૫૮૦ ૩ 
લખપત ૪૩૦ ૨૭૬ ૭ 

--------- 
 

દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી 
૨૨૪૬૪ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
રા ય સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે  
ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે શી કાયવાહી કરવામાં 
આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં
રા ય સરકાર ારા પધા મક અને પારદશક રીતે  
ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી માટે કલ ુ ૮૦૭ લો સ હેર 
હરા  માટે મુકવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે દવેભૂિમ ારકા િજ ામાં ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બ ે વષમાં ખિનજવાર કેટલા લોક  
ઈ-હરા માં મુકવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તે અ વય ે દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બ ે વષમા ં ખિનજવાર નીચેની િવગતેના લોક  
ઈ-હરા માં મુકવામાં આવેલ છેઃ 

ખિનજ લો સની સં યા 

લેકટેપ ૦૫ 
િબ ડ ગ લાઈમ ટોન ૦૪ 
લાઈમ ટોન અને માલ ૦૧ 

કલુ  ૧૦  
 (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામાં આવેલ લો સ પૈકી સફળ 
થયેલ લો સની સં યા કેટલી છે? 

  (૩) ઈ-ઓ શનમાં મુકવામાં આવેલ કલ ુ ૧૦ લો સ પૈકી 
સફળ થયેલ લો સની સં યા ૦૪ છે. 

ખિનજ સફળ લો સની સં યા 

િબ ડ ગ લાઈમ ટોન ૦૪  
 

 પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
તારાંિકત ો રીમા ં ો લબ કરવા અંગે  

 ી દપિસહં ભ. ડે (રા યક ાના વૈધાિનક અન ેસંસદીય બાબતોના મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, મારો 
પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. ો રીકાળની અંદર જ ેરીતે આપણે િવધાનસભાની એક પરપરા રહી છેં . એ પરપરામાં એવુંં  હોય છે કે 
ડોની અંદર અ તા મ માણ ે  આવ ેએ નો ઉ ેખ કરી ટેઝરી બે ચ પાસ ેએનો જવાબ લેવામા ંઆવે છે. ૧૪પ નંબરનો 

 હોય એને તમે ર નંબરની સાથે લબ કરી નો કોપ વધાય . સરકાર કોઇપણ થી ગભરાતી નથી. કદાચ ૧૪પમો 
પહેલા આ યો હોત તો એ માણેનો જવાબ અમ ેચો સ આપત. એ આપણા સ માનનીય સભાગૃહની પરપરા રહી છેં . એ 
પરપરાને હ ઇ ર ો છ કે કેટલાક સ ય ીઓ કદાચ એનાથી વાકેફ ન હ હોયં ું ંુ , એટલે પાછળના ો, કલ ો એનો ુ
સરવાળો કરી જ ેરીતે  કરે છે. મારી પાસ ેસંસદીય ણાિલકાની કાયરીિતની બુક છે ભાગ-૧. એ બુકના એના પાના ન.ં 
૩ર૩ ઉપર લખેલ છે કે કોઇપણ ડે કે વધુ  હાથ ધરવા બાબતની અદંર, પરતુ આની અંદર છે ી લીટી જ વાંચંું . થા સામ ે
સ ય ી તરફથી વાંધો લેવામા ંઆવતા હવે એ થા બંધ કરવામા ંઆવે છે તેવા ો સાથ ેલેવામા ંઆવતા નથી. મારે આપના 

ારા સ ય ીને માગદશન મળે કે આવા બંને ો લબ કરીન ેવાત મૂકે છે જ ેઅયો ય છે. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ ગરવા ગૃહની પરપરા રહી છે કે િવધાનસભાના લોર ઉપર જ ેકાગળ ં
મૂકાય તે પિ લશ થયો હોય છે. એવા દરેક સરકારી આંકડાઓ એને ચચાનો હ સો ગણી શકાય છે. હ આપના મારફત ું
મં ી ીન ેકહેવા માગંુ છ કે અહ યા રજ થતા આંકડાઓ એની ઓથિ ટિસટી સાિબત કરવાની જવાબદારી જ ેતે ભારી સ યની ુ ૂં
હોય છે. હમેશા અમે જ ેઆંકડા કોટ કરીએ છીએં , તે િવધાનસભાની અતારાંિકત ો રી કે તારાંિકત ો રી અને ઉપલ ધ 
લોર ઉપરના કાગળો ઉપરથી લેવાતા હોય છે. માનનીય દીપિસંહ એ જ ેપોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉપિ થત કય  છે એ આજની 

જ િવધાનસભા કાયવાહીમા ંજ ેિવિવધ અલગ ો હતા એને સમરાઇઝ કરી આંકડા મૂ યા છે. આવા આપે આપેલ આંકડાન ે
વીકારવામા ંસરકારન ેશુ ંતકલીફ થાય? સરકારે આપેલ આંકડા છે. એન ેસરકારે લોરમા ં વીકારવા ઇએ, લિેખત વ પે 

આ યા છે, યારે આ પોઇ ટ ઓફ ઓડર અ તુત બને છે. એટલ ેઆ પોઇ ટ ઓડર નામંજર કરવામાં આવેૂ . 
  અ  ય ી : કાયદાની યા એવી છે કે જવાબનો જવાબ પછી ન હોય. આનાથી રહી જતો હોય તો કહો. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ એ જ મે  છું ં ંુ . નવુ ં રપીટ કશું ન હ ક ં . રા ય સરકારમા ં
િવધાનસભાના સ  દર યાન અનેક તના ો માનનીય સ ય ી પૂછતા હોય છે. દરેક નો હાદ એનો ભૌગોિલક 
િવ તાર,  પૂછવાનો હેતુ, સરકાર જ ેજવાબ આપે છે, એની પાછળના ંકારણ દરેકના ંજદા ંજદાં હોય છેુ ુ . એટલ ેએક નો 
જવાબ તમે બીજ ેફીટ કરી દો તે કોઇ રીતે શકય નથી, એટલે ી દીપિસંહનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર સાચો છે. મળૂ  મૂકાયો 
હોય એનો જવાબ તે  પુરતો સદંભમા ંગણવો ઇએ. ગમે યા,ં ગમે તે વાતન ેફીટ કરી દવેી જ ેમાનનીય  પરેશભાઇ કહે છે 
તે યો ય નથી. ન હતર તો આવો ઉમેરો કરવા જઇએ તો કયાંયનુ ંકયાંય િચ  િબહામ ં થઇ ય. આવી રીતે િબહામ ં િચ  
રજ કરવામા ંએમનો રસ હોયૂ . અમ ેઅમા  સાચંુ અન ેસા  િચ  મકૂીએ છીએં ં . એ તો િસ ાંત છે કે સરકાર જ ેજવાબ આપે એ 
સાચો છે એમ વીકારવાની ગૃહની જવાબદારી અને ફરજ બંને છે, એટલે એને કોઇ રીતે તમે પડકારી ન શકો.  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જ ેપોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉભો કય  છે. સવાલ  
કયો પૂછાયો છે એના સંદભમા ંમાનનીય મં ી ી બંધાયેલા છે કે એ ના સદંભમા ંમાનનીય મં ી ી જવાબ આપે. િવપ  
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ારા સરકારને જ ે  પૂછવામાં આવે છે એ  છે એને આધીન જ પૂછવામાં આવે છે પણ િવધાનસભા ગૃહની અંદર રજ ૂ
કરેલી ો રીના જવાબની અંદર િજ ાવાઇઝ જ ેઆંકડાકીય મા હતી આપેલી હોય છે જ ેસરકાર ીએ આપેલી હોય છે એનો 
સરવાળો કરીન.ે.. 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : સંદભ જદા હોય છેુ .  
 ી શલૈેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સંદભ નથી હોતા. જ ે અમારા ક ેસ પ  ારા પૂછવામાં આવેલા 
તમામ ો આજ ેગૌવંશનો જ ે  પૂછવામાં આ યો, તમામ ો રીની અંદર તમામ ધારાસ ય ીઓએ પૂછેલા ો એક 
સરખા છે અને એક સરખાને આધીન બે નંબરનો  હોય તો બે નબંરના ને આધીન જ અમ ે  પૂછીએ છીએ.  
  અ  ય ી : પોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉપર કહોન.ે  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : એટલે અમે સરકારન,ે મં ીન ેબાંધતા નથી પણ સરકારનું અમે યાન દોરવા માગીએ છીએ કે 
આજના જવાબમાં ટોટલ આટલું થાય છે માટે સરકાર આ બે નંબરના જવાબની અંદર શું કરવા માંગે છે? આટલી જ વાત છે. 
(અંતરાય) 
 અ  ય ી : હવે પાછ શુંુ ં ? ચાર જણાએ હાથ ચા કયા છે. આ જવાબનો, જવાબનો, જવાબનો જવાબ. પૂ  જ ન ં
થાય. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આજ ેમાનનીય દપિસંહભાઇએ જ ે  ઉપિ થત કય  છે પોઇ ટ ઓફ 
ઓડર એનું કારણ મા  એટલું છે કે િબહામ ં િચ  જ ેઉભુ ંથાય એનાથી સરકારન ેડર છે. િબહામણી િ થિતનો સરકાર કાગળ 
ઉપર વીકાર કરી રહી છે અને િવપ  ારા ઉભા થતા કોઇપણ ો એ સરકારી સંદભન ેટાંકી અને સરકાર સમ  મૂકયા છે 
યારે આ િવધાનસભા ગૃહની જ ેઆદશ ણાિલ છે એમાં સરકારી આંકડાઓ, સરકારી સંદભ ને ટાંકીને જ ેવાત કરી હોય એ 

રેકડનો હ સો બન ેછે. સરકારે આપેલી મા હતી છે એ સરકારે વીકારવી ઇએ અન ેપોઇ ટ ઓફ ઓડર જ ેસંદભમાં એમણ ે
ઉભો કય  છે એ અ તુત છે યારે રદ કરવો ઇએ.  
 અ  ય ી : આ ચચા ઉપર ઘણી વાત થઇ ગઇ. માનનીય પંુ ભાઇનો પણ હાથ ચો છે. આપ તો સંસદીય મં ી 
છો.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમા ંકોઇ િબહામ ં િચ  છે નહ  અને તમે કા પિનક 
ઉભું કરવાનો યાસ કરી ર ા છો.(અંતરાય) તમ ેકા પિનક ભય ઉભો કરવાનો યાસ કરી ર ા છો એમ મા  કહેવુ ંછેં . છે 
નહ , પણ તમે કા પિનક િચ  ઉભું કરીન ેએવું િબહામ ં િચ  ઉભું કરવાનો યાસ કરી ર ા છો, તમે કા પિનક િચ  ઉભુ ં
કરવાનો યાસ કરી ર ા છો એ ન થવું ઇએ મા  એમ કહેવાનુ ંછેં . (અંતરાય) 
 અ  ય ી : લીઝ, હવે મારે કોઇને સાંભળવા નથી. ઘ ં બધંુ આપના એલ.ઓ.પી.એ કીધંુ, માનનીય શૈલેષભાઇએ 
કીધંુ (અંતરાય) શુ?ં આનાથી કઇક નોખું હોય તો કહો નહ તર હં ું  આપને રોકીશ. બોલો. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય રાજયક ાના ગૃહ મં ી ીએ જ ે પોઇ ટ ઓફ ઓડર ઉપિ થત કય  એ મંજર ૂ
કરવાપા  નથી એટલા માટે કે મં ી ીએ વાત કરી છે કે કોપની બહાર છે. પણ અનુભવે આ િવધાનસભામાં આ સ મા ં
અગાઉના સ માં જ ેધારાસ ય ીઓ ારા પૂરક ો પૂછવામાં આવે છે એના ટકા જવાબ આપવાના બદલે ન પૂછયા હોય ું
એવા વધારાના જવાબો સરકાર રેકડ ઉપર મૂકે છે અને વધારાના જવાબો સરકાર રેકડ ઉપર મૂકે છે યારે આજની ો રીમા ં
જ ેસ યોએ ો પૂછયા છે એ જ સરકારે આપેલી મા હતીમાંથી સંદભ લઇન ે ો પૂછયા છે એ રીલવે ટ છે પણ વધારે  ન 
પૂછાય એવા હોય છતાં પણ વધારાની મા હતી માનનીય મં ી ી આપે છે એ આ રેકડ ઉપર ગૃહમાં બ યું છે અને એટલા માટે 
આ પૂછવામાં આ યું છે એ કોપમા ંજ છે અને પોઇ ટ ઓફ ઓડર મજંર કરવાપા  રહેતો નથીૂ . (અંતરાય) 
 અ  ય ી : હવ ેઆ થા પડી ગઇ. બોલો આજ ેજને ેબોલવું હોય તે બોલો.  
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, થા નહ , મારી આ યથા છે. ણ વષમાં પહેલી વાર નવમો  
આ યો. ચાર માં વાત પૂરી થઇ ય. મારી િવનંતી છે ગૃહન,ે આપને અને બધાન ેકે જ ે  છે એ આખા ગુજરાતની પિ લક 
માટે ધારાસ યો ો પૂછે છે. આ ગૃહનો જ ેએક કલાકનો સમય છે એ  દોઢ કલાકનો કરવામા ંઆવ,ે અમ ેઅડધો કલાક, 
કલાક કામ વધારે કરવા પણ રા  છીએ. આ અમારી માગણી છે બાકીની કોઇ ટીકા-ટી પણી સરકારની નથી પણ જ ે
પ રિ થિત છે કે એક ધારાસ ય તરીકે ણ વષથી ય ન ક  છં ંુ , પહેલીવાર નવમો  આ યો. સાડા પાંચ વા યાનો ઊઠીન ે

મનગરથી નીકળીને ૧૨-૦૦ વા યે પહ યો અને તમે ૧૨-૧૨, ૧૩-૧૩  શ  કરીને હવ ે પૂરા કરો છો એટલે મારી 
િવનંતી છે. (અંતરાય)     
 અ  ય ી : યારે મહ વના  હોય યારે મ ૨૦ િમિનટ સુધી એલાઉ કયા છે, નહ  તો ઝડપ ક  છં ંુ . 
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : સાહેબ, સા  છે અને આપને ઘ યવાદ આપંુ છં ંુ . એમાં હ ના નથી કહેતો આજ ેચાર  ેું
ગાડી અટકી ગઇ. જ ેકાંઇ હતંુ.  
 અ  ય ી : ચાર નો સવાલ નથી.  
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : એની ટી પણી કરવા માગતો નથી.  
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 અ  ય ી : કેટલા માનનીય ધારાસ યોએ  પૂ યા એ મહ વનુ ંછે. નંબર ઓફ પસ સ.  
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : એની પણ ટી પણી કરવા માગતો નથી, પણ મારી િવનંતી છે હ બી  કોઇ વાત કરવા ું
માગતો નથી.  
 અ  ય ી : હવ ેએવુ ંન ી કરીએ બે જ  પૂછવા દેવા? 
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : સાહેબ, મ એમાં ટીકા- ટ પણી કરી જ નથી.  
 અ  ય ી : એ તમે પછી કામકાજ સલાહકાર સિમિતમાં કયારેક સરકાર પ ને આપ રકવે ટ કરો અને એમાં જ ેકાંઇ 
ન ી થાય એ.  
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : સાહેબ, આ હેર રકવે ટ છે. આપને સમથન કરવું કે નહ  એ આપના હાથની વાત છે. 
 અ  ય ી : કોઇને પોઇ ટના સમથમા ંકાંઇ કહેવું છે? 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : આપણી િવધાનસભા િનયમોના િનયમ માણે ચાલ ેછે. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : આ કાયદાની વાત છે. ી ષીકાકા.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, સાથી પ ન ેહ એ િવનંતી ક  છ કેું ં ંુ , યારે એમના ધારાસ યો 

ારા જ ે  પૂછવામાં આવે અન ે ટેઝરી બચ ારા  તમને પૂરતો સમય ન અપાય તો એ અયો ય કહેવાય. આપે આપના 
ધારાસ યો ારા ન ી કરવું ઇએ કે કયા ો અન ેકેટલા પૂછવા જથેી કરીન ેઆપણે કાળ આગળ લઇ જઇ શકીએ.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (બેઠા બેઠા) : અમેય તૈયારી કરીન ેઆવીએ છીએ. અમે રાતોની રાતો ગીએ છીએ. 
  
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, ી િવ મભાઇએ જ ેવાત કરી એ બહ સાચી છેુ . એટલ ેજમે નવમો 

 આવે એટલે સ યને અપે ા હોય કે વારો આવી જશ.ે અમ ેપણ ૨૦ ો સુધી તૈયારી કરીએ છીએ. કોઇ પણ કારણસર 
આગળ વ યું તો ૨૦ સુધીના જવાબો રહેવા ઇએ. એટલ ેસાહેબ, સંસદમાં એ ણાિલકા છે કે મુ ય  પૂછનારનો  પતે 
પછી એક િવરોધપ માંથી અન ેએક સામેથી આ બે  થાયન ેતો સાહેબ, લાંબા ો ચાલે પણ એક મા ં  ૧૦-૧૦ 
લોકો થાય તો ૧૦ િમિનટ, ૨૦ િમિનટ જવાની જ છે. ો રી આગળ ના જ વધી શકે. એટલા માટે આપણે બધા ભેગા 
મળીન ેન ી કરીએ.  
 અ  ય ી : કામકાજ સલાહકાર સિમિતમા ંઆપણે આ  લઇશુ.ં  
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, એટલે ચુ તતાપૂવક બંને પ ે વળગી રહેવું પડે. અમારી તૈયારી છે 
જ. એવું ના લાગે કે અમે જવાબ દવેામાંથી ભાગીએ છીએ પણ આપણે બધા સંયમતાપૂવક કરીશુ ંતો થાશ.ે  
 અ  ય ી : પોઇ ટ ઓફ ઓડરના ે ઘણી લાંબી રજઆતો થઇ છેૂ . ઘણા બધા માનનીય સ ય ીઓએ 
િવગતવાર રજઆત કરી છેૂ . માનનીય મં ી ીઓએ પણ પોતાનો અિભ ાય ય ત કરેલ છે. એનો િનણય મોકફ રાખું છુ ુ ં . હ ું
િનણય પછી આપીશ. કારણ કે આ િનણય એવો લેવો ઇએ કે જથેી કાયમ આપણને માગદશન મળે. મારો આ યાસ હશ,ે 
નેક ટ.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. અગાઉ પણ આ ગૃહ સમ  આ વાત 
ઉપિ થત કરી હતી. આજ ેપણ માનનીય અ ય ી, આપણી તારાંિકત ો રી છે એના અ તા માંક ૨૦૦ તરફ આપનું 
યાન દોરવા માગંુ છંુ. અ ાત મ ૨૦૦ ઉપર માનનીય હમતિસંહભાઇએ અમદાવાદ અને અમરેલી િજ ામા ંં
.આઇ.ડી.સી.ને લઇને  ઉપિ થત કય  હતો. માનનીય અ ય ી, તાલુકાવાર કેટલી .આઇ.ડી.સી. કાયરત છે અન ે

કેટલા તાલુકામાં નથી. માનનીય અ ય ી, જ ે  માંક ૨૦૦ છે એ અમરેલી િજ ામાં ચાર તાલુકામાં .આઇ.ડી.સી. 
કાયરત છે એવું સરકારે વીકાય.ુ પાંચ તાલુકામાં એક પણ .આઇ.ડી.સી. નથી એવું સરકારે વીકાય.ુ માનનીય અ ય ી, 
હ અમરેલી િજ ામાં રહ છું ુ ંુ , ૧૧ તાલુકા છે ચારમાં .આઇ.ડી.સી. છે અને પાંચમાં એક પણ નથી તો આ બે તાલુકા ખોવાઇ 
ગયા. માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી ઉ ોગ ખાતાનુ ંિનયં ણ કરે છે. માનનીય મુ યમં ી ીના િવભાગની અદંર 
અમરેલી િજ ાના ૧૧ તાલુકામાંથી ૨ તાલુકા િબલકલ ખોવાઇ ગયા છે એટલે બે કયા તાલુકા ખોવાઇ ગયા એની ણકારી ુ
માનનીય અ ય ી, સ માનનીય ગૃહને ઉપલ ધ થાય એ માટે િનયમ ૯૨ અ વયે અડધો કલાકની ચચા આપવા આપ કૃપા 
કરશો એવી લોર ઉપરથી િવનંતી ક  છં ંુ .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :  માનનીય અ ય ી, આ મુ ો જ નથી.  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, આ મા હતી તો િવભાગમાંથી મળી રહે છે. એટલે આ પોઇ ટ 
ઓફ ઓડર નથી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, (xxx) હોય યારે િવધાનસભાના િનયમો..  
  અ  ય ી : જવાબ તો આપવો પડે ન.ે આપણે સાંભળવો તો પડે કે નહ ? સાંભ ા વગર જ નામંજર કરી દૂ ?  

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી રદ કરવામાં આ યા. 
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 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, અડધો કલાકની ખાસ ચચા માટેની િવધાનસભાના િનયમોમાં ગવાઇ 
છે. આ ગૃહ િવધાનસભાના િનયમો અનુસાર ચાલવા બંધાયેલ છે. એટલે આપની પાસ ે અપે ા રાખું કે સરકાર ી ારા 
ઉપલ ધ કરાવેલ જવાબમા ંકયાંય િવસંગતતા છે. *(xxx)તેવું લાગે છે, સાચી હકીકત છપાવવામા ંઆવી હોય તેવું લાગે છેૂ . 
એટલે મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર મા ય કરવામા ંઆવે અન ેઆ અંગે આગળની કાયવાહી કરવામા ંઆવ.ે  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :  માનનીય અ ય ી, આવો કોઇ મુ ો... એક િમિનટ ી પરેશભાઇ... 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય નીિતનભાઇ તમે જવાબ આપ  મને ગમશ.ે આવો જ બી  
મુ ો છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :  માનનીય અ ય ી એલાઉ કરે તો મને વાંધો નથી. હવે બી  મુ ો કહે છે, સાહેબ.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ો રીનો જ છે. આવું જ આજના અ તા મ રપ૧માં છે. ગૃહના નેતા 
અને ઉપનેતાને પણ િવનંતી ક  છ કેં ંુ , િવધાનસભામા ંઉપલ ધ થતા આંકડાઓ અને શ દોની િવ સનીયતા જળવાય તે 
આપણા સૌની સામૂ હક જવાબદારી છે. હ કયારેય એવુ ંઆરોપનામું નહ  ક  કે ટેઝરી બચ ભૂલ કરે છેું ં . ટેઝરી બચન ેપણ 
સરકારના િવભાગો ારા સાચી હકીકતો િવધાનસભા ગૃહ સમ  લાવવા માટે... 
 અ  ય ી :  કયો  છે?  

પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
(અડધા કલાકની ચચા આપવા બાબત) 

 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આજના અ તા મ ન.ંરપ૧ તરફ આપનું યાન દો  છં ંુ . ગીર સોમનાથ 
િજ ામાં બે .આઇ.ડી.સી. અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ચાર .આઇ.ડી.સી. કાયરત છે. ના ખંડ-૩ના જવાબ મુજબ 
છે ા બે વષમાં એક પણ નવી .આઇ.ડી.સી. થાપવામા ં નથી આવી તેવુ ં સરકારે આજ ે વીકાયુ છે. આ જ કાયકાળ 
દરિમયાન ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના બી  સ માં વષ ર૦૧૮ની અંદર ચોથી અતારાિંકત યાદી અને એટલા માટે કે હ ું
અ યાસ ક  ં છંુ. તા.૧૯-૯-ર૦૧૮ના અતારાંિકત  માંક-ર૩૦ પાના ન.ં૩ર ઉપર મળેલ જવાબ મુજબ તા.૩૧-૩-
ર૦૧૮ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ િજ ામાં એક વરેાવળ ખાતે અન ેદેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં ણ એટલે કે ભાણવટ, ભાટીયા 
અને ખંભાળીયા .આઇ.ડી.સી. છે એવુ ંજણાવવામાં આવલે છે. બે વષમા ંએક પણ નવી .આઇ.ડી.સી. થાપવામા ંન 
આવી હોય તો ગીર સોમનાથ િજ ામાં સૂ ાપાડા ખાતે અને દેવભિૂમ ારકા િજ ામાં ઓખામંડળ ખાતે આ .આઇ.ડી.સી. 
આવી કયાંથી? આ મારો સીધો  છે. એટલે આ ખૂબ ગંભીર બાબત છે. આ ગૃહમાં ૧૮ર લોકો ગુજરાતની જ ેજમીની િ થિત 
છે તેમા ંસ ાપ  ઉકેલ લાવે અને િવપ  કમ રીઓ બતાવ.ે આમાં ટીકા ટ પણીઓ નથી પણ િવધાનસભામાં ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવતા આંકડાઓ ઉપર ગુજરાતના લોકોને અિવ ાસ પેદા થાય તો ગુજરાતની આવતી પેઢી મને અને તમન ે
કયારેય માફ નહ  કરે એટલ ેઆપના મારફત ઉ ોગ િવભાગના ભારી મં ી અન ેમાનનીય મુ યમં ીન ેિવનંતી ક  છ કેં ંુ , આ 
બંને મુ ાઓ માટે િવધાનસભાના િનયમાનુસાર િનયમ-૯ર અ વય ેઅડધો કલાકની ચચા મંજર કરવામાં આવે તો ભિવ યની ૂ
અંદર સરકારી તં  પાક લેશન કરી ટેઝરી બચને આપશે અન ે ગુજરાતની જનતાન ે સાચંુ ણવાનો અિધકાર છે  તે સ ય ુ ં
ઉપલ ધ થશ.ે  
 ી દપિસહં ડે  : માનનીય અ ય ી, િવપ ના નેતા સસંદીય ણાિલકાઓના ણકાર છે. મારી પાસ ે
િવધાનસભાના િનયમોના િનયમની બુક છે તેમા ંિનયમ-૯ર જઓ તો તે િનયમ હેઠળ આ િવધાનસભામાં િનયમુ -૯ર હેઠળનો 

તાવ કેવી રીતે ઉપિ થત કરી શકાય તે છે. સભાગૃહની અદંર પોઇ ટ ઓફ ઓડરના મા યમથી િનયમ-૯ર હેઠળ કોઇ ચચા 
ઉપિ થત થતી નથી. તેમના ારા અલગ માનનીય અ ય ીન ેસબંોધીને અર  આપવામા ંઆવે અને તેવી એક કરતાં વધારે 
અર  થઇ હોય તો તેનું બેલટે આપવામા ંઆવે અને તે બેલેટ પછી સોમવાર કે બુધવારનો દવસ ન ી કરવામા ંઆવ ેછે. તે 
પછી જ તેની ચચા થાય છે. એવા સં ગોમાં આજ ેજયારે પૂરક માગણીઓની ચચા છે યારે આ માણેનો િબનજ રી પોઇ ટ 
ઓફ ઓડર છે. બી  િનયમ-ર૧૮(ચ) છે તેમા ં  કોઇ સ ય િનયમ-ર૧૮(ઘ)ના પેટા િનયમમા ંદશાવેલ કોઇપણ બાબત 
ઉપિ થત કરવા માગતા હોય તો તેની પણ પેઇજ નં.૮૬ ઉપર આખી યા છે. િનયમ ૯૨નો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ 
માનનીય સભાગૃહના િવરોધપ ના નેતાને  પૂરેપૂરી ણકારી હોત તો મને લાગે છે કે એમના મુ ામાં વા તિવકતા કે 
વાજબીપ ં જ ેહોય તે પરતુ િવધાનસભા તો િનયમોના િનયમ હેઠળ જ ચાલવી ં ઇએ અને એના માટે મારો આ હ છે કે, 
િનયમ ૯૨ના સદંભમા ંઆ માણેનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર એમના ારા જ ેઉપિ થત કરવામાં આ યો છે એ અ તુત છે એવી 
મારી લાગણી છે.    
 અ  ય ી : આમા ંદલીલ ન આવ,ે આપે રજઆત કરવાની હતી એ કરી દીધી મ સાંભ ા છે આપના પોઇ ટ ઓફૂ  
ઓડરનો િનણય હવે પછી કરીશુ ંઅ યારે આગળ વધીએ. ી  કોઇ પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે?  

પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
માનનીય િવપ ના નેતા ીએ માફી માગવા અંગ.ે 

 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, ગયા ગુ વારની ોતરી દર યાન િશ ણ િવભાગમાં સુરત 
અને વડોદરા િજ ામાં ટે લટે િવતરણની ચચા ચાલી રહી હતી યારે માનનીય િવપ ના નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણીએ એની



તા.ર  માચ, ર૦ર૦ 
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 િકમત બાબતે સરકાર ી ઉપર ગંભીર આ ેપ કય  હતો અમ ે િપયા ં ૬૬૬૭માં ખરીદીએ છીએ એજ ટે લટે બ રમાં ૧૪૦૦ 
િપયાના ભાવથી મળે છે. બીજ ે જ દવસે જ ે ોત પર આધાર રાખીને એમણે ક ું હતંુ એ જ ોત બતાવીને મ એમન ે

ચોખવટ કરી હતી અને ગૃહમાં માફી માગવા માટેની મ માગણી કરી હતી. પણ માનનીય પરેશભાઇએ ક ું હતંુ કે મારે ચકાસણી 
કરવી પડશે અને હ થોડો સમય માગંુ છું ંુ . આપે અને માનનીય મુ યમં ી ીએ ઉદારતાપૂવક માનનીય િવપ ના નેતાન ેથોડો 
સમય આ યો હતો એને ણ દવસ થઇ ગયા છે આજ ેતો કાં તો એમની વાતની યથાથતા પૂરવાર કરે અથવા તો માફી માગે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મ િવધાનસભા ગૃહમાં યારે  ઉપિ થત કય  યારે પણ ખૂબ 
ખેલ દલીપૂવક ક ું હતંુ કે રખનેે યાંય ચૂક થતી હોય, યાંય માનનીય મુ યમં ી ીએ પ તા કરી એની અંદર યાંક િત 
થતી હોય તો મ ગૃહમા ં વીકાય ુહતંુ કે, િવપ ના નેતા તરીકે હ જવાબદારીથી ભાગી શક નહું ંુ . માનવીય ભૂલ મારી થઇ હોય 
તો તમે ન યાદ કયુ હોત તો પણ મ આ ગૃહમા ંકિમટમે ટ કયુ છે એટલ ેસ ય સામે છે એનો વીકાર કરવો ઇએ. માનનીય 
ભૂપે િસંહ એ જ ે  ઉપિ થત કય , ઓલરેડી મ વાત કિમટ કરી છે મારી ઓફીસ પાસે મ લેશન કરાવેલું છે અને િવ તૃત 
મા હતી સાથે જ ેપણ વાત મારી િત પણ થઇ હોય અથવા તો કાંઇ િવશેષ પ તા હશે તો હ સામેથી અહ યા આવવાનો ું
હતો. આપે યાદ કરા યું છે એટલે આજનો દવસ પૂરો થાય એ પહેલા સામેથી આપની અનમુિત લઇ અને પ તા અન ેજ ેકાંઇ 
હશે તે કરીશ.  
 અ  ય ી : બી  જ ેપોઇ ટ ઓફ ઓડર લીધો છે એનો િનણય પણ હ મોકફ રાખું છ અને િવગતવાર િનણય હેર ું ંૂ ુ
કરીશ. નેક ટ.  

તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત (િનયમ-૧૧૬)  
મહવડ ર  ચોકડી પર ગંભીર અક માત અંગેુ .  

 ી જશપાલિસંહ  મ. પ ઢયાર(પાદરા) : માનનીય અ ય ી, હ િનયમ ું ૧૧૬ અ વયે નીચે જણાવેલી તાકીદની 
હેર અગ યની બાબત પર માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ)નું યાન દો  છ અને તેમને િનવેદન કરવાની િવનંતી ક  છં ં ં ંુ ુ .  

 ``તાજતેરમા ંવડોદરા િજ ાના પાદરા તાલુકાના મહવડુ -ર  ચોકડી પર ટે પો અને ડ પર વ ચે ગંભીર અક માત 
થતા ૧૩ જટેલા ઇસમોના કમકમાટીભયા મોત થયા છે અન ે૨૦ જટેલા ઇસમો ઇ ત થયા છે. આ ગંભીર અક માતથી 
આમજનતામાં ભારે ગમગીની વત  રહી છે યારે આવા અક માતો ન સ ય અને મૃતકના પ રવારજનોને આિથક સહાય મળ ે
તે માટે રાજય સરકારે લીધેલા ંકે લેવા ધારેલાં પગલાં̀ ` 
 ી દપિસંહ ભ. ડે (રા.ક.ના ગૃહ મં ી ી) :માનનીય અ ય ી, (૧) વડોદરા િજ ાના પાદરા તાલુકાના 
મહવડુ -ર  રોડ પર આઇસર ટક અને ડ પર વ ચે ગંભીર અક માત થતા ૧૩ યિ તના મોત થયા અને ૪ યિ તઓ 
ઇ ત થયેલ છે, જનેી િવગતો નીચે મુજબ છે. 
 તા.૨૨.૦૨.૨૦૨૦ના રોજ આશરે સાંજના પ.૪૫ વા યે પાદરા તાલુકાના મહવડથી ર  જવાના રોડ પર ડ પર ુ
નંબર .જ.ે૦૬ ઝેડ ઝેડ ૭૬૮૪ તેમજ આઇસર ટક ન.ં .જ.ે૧૮.એકસ ૯૪૭૩ વ ચે અક માત થયેલ. આ અક માતમા ં
આઇસર ટકમાં બેઠેલા પેસે જરો પૈકી ૧૩ યિ તઓ મરણ પામેલ છે તેમજ ૪ યિ તઓને ઇ  થયેલ છે. આ અક માતમાં 
આઇસર ટકના પેસે જરોને નૈસિગક યા માટે ડાઇવરે મહવડથી ર  તરફ જવાના રોડ ઉપર રોડની ડાબી બાજએ ટક ઉભી ુ ુ
રાખી હતી તે દર યાન ર  તરફથી સામેથી આવતા ડ પર ચાલકે પોતાનું વાહન પૂરઝડપે હકારીન ેઆઇસર ટક સાથે ડાઇવર ં
સાઇડમાં અથડાવી અક માત કરેલ.  
 અક માતની ણ થતાં થાિનક પોલીસે તા કાિલકપણે બનાવના થળ પર પહ ચી ઇ તોન ે એસ.એસ. . 
હોિ પટલ, વડોદરા તથા પાદરા સરકારી હોિ પટલ ખાતે તા કાલીક સારવાર માટે મોકલી આપેલ અને મૃ યુ પામેલ ઇસમોના 
ઇ કવે ટ પંચનામા કરી, પો ટમોટમ કરાવી તેઓના મૃતદેહો વજનોને સ પવાની કામગીરી હાથ ધરેલ.  
 આ અક માતની ણ થતાં અક માતની ગંભીરતા યાને લઇ પોલીસ અિધ ક ી, વડોદરા ા ય અન ે નાયબ 
પોલીસ અિધ ક ીએ બનાવ થળની તા કાિલક મૂલાકાત લીધેલ હતી. આ ગંભીર અક માતનું ચો સ કારણ ણવા સા  
તપાસના કામ ેએફ.એસ.એલ. અને આર.ટી.ઓ. અિધકારી ીએ બનાવ થળની મૂલાકાત લઇ રીપોટ આપેલ છે. ડ પરના 
ચાલક િવ ધ સાપરાધ મનુ ય વધનો આઇ.પી.સી. કલમ-૩૦૪, ૨૭૯, ૩૩૭, ૩૩૮, અને એમ.વી. એકટની કલમ 
૧૭૭, ૧૮૪, ૧૩૪ અને ૧૮૭ હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને આરોપીઓની અટકાયત કરેલ છે. આ ગુનાની તપાસ પોલીસ 
ઇ પે ટર, પાદરા પોલીસ ટેશન કરી રહેલ છે.  
(ર) માગ અક માતમા ંથતાં માનવ મૃ યુમા ંઘટાડો કરવા રાજય સરકારે લીધેલ પગલાંની િવગતોઃ  
 માનવ િજદગી અમુ ય છેં . માગ અક માત, તેમાં થતાં મૃ યુ આંક તેમજ આ વન દ યાંગતા ઘટાડવા માટે રાજય 
સરકાર ારા રાજયમાં માગ સલામતી માટે મહ વપૂણ એવા ૪ ઇ (એજયુકેશન, એ ફોસમે ટ, એિ જિનયર ગ અને ઇમરજ સી 
રી પો સ)ને કે મા ંરાખીને નીચે મુજબ ય નો કરવામા ંઆવે છે.  
(૧) ટાફીક િનયમો અને માગ સલામતી માટે સામા ય જનતાન ે ડતા જન ગૃિતના કાય મો કરવામાં આવે છે.  
(૨) રાજયભરમા ંશહેર/િજ ા ખાતે ટાફીક િનયમોના ચુ ત અમલીકરણ માટે સઘન ટાફીક ઝંૂબેશ રાખવામા ંઆવે છે.  



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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(૩) રાજયમાં પોલીસ િવભાગ ારા ટાફીક િનયમોના ભંગ બદલ એકિ ત કરાયેલ થળ દંડની પૂરેપૂરી રકમને રાજય માગ 
સુર ા નીિધમા ંફાળવી તેમાંથી માગ સલામતી માટે આયોજન કરવામાં આવે છે.  
(૪) ાણઘાતક અક માતોના િક સામાં શહેર/િજ ા ખાતે આર.ટી.ઓ., પોલીસ તથા માગ અન ે મકાન િવભાગના 
અિધકારીઓની સંયુકત ટીમ અક માત થળની મલુાકાત કરીને આવા બનાવો બનતા િનવારવા માટે પોતાની 
ભલામણો/સૂચનો કરે છે.  
(૫) િજ ામાં િજ ા મે ટેટ અને કલેકટર ી, શહેરમાં પોલીસ કિમશનર ીના અ ય પદે િજ ા રોડ સે ટી કિમટી, સીટી 
રોડ સે ટી કિમટીની િનયિમત બેઠક યો ય છે અન ે આ બેઠકમાં અક માતના કારણો સંદભ સંયુકત ટીમના અહેવાલની 
સમી ા કરીને આવી ઘટનાઓ ન બને તે માટે જ રી કાયવાહી કરવામાં આવે છે.  
(૬) રાજયક ાએ વાહન યવહાર મં ી ીના અ ય થાન ે ટેટ રોડ સે ટી કાઉ સીલની બેઠકો દર છ માસે િનયિમત રીતે 
યોજવામા ંઆવે છે, જમેાં સમ  રાજયની માગ સલામતીની કામગીરીની સમી ા તથા જ રી આદેશ કરવામાં આવે છે.  
(૭) અક માતના સમયે તા કાિલક સારવાર મળી રહે તે હેતુસર ૧૦૮ની સેવાઓ િવ તારવામા ં આવેલ છે. તમામ િજ ા 
ક ાએ ટોમા સે ટરની સવલત પણ ઉપલ ધ થઇ શકે તે દશામાં કાયવાહી હાથ ધરાઇ રહી છે.   
(૮)માગ અક માતમા ંભોગ બનનાર નાણાંના અભાવ ેતા કાિલક સારવારથી વિંચત ન રહે તે માટે રા ય સરકાર ારા ઇ  
પામેલને યિ તદીઠ અક માતના થમ ૪૮ કલાક માટે િપયા પ૦,૦૦૦/-ની મયાદામાં સારવારનો ખચ સીધે સીધો 
હોિ પટલોને ચૂકવવાની ગવાઇ કરેલ છે.  
(૯) લ સરામાં ટક જવેા માલવાહક વાહનોમા ં નૈયાઓનુ ંઅસલામત પ રવહન રોકવા માટે માનનીય મુ યમં ી ીની સીધી 
સૂચનાથી ગુજરાત રા ય વાહન યવહાર િનગમની સુંદર-સુશોભન કરેલ બસો ન વા ભાડાથી આપવામા ંઆવે છે.  
(૩) રા યમાં ગંભીર અક માતોમાં ભોગ બનનારને આિથક સહાય અંગેઃ- 
 અક માતમાં મૃ યુ પામલે તથા ઇ  પામેલ યિ તઓના િક સામા ંમુ યમં ી ીના રાહત ફડની કાયવાહક સિમિતની ં
ભલામણ મજુબ આિથક સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.  
 આ બનાવમાં મૃ યુ પામેલ દરેક મૃતક દીઠ િપયા ચાર લાખની નાણાકીય સહાય આપવાનો સંવદેનશીલ િનણય 
સરકારે કરેલ છે.  
 આમ, રા ય સરકાર ારા માગ અક માતો ઘટાડવા માટે િવિવધ તરે લેવાયલે પગલાંઓના પ રણામ વ પે વષ 
ર૦૧૮ની સરખામણીમા ંવષ ર૦૧૯મા ંમાગ અક માત, માગ અક માતમા ંમૃ યુ અન ેઅક માતમા ંઇ  પામનારની સં યામા ં
નીચે મુજબ ન ધપા  ઘટાડો કરી શકાયેલ છે.   
વષ ર૦૧૮ ર૦૧૯ ઘટાડો ઘટાડાની ટકાવારી 
અક માતોની સં યા ૧૮,૭૬૯ ૧૭,૦૪૬ ૧,૭ર૩ ૯.૧૮ % 
અક માતમાં થયેલ મૃ ય ુ ૭,૯૯૬ ૭,૩૯૦ ૬૦૬ ૭.પ૮ % 
અક માતમાં ઇ તોની સં યા ૧૭,૪૬૭ ૧૬,રપ૮ ૧,ર૦૯ ૬.૯ર % 
 ી જશપાલિસહં  મ. પ ઢયાર : માનનીય અ ય ી, માનવ વન એ અમૂ ય છે એનુ ંમૂ યાંકન આંકી શકાય એમ 
નથી. સરકારે એમના પ રજનો માટે જ ે સહાય કરી છે એ સારી બાબત છે પરતુ માનનીય યોગેશભાઇએ પણ ં આ બાબતે 
માનનીય મુ યમં ી ીને પ  લ યો હતો. પરતુ આવા અક માતો ન થાય તેના માટે પણ ર તા સારા હોવા ઇએ એ પણ ં
સરકારની ાથિમકતા હોવી ઇએ. આજ ેમહવડુ -ર  ર તા પર જ ે ગંભીર અક માત થયો છે. એ િબલકલ પાદરા જબુસર ુ ં
હાઇવેથી ફકત ૨૦૦ િમટર દૂર અક માત થવા પા યો છે. પાદરા જબુસર રોડ એ હેવી ટાફીક ધરાવતો રોડ છે અને મન ેં
જણાવતા ખૂબ દુઃખ થાય છે કે છે ા વષ માં એટલ ેકે, પાદરા જબુસર રોડ પર વષ ં ૨૦૧૮ અન ેવષ ૨૦૧૯ની અંદર આ રોડ 
ઉપર ૧૦૪ જટેલા લોકો અક માતમા ંમૃ યુ પા યા છે. આ જ ેર  ગામેથી મોસાળુ લઇને સાવલીના ગોઠડા મુકામે ગયા હતા, 
યાંથી પરત ફરતા આ અક માત ન ો તેના કારણે ૧૩ જટેલા લોકોના મૃ યુ થવા પા યા છે અન ેવીસેક જટેલા લોકોન ેનાની 

મોટી ઇ ઓ થવા પામી હતી અન ેએમાંથી ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે તો માનનીય મં ી ીને હ િવનંતી કરીશ કેું  આ 
બાબત સરકાર ીના યાન ેલઇને તા કાિલક ધોરણ ેમૃ યુ પામેલા લોકો માટે સહાય હેર કરે અન ેઇ તોન ેપણ સહાય 

હેર કરે અને પાદરા-જબુસર રોડ વહેલામાં વહેલી તકે ફોરલેન બનાવે તેવી પણ િવનંતી ક  છં ં ંુ .   
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આ એક ખૂબજ દુઃખદ ઘટના બની છે અને ર  ગામના 
ઇકબાલભાઇ અ બાસભાઇ ચૌહાણ પોતાની બહેનની દીકરીના મોસાળા સંગે આઇશર ટક લઇન ે જતા હતા, એ આઇશર 
ટકના ડાયવરે એક બાજ નૈસિગક યા કરવા માટે ગાડી ઉભી રાખી હતીુ , એ વખતે સામેથી એક ડ પર આ યું અને એ ડ પરે 
ઓવરટેક કરીન ેઆ આઇશર ટક ડે અક માત કરેલ અને તેના કારણે ૧૩ જટેલી યિ તઓના દઃુખદ અવસાન થયા છે. 
એમા ંછ જટેલા થળ ઉપર અને છ જટેલા ર તામા ંસારવાર દરિમયાન મૃ ય ુપા યા હતા. કલ ચાર લોકોન ેઇ  થઇ છેુ , બે 
લોકોની સારવાર ચાલ ેછે અન ેબે લોકોને સામા ય ઇ  થયેલ છે. જ ેડ પરચાલક હતો એની સામ ેમનુ ય વધની અઘરામા ં



તા.ર  માચ, ર૦ર૦ 
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અઘરી આઇ.પી.સી.ની કલમ-૩૦૪, ર૭૯, ૩૩૭, ૩૩૮ અને એમ. વી. એકટની કલમ-૧૭૭,૧૮૪, ૧૩૪ અને ૧૮૭ 
હેઠળ ગુનો  દાખલ કરવામા ંઆ યો છે.  
 આ ઘટનાની ખબર પડતા અમારા માનનીય યોગેશભાઇ અને સાવલીના એમ.એલ.એ. ી કેતનભાઇ અને મતી 
સીમાબહેન એમનો પણ મત િવ તાર આ અક માત થયો યાંથી ન ક હોવાના કારણ ેએમણ ેજ ેતે વખતે અમારો સંપક કય  
હતો, રા ય સરકારે આવા અક માતમાં ઘટાડો કરવા માટે, આ મહામૂલી િજદગી છેં , અક માત ગમે યા ંઅન ેગમે યારે થવાના 
કારણે કોઇના લાડકવાયાની િજદગી ન હોમાય એના માટે આપણે અનેકં િવધ પગલા ંભયા છે એ હ સ માનનીય સભાગૃહન ેું
જણાવવા માગંુ છંુ. એના માટે ઇ ટરસે શન વાન ૪૮, હાઇવે પેટોલ ગ કાર ૪ર, મોટરસાયકલ, પીડગન આ બધાની 
યવ થા કરી છે. ર તામાં કેટલાક ર તા એવા હોય છે કે લેક પોટ હોય, યાં એક કરતા ંવધારે અવારનવાર અક માતો થતા 

હોય છે. રા યના માગ અને મકાન િવભાગ ારા હવ ે યાં કોઇપણ નવા ર તા બને યાં એનો ટેકનીકલ સરવે ચેક કરવામા ં
આવે છે અને એ પછી આ ર તા બનાવવામાં આવે છે અને આવી દરુ તી ઘટાડવા માટે પણ પગલાં ભયા છે. અક માત બ યા 
પછી માણસ મૃ યુ ના પામે એને બચાવવા માટે આ થળ ઉપર યાં અક માત થયો યાં બાર િમિનટની અંદર ૧૦૮ પહ ચી 
ગયેલ. રા યના આરો ય િવભાગે પ૮૭ જટેલી ૧૦૮ એ યુલ સ ખરીદેલ છે અન ે૩ર૪ નવી બનાવેલ છે અન ે૧૦૮ ન હ 
પરતુ ં ૧૦૮ મા ંલઇ ગયા પછી રા યમા ંર૪ જટેલી જ યાએ ટોમા સે ટર બના યા છે કે જનેા કારણ ેસારવાર લેવાથી વ બચી 

ય. અક માત ગમે યાં થયો હોય તેના માટે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સમ  યારે વાત આવી યારે એમણ ે
િનણય લેવડા યો કે ગમ ે તે હોિ પટલમા ંએન ેલઇ જવામા ંઆવ.ે એના માટે ગો ડન ૪૮ કલાકમાં પ૦,૦૦૦ િપયા જટેલો 
ખચ રા ય સરકાર ારા કરવામાં આવશ.ે આમાં વાહન યવહાર િવભાગની મદદ પણ લેવામાં આવે છે. વાહન યવહાર મં ી 
ક ાએ પણ એની િમ ટગ થાય છેં . અગાઉ આપણે સ માનનીય સભાગૃહમા ં યું છે કે સ તા ભાડાની અંદર ખાનગી વાહનમા ં

ન જતી હોય છે, એ વાહનોમાં ન જવાના કારણે મોટા અક માતો થતા હતા. એવા સં ગોમાં આવા અક માતો ન થાય 
એના માટે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ સવંેદનશીલ િનણય લઇને ઓછાં ભાડામાં એસ.ટી. બસો આપવા 
માટેનો િનણય કય  છે. રા યમા ંએનો બહોળો ચાર, સાર થાય એ માટેનો પણ િનણય કય  છે. અન ેઆમ અનેક રીતે 
રાજયના માગ મકાન, વાહન- યવહાર, આરો ય અને ગૃહ િવભાગ સંયુકત રીતે રાજયમા ંકોઇ પણ અક માતના કારણે કોઇ 
લાડકવાયાની જ દગી ના હોમાય તેના માટે રાજય સરકાર ક ટબ  છે અને આ ઘટના બ યા બાદ જયારે અમારા મં ી ી અન ે
ધારાસ ય ીઓએ રજઆત કરી માનનીય મુ યમં ી ીૂ  િવજયભાઇ પાણીએ આ એક ગંભીર ઘટનાન ે અનુલ ીને ૪ લાખ 
િપયા આ ૧૩એ ૧૩ યિકતઓને આપવા માટેનો િનણય કરીને તેના યે સહાનુભિૂત બ ી છે.    

 અ  ય ી  : કોઇ પણ ાિત કે િતના, ધમના ભેદભાવ વગર મદદ કરી છે એવું પણ કહો.  
 ી સુરેશભાઇ ધ. પટેલ :  માનનીય અ ય ી, ઉ ર ગુજરાતમાં બજટેમાં ખૂબ મોટા રોડ તો બને જ છે પણ સાથે 
સાથે ગુજરાતની સમૃિ  દવસે દવસે વધવાના કારણે રોજના હ રો વાહનો પણ ખેડતો અને બાકીના લોકો ખરીદે છે અન ેૂ
માગ સુર ાનો એક મોટો  ઉભો ન થાય તે માટે માગ સુર ા િનિધ હોય અન ેઆ િનિધનો ઉપયોગ કઇ રીતે થાય છે અન ે
કયા હેતુ માટે તેને વાપરવામાં આવે છે ?  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આપણે જયારે કાયમ ર તા ઉપરથી પસાર થતા હોઇએ અન ે થળ 
ઉપર પોલીસ તં  ારા દંડ વસલૂ કરવામાં આવ ે છે અને એ જ ે દંડ વસૂલ કરવામા ં આવે છે તે દંડ કઇ રાજય સરકારની ં
િત રીમા ંલઇ જવા માટે કરવામા ંઆવતો નથી. હ આ સ માનીય સભાગૃહના યાન ઉપર એ મૂકવા માગંુ છ કે આ કારની જ ેું ંુ
અમારી માગ સરુ ા િનિધ છે તે માગ સરુ ા િનિધમાં તે ગત વષમાં અમોને એકિ ત થઇ હતી તેમાંથી ૨૫૦ કરોડ િપયા મ ા 
છે, સંપૂણ મ ા છે અને એ િપયા ૨૫૦ કરોડમાંથી ર તા પરના અક માત માટે તેના નવા િવકાસ કામો, ટા ફકને લગતા 
અ યાસ, નવા યોગો, ટા ફક સમ યાનુ ં દેખરેખ િનયં ણ, હગામી સીં .સી.ટી.વી., ટા ફક એિ જિનયર ગ, ટા ફક િનયમ 
સંબંધી ચાર- સાર, ટા ફક એ ફોસમે ટ, રોડ પર સફેદ-પીળા પ ા લગાડવા, િસ લ લગાડવા, સાધન-સામ ી 
લગાડવી મારે ટકમાં એટલુ ંકહેવ ુછે કે જયારે તમારા િખ સામાંથી તમે કોઇ ટા ફકના ગુનાનો કે તેનો ભંગ કરો છો એ જ ેદંડ છે ૂં
તે દંડ રાજય સરકારની િત રીમા ંઆવતો નથી તે તમામ ેદંડ રાજયની અંદર અક માત િનવારવા માટે જ વપરાય છે એટલા 
માટે હ માગ સુર ા િનિધ નાણાંનો ઉપયોગ આ માણ ેકરવામાં આવે છે તે સ માનીય સભાગૃહના યાને મૂક છું ં ંુ ુ .  

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો  
નેશનલ હાઇ પીડ રેલ કોપ રેશન િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ  (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ નેશનલ હાઇ પીડ રેલ 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 અગેંની 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 રા ય માગ િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત રા ય માગ િવકાસ િનગમ ું
િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ેઓ ડટર જનરલની 
ટ પણ તેમજ િનગમની 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 રાજય હાથશાળ અન ેહ તકલા િવકાસ િનગમ િલિમટેડના સન ર૦૧પ-૧૬ અને ર૦૧૬-૧૭ના વાિષક અહેવાલો  

 ી જયેશભાઇ િવ. રાદડીયા (ક ટર ઉ ોગુ  મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત રા ય હાથશાળ અન ેું
હ તકલા િવકાસ િનગમ િલિમટેડના સન ર૦૧પ-૧૬ અને સન ર૦૧૬-૧૭ના વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, 
ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ, િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલોન ે
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલ િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતાં િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ ટ પણે , સમી ા તેમજ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા. 
ગુજરાત વૃિ  કે  િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ   

 ી સૌરભ પટલે (ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત વૃિ  કે  િવકાસ ું
િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓ ડટર 
જનરલની ટ પણ, િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલન ેસભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલ 
િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવદેન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલે , ટ પણ, સમી ા તેમજ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા.  
ગુજરાત હાઉિસંગ બોડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક વહીવટી અહેવાલ  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટલ ે (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત હાઉિસંગ બોડનો સન રું ૦૧૮-
૧૯નો વાિષક વહીવટી અહેવાલ તથા સન ર૦૧૭-૧૮ના વાિષક હસાબો અન ે ઓ ડટ અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલન ે
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

વાિષક વહીવટી  અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ  તેમજ િનવેદન  સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે .  
ગુજરાત લમ કલીયર સ બોડના ર૦૧૩-૧૪ના વાિષક હસાબો   

 ી નીિતનભાઇ ર. પટલે (નાયબ મુ  યમં ી ી): માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત લમ કલીયર સ બોડના સન ું
ર૦૧૩-૧૪ના વાિષક હસાબો અન ે ઓ ડટ અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયલેા િવલંબ 
અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

વાિષક હસાબો, ઓ ડટ  અહવાલ  તેમજ િનવેદન  સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે .  
ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ િનગમનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક હસાબ અન ે

 તપાસણી અહેવાલ   
 ી સૌરભ પટલે (ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ ું
િનગમનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક હસાબ અને તપાસણી અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલન ેસભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ં
થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવદેન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

વાિષક હસાબ, તપાસણી અહવાલ તેમજ િનવેદન  સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે .   
 િશ ણ િવભાગના હેરનામા 

  ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા (િશ ણ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ િશ ણ િવભાગના સન રું ૦૧૭ ગુજરાત 
વિનભર શાળા (ફી િનયમન) અિધિનયમ અનવયેના,  

(૧)તા.૭-૮-ર૦૧૯ના હેરનામા માંકઃ એચ/એસએચ/પ૯/બીએમએસ /૧૧૧૭ /૮૩/એફઆરસી  સેલ 
(ર)૧૪-૧૧-ર૦૧૯ના હેરનામા માંકઃ એચ/એસએચ/૧૦૩/એમએસબી/ ૧૧૧૭/૮૩/એફઆરસી સલે 
 તેમજ ઉ ત બ ે હેરનામાન ે સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ં થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો સમ વતંુ િનવેદન 
સભાગૃહના મેજ પર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  
 હરનામા અને િવલંબ અંગેના કારણો સમ વતાં િનવેદન સભાગૃહના મેજ પર મૂકવામાં આ યાે .  

ઊ  અને પેટોકેિમક સ િવભાગના હેરનામા 
 ી સૌરભ  પટલ ે (ઊ  મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હ ઊ  અને પેટોકેિમક સ િવભાગનાું ,  
 સન ર૦૦૩ના વીજળી અિધિનયમ અ વયેના ગુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગના  
 (૧) તા.૧૬-૧-ર૦ર૦ના ગુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગ (િવ ુત પુરવઠા સં હતા અને આનુષંિગક બાબતો) 
(બી  સુધારો) િવિનયમો, ર૦ર૦ - હેરનામા માંક-૧ /ર૦ર૦  
 (ર) તા.ર૩-૧-ર૦ર૦ના ગુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગ(નટે મીટ રગ ફટોપ સોલર પીં .વી.િ ડ ઇ ટરએક ટવ 
િસ ટમ) (બી  સુધારો) િવિનયમો, ર૦ર૦ - હેરનામા માંક-ર /ર૦ર૦ સભાગૃહના મેજ પર મૂકવાની ર  લ  છંુ. 

હરનામા સભાગૃહના મેજ પર મૂકવામાંે  આ યાં.



તા.ર  માચ, ર૦ર૦ 
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પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહલો દવસે )  
આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ 

પૂરક માગણી માંકઃ ૩૯ 
 ી ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : (નાયબ મુ યમં ી ી):માનનીય અ ય ી, હ તબીબી અને હેર આરો ય સેું વાન ે
લગતી આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની .૧,૩૯,૯૬,૭૪,૦૦૦/- ની પૂરક માગણી માંક-
૩૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક- ૩૯ રજ કરવામાં આવી ૂ . 
 ી અનંતકમાર  હુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  ી સુિનલભાઇ  ર. ગામીત : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -ર રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-ર રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી યાસુ ીન  હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૩ રજ ૂ ક  છં ંુ .  

કાપ દરખા ત માંક-૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી બળદેવ   ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૪ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  ી િચરાગભાઇ  ર. કાલરીયા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત ું માંક-પ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-પ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૬ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૬ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી સોમાભાઇ  ગા.ં કોળીપટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી ું કાપ દરખા ત માંક-૭ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૭ રજ કરવામાં આવીૂ . 
કિષૃ , ખેડૂત ક યાણ અને સહકાર િવભાગ 

પૂરક માગણી માંક-૨ 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી): માનનીય અ ય ી, હ કૃિષની સેવાને લગતી કૃિષ અન ેસું હકાર 
િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની .૧૦,૦૬,૮૯,૩૧,૦૦૦ની પૂરક માગણી માંક-૨ રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક-૨ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૮ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૮ રજ કરવામાં આૂ વી. 
 ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી િ જશે મરે  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માકંું -૧૦ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૧૦ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૧ રજ ક  છૂ ું ં .  
 કાપ દરખા ત માંક-૧૧ રજ કરવામાં આવીૂ .  
 ી ુમનિસંહ  મ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૪ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૧૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૫ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૧૫ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી નૌશાદ સોલંકી : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૬ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૧૬ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી શૈલેષ પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૭ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૧૭ રજ કરવામાં આવીૂ . 
િશ ણ િવભાગ, 

પૂરક માગણી માંક-૯, 

                                         
 પહેલા દવસની પૂરક માગણીઓ રજૂ કરવામા ંઆવી ત ેપહેલા ંનાયબ મુ યમં ી ીએ વષ ર૦૧૯-૨૦ના વષ માટેની ખચના પૂરક પ ક માટેની બધી 
માગણીઓની ગુજરાત િવધાનસભાએ િવચારણા કરવા બાબતની રાજયપાલ ીની િસફારસ વાંચી સભંળાવી.  



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હંુ િશ ણન ેલગતી સેવા અંગેની િશ ણ 
િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની .૧૯,૪૮,૪૭,૬૪,૦૦૦ની પૂરક માગણી માંક-૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક-૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  ી ભગાભાઇ બારડ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૮ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૧૮ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  ી હમતિસંહ પટેલં  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૧૯ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  ી જ.ે વી. કાકડીયા : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૦ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૨૦ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  ી બાબુભાઇ વા  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૧ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૨૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી આનંદભાઇ ચૌધરી  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૨ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૨૨ રજ કરવામાં આવીૂ . 
ઊ  અને પેટોકિમક સ િવભાગે  

પૂરક માગણી માંક-૧૩ 
  ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ વીજળી શિ ત પ રયોજનાન ે લગતી ું
સેવા અંગેની ઊ  અને પેટોકેિમક સ િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની . ૪,૫૩,૯૪,૦૧,૦૦૦ની તેમજ મૂડી ખચ માટેની 
િપયા ૧૦૦૦ની પૂરક માગણી માંક-૧૩ રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક-૧૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  ી મોહનિસંહ રાઠવા  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૩ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૨૩ રજ કરવાૂ માં આવી. 
  ી િવર ભાઇ ઠ મરુ  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૪ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૨૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી તુભાઇ ચૌધરી  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૫ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૨૫ રજ કરવામાં આવીૂ . 
વન અને પયાવરણ િવભાગ 
પૂરક માગણી માંક- ૨૭ 

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ પયાવરણન ેલગતી સવેા અંગેની વન ું
અને પયાવરણ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની .૪,૩૬,૫૯,૦૦૦ની પૂરક માગણી માંક-૨૭ રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક-૨૭ રજ કરવામાં આવીૂ . 
  ી સુખરામભાઇ રાઠવા  : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૨૬ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૨૬ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 

 

સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના વષ માટેની પૂરક માગણીઓ પૈક  સોમવાર, તા.૦૨-૦૩-૨૦૨૦ (પહલો દવસે )ના રોજ ચચા અન ેમતદાન 

માટ લેવાયેલ માગણીઓ ઉપરની કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી 

સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના વષ માટેની પૂરક માગણીઓ પૈકી સોમવાર તા.૦૨-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ  
ચચા અને મતદાન માટે લેવાયેલ માગણીઓ ઉપરની કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી 

 

અ.નં. યુ  સદર અને સદંભ કાપ 

દરખા ત્ 

.  

િવષય ભાર  સ ય ી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ 
માગણી ન.ં ૩૯ 

૧ ૨૨૧૦-તબીબી...આરો ય 
૦૩- ામીણ...એલોપથી 
૧૦૩- ાથિમક...કે ો 

. ૪૧,૯૯,૯૯,૦૦૦  

૧૦૦ ાથિમક આરો ય કે ોમાં દવાઓ અને સાધનોની 
અછત િનવારવામાં તં ની િન ફળતા   

ી અનંતકુમાર પટેલ  
( િવણભાઇ મા ) 
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પાના નં. ૪૩ અને ૪૪ 
૨ vv cc vv ૧૦૦ ાથિમક આરો ય કે ો ામીણ િવ તારમા ંબપોર 

પછી બંધ થઈ જતા હોય છે ત ે િનવારવામા ંતં ની 
ઉદાસીનતા  

ી સુિનલભાઇ ગામીત 
(કનુભાઇ બારૈયા) 

૩ vv cc vv ૧૦૦ ાથિમક આરો ય કે ોમા ં ડૉકટરોની 
અિનયિમતતાના કારણે દદ ઓને પડતી 
હાડમારીઓ િનવારવામાં તં ની ઉદાસીનતા  

ી યાસુ ીન શેખ 
(કાિ તભાઇ પરમાર) 

૪ vv cc vv ૧૦૦ ાથિમક આરો ય કે ોમાં જ રી તબીબી 
સુિવધાઓ પૂરી પાડવામાં તં ની િન ફળતા  

ી બળદેવ  ઠાકોર 
(પુનાભાઇ ગામીત) 

 

૫ ૨૨૧૦-તબીબી....આરો ય 
૦૬- હેર આરો ય 
૧૦૧- રોગોની....િનયં ણ 
. ૨૮,૬૦,૮૫,૦૦૦ 

પાના નં. ૪૩ અને ૪૪ 

૧૦૦ રોગચાળો ડામવા માટે જ રી ટાફની યાપક 
અછત િનવારવામાં તં ની િન ફળતા  

ી વજિેસંગભાઇ પણદા  
(િચરાગભાઇ કાલરીયા) 

૬ vv cc vv ૧૦૦ રોગચાળો ડામવા માટે જ ે દવા છટકાવ થાય છે ં
તેનાથી મ છરોનો નાશ થતો નથી જથેી દવાઓમા ં
જ રી ફેરફાર કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા  

ી ઇમરાન ખેડાવાલા 
( ેમિસંહભાઇ વસાવા) 

૭ vv cc vv ૧૦૦ મેલેરીયા-ડે યુ અને વાઇન લૂ જવેા રોગોને 
સ વરે કાબુમાં લવેામા ંતં ની િન ફળતા   

ી સોમાભાઇ કોળીપટેલ  
(મોહનલાલ વાળા) 

કિષૃ , ખેડૂત ક યાણ અને સહકાર િવભાગ 
માગણી ન.ં ૨ 

૮ ૨૪૦૧- પાક કૃિષ યવ થા 
૧૧૦- પાક વીમો 
. ૧૦,૦૬,૮૯,૩૧,૦૦૦ 

પાના નં. ૩  

૧૦૦ સમયસર પાક વીમાની રકમ ન ચૂકવતી વીમા 
કપનીઓ સામે સ તાઈથી પગલા લઈ લેક લી ટ ં
કરવામાં તં ની  િન ફળતા  

ી અમીત ચાવડા 
(કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર) 

૯ ૨૪૦૧- પાક કૃિષ યવ થા 
૧૧૦- પાક વીમો 
. ૧૦,૦૬,૮૯,૩૧,૦૦૦ 

પાના નં. ૩  

૧૦૦ સહાય પેકેજ હેર કયા પછી સ વરે પુરેપૂરી 
સહાયની રકમ ચુકવવામા ંતં ની િન ફળતા  

ી લલીત વસોયા 
(ઋિ વકભાઇ મકવાણા) 

૧૦ vv cc vv ૧૦૦ કૃિષ સહાય પેકેજ હેર કયા પછી જ ે ખેડૂતોને 
ટેકનીકલ કારણોસર અર ઓ કરવાની બાકી રહી 

ય છે તેમને પણ સહાય ચૂકવવામાં તં ની 
િન ફળતા  

ી િ જશે મેર  
( િવણભાઈ મુસડીયા) 

૧૧ vv cc vv ૧૦૦ ખેડૂતોના ઉભા પાકને થતા નુકશાનના સવની 
કામગીરીમા ં થતી યાપક ગેરરીિતઓના કારણે 
સહાય ઓછી મળે છે તે િનવારવામા ં તં ની 
િન ફળતા  

ી િવ મભાઇ માડમ 
(ભાવેશભાઇ કટારા) 
 

*૧૨ vv cc vv ૧૦૦ પાક વીમા કપનીઓને િ િમયમ ચૂકવવા છતા ંં
ખેડૂતોને પાક વીમાની રકમો મળતી નથી ત ે
િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી અંબરીષ ડેર  
(મહમદ વીદ પીરઝાદા) 

*૧૩ vv cc vv ૧૦૦ પાક વીમા કપનીઓ ખેડૂતોના દાવાઓ મંજૂર કરતી ં
નથી તે િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી પંૂ ભાઇ વશં 
(કાળાભાઇ ડાભી) 

૧૪ vv cc vv ૧૦૦ પાક વીમા મુ ે ખેડૂતોને વીમા કપની તરફથી યાય ં
મળે તેવી કાયવાહી કરવામા ંતં ની િન ફળતા  

ી લલીતભાઇ 
કગથરા( ુમનિસંહ 

ડે ) 
૧૫ vv cc vv ૧૦૦ કૃિષ સહાય પેકેજ સ વરે હેર કરવામાં ન આવતા 

ખેડૂતોમાં યાપેલ અસંતોષ િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા  

ડૉ સી.જ.ેચાવડા 
(િવમલભાઇ ચુડાસમા)  

૧૬ vv cc vv ૧૦૦ ખેડૂતોના ઉભા પાકને થયલે નુકશાન અતંગત સવ 
કામગીરીમા ં થતો યાપક િવલંબ િનવારવામા ં
તં ની િન ફળતા 

ી નૌશાદ સોલંકી 
(રાજે િસંહ પરમાર) 

૧૭ vv cc vv ૧૦૦ કૃિષ સહાય પેકેજ હેર કયા પછી સ વરે સહાય 
ચૂકવવામા ંતં ની િન ફળતા 

ી શૈલષે પરમાર 
(સંતોકબેન આરેઠીયા 
ભીખાભાઈ ષી) 

િશ ણ િવભાગ 



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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માગણી નં. ૯ 
૧૮ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 

૦૧- ારિભક િશ ણં  
૧૦૬- િશ કો...સવેાઓ  

. ૮,૪૮,૪૭,૬૪,૦૦૦ 
પાના નં. ૮ 

૧૦૦ િશ કોની યાપક ઘટ સ વરે પૂરી કરવામા ંતં ની 

િન ફળતા 

ી ભગાભાઇ બારડ 

(નથાભાઇ પટેલ) 

૧૯ vv cc vv ૧૦૦ િશ કોની અિનયમતતાના કારણે િશ ણ કથળત ુ

ય છે અને િવ ાથ ઓનો અ યાસ બગડે છે ત ે

િનવારવામાં તં ની િન ફળતા 

ી પુનમભાઈ પરમાર 
( હમતિસંહ પટેલ ં ) 

૨૦ vv cc vv ૧૦૦ િશ કો પાસેથી લવેાતા િશ ણ િસવાયના અ ય 

કામો સ વરે બંધ કરવામા ંતં ની િન ફળતા 
 

ી જ.ેવી.કાક ડયા 

(લાખાભાઇ ભરવાડ) 

૨૧ ૨૨૦૨- સામા ય િશ ણ 
૦૧- ારિભક િશ ણં  
૧૦૬- િશ કો...સવેાઓ  

. ૮,૪૮,૪૭,૬૪,૦૦૦ 
પાના નં. ૮ 

૧૦૦ કથળતા જતા િશ ણના તરને સુધારવામા ંતં ની 

ઉદાસીનતા 

ી બાબુભાઇ વા  

(અ તિસંહ ચૌહાણ) 

૨૨ vv cc vv ૧૦૦ િવષયવાર િશ કોની ભરતી કરવામા ં તં ની 

ઉદાસીનતા 

ી આનંદભાઈ ચૌધરી  
(રાજે િસંહ ઠાકોર) 

ઊ  અને પેટોકિમક સ ે િવભાગ 
માગણી નં. ૧૩ 

૨૩ ૨૮૦૧-પાવર 
૮૦-સામા ય 
૧૯૦- હર ેે ...સહાય 
૦૫-બળતણ...સહાયકી 
. ૪,૫૩,૯૪,૦૧,૦૦૦ 

પાના નં. ૧૨ 

૧૦૦ બળતણ િકમત અને િવજ ખરીદી મેળ ખચ માટે ં
િનયિમત હસાબોની ચકાસણી કરાવવામાં તં ની 
ઉદાસીનતા. 

ી મોહનિસંહ રાઠવા 
(જશપાલિસંહ પ ઢયાર) 

૨૪ vv cc vv ૧૦૦ બળતણની િકમત વધે છે યારે િવજ ભાવ વધારાય ં
છે પરત ુ બળતણના ભાવ ઘટે છે યારે િવજદરના ં
ભાવ ઘટતા નથી ત ેિનવારવામા ંતં ની ઉદાસીનતા  

ી િવર ભાઇ ઠુ મર 

(શીવાભાઇ ભુરીયા) 

૨૫ vv cc vv ૧૦૦ ઉ  માટે બળતણ િકંમત અને િવજ ખરીદીમા ં
ચાલતી યાપક અિનયિમતતા િનવારવામાં તં ની 
િન ફળતા 

ી તભુાઇ ચૌધરી 
(મંગળભાઇ ગાિવત) 

વન અને પયાવરણ િવભાગ 
માગણી નં. ૨૭ 

૨૬ ૩૪૩૫- પ રિ થિત...પયાવરણ 
૦૩-પયાવરણલ ી...પુન:િનમાણ 
. ૪,૩૬,૫૯,૦૦૦ 

પાના નં. ૨૮ 

૧૦૦ કેવડીયા ખાતે યુટીશન પાકની સાઈઝ તથા 
ડીઝાઈનમાં ફેરફાર થવાને કારણે લાખો િપયાનો 
વધારાનો ખચ થાય છે યારે ડીઝાઈન-સાઈઝની 
પસંદગી પછી જ ખચ થાય તેવી કાયવાહી કરવામા ં
તં ની િન ફળતા  

ી સુખરામભાઇ રાઠવા 
(રઘુભાઇ દેસાઈ) 

* આ કાપ દરખા તો સભાગૃહમાં રજ થયેલ નથીૂ . 
અ ય ીની હરાતે   

પૂરક માગણીઓ પર ચચાની મયાદા અંગ ે
  અ  ય ી : પૂરક માગણીના સદંભમા ં સભાગૃહમા ં ચચા કરવા માટે બે દવસ ફાળવવામાં આ યા છે. આ ચચા 
દરિમયાન માનનીય સ ય ીઓએ ચચાની મયાદાનો યાલ રાખવો જ રી છે. આ િવષય ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના 
િનયમ ર૩૪(૩) તરફ માનનીય સ ય ીઓનું યાન દો  છં ંુ . આ ગવાઇ મુજબ પૂરક માગણીઓ પર ચચા કરતી વખતે મૂળ 

ા ટને લગતી નીિતની ચચા ન કરતા ંજ ેબાબતને લગતી પૂરક માગણીઓ હોય  તે બાબતો પૂરતી જ ચચા મયા દત રાખવી 
ઇએ. નવી સેવા બાબતે યાન દોરવાનું કે તે અંગેની અનુસૂિચ માનનીય સ ય ીઓને પૂરી પાડવામાં આવી છે. નવી 

સેવાઓને લગતી માગણીઓના સદંભમા ંનીિતનો  ઉપિ થત કરી શકાય પરતુ આ   જ ેબાબત ઉપર સભાગૃહનો મત ં
લેવાનો છે તે પૂરતો મયા દત રાખવો ઇએ. માનનીય સ ય ીઓએ પોતાના મંત ય યકત કરતી વખતે આ બાબત ખાસ 
યાનમા ંરાખશ ેતેવી આશા રાખું છંુ.  
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 ી િવર ભાઇ ઠ મરુ (લાઠી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ જ ે પૂરક 
માગણીઓ લઇન ેઆ યા છે તેમાં હ મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છું ંૂ ુ .   
 ગત વષ મળેલું બજટે સ  પાલામે ટની ચંૂટણી હોવાને કારણે ણ મ હના મોડ મ ું હતંુ અને નવ મ હનાની ું
માગણીઓ આપણે આ ગૃહે મંજર કરીને રાજય સરકારન ેઅમુક સવાનુમતે અને અમુક બહમિતએ મંજર કરીને િવભાગને કામ ૂ ૂુ
કરવા માટેની જવાબદારી સ પી હતી. યારે આટલી મોટી ફરી વખત માગણીઓ લઇને આ યા છે એ બાબતમા ં માનનીય 
મં ી ીન ેમાગણી નંબર ૪૩ અન ે૪૪ બાબતે મારા ો ઉપિ થત થયા છે તે પૂછવા માગંુ છંુ.   
 આ રાજયના આરો ય માટે ઘણી બધી િચંતાઓ અને વાતો પણ થાય છે. પરતુ છેવાડાના િવ તારો છે યાં ં
પી.એચ.સી. અને સી.એચ.સી. કે મોટી િસિવલ હોિ પટલોમાં તજ  ડોકટરોની ભરતી કરવામાં સરકાર અ યાર સુધીમાં સંપૂણ 
કામગીરી બ વી શકી નથી. સામૂ હક આરો ય કે  હોય કે પી.એચ.સી. હોય કે િજ ા પંચાયત હ તકના આરો ય િવભાગ 
હોય મોટે ભાગે આઉટ સોસ ગથી કામગીરી ચાલ ે છે એના કારણે ગરીબ માણસો સામા ય લોકોનુ ં આરો ય ળવવામા ં
સરકારન ેિન ફળતા મળી રહી છે. િસિવલ હોિ પટલોમા ંલાંબી લાબંી લાઇનો લાગી છે. આરો ય માટે આવડ મોટ મન રાખીન ેુ ું ં
િવધાનસભા દરખા ત મંજર કરતી હોય યારે મારે આરો ય મં ી ીને પૂછવું છેૂ , માનનીય નીિતનભાઇન ેકહેવા માગંુ છ  કે ુ ં
તમા  ઘ ં બધંું   દદ છે એ સાથે હ સહમત છું ંુ , અમારા માતા ના ગઇ કાલના કાય મમા ંપોતાનું દદ અમે યું છે હ એકલો ું
પડી ગયો છંુ.  
  અ  ય ી : માનનીય િવર ભાઇ, અ યારે આ દદની વાત નથી.  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ :  માનનીય નીિતનભાઇ, તમ ેએકલા નથી તમે સાચી વાત લઇને આવો છો તે વખતે ક ેસ 
આખે આખો પ  તમારી સાથે છે. તમારો પ  ન હોય તો એની િચંતા ન કરો,   
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, માનનીય નીિતનભાઇની સાથે આખીય ગુજરાત ભારતીય 
જનતા પાટ  અને આખું મં ી મંડળ છે, એ કોઇ અલગ સંદભમા ંકહેલી વાતન ેઆ રીતે ડી દેવી એ યાજબી નથી.  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : હંુ એજ કહેવા માગંુ  છંુ. આખું ગુજરાત, તમે જ ે રીતે કામગીરી કરી ર ા છો એના કારણ ે
આખા ગુજરાતના લોકો તમારી સાથ ેિચંતામા ં ડાયેલા છે. તમે ર તા માટે કામ કરો છો, તમે આરો યલ ી કામગીરી કરો છો, 
તમે નાણાં માટે કામગીરી કરો છો, યારે ઉિમયા મા સ હત અમે બધા તમારી સાથે છીએ. એટલે જરા મોટ મન રાખો અને સાચી ું
વાત તમારા પ ને પણ કહે . હ આપના મારફત એ પણ કહેવા માગંુ છ કે આરો યલ ી ઘણી બધી સેવાઓ એવી છેું ંુ , જ ેપૂરક 
માગણીઓ લઇને આ યા છે યારે ડોકટરની િચંતા સતત કરો છો. ક ેસ પ ના મારા િમ ો તમે કોઇ જ યાએ ડોકટર હોય તો 
એ આપો અમે તરત ભરવા માગીએ છીએ એવુ ંમોટ મન છેું . પરતુ થોડા સમયથી એવું લાગી ર ુ ંછે કે સામૂ હક આરો ય કેં , 
દામનગર છે યાં આજબાજમાં કતરાનો ખૂબ ભય યા યો છેુ ુ ુ . હડકાયા કતરા કરડે છે એના માટે મુ  પ ો લ યા છે. રસી ન 
હોવાના કારણ ેએ દદ ઓને બીજ ે ાઇવટેમા ંજવું પડે છે એટલે દવા પૂરી પાડવાની માગણી લઇને આ યા હોત તો હ તમન ેું
સંમિત આપવાનો હતો. ગરીબ માણસો છે, સામા ય લોકો ાઇવટે હોિ પટલોમાં જઇ શકતા નથી મોટી મોટી હોિ પટલોમા ં
જઇ શકતા નથી એ પોતે પોતાનું આરો ય ળવવા માટે સરકારી દવાખાને આવે પી.એચ.સી., સી.એચ.સી., રેફરલ 
હોિ પટલ અમારી લાઠીમાં છે પરતુ દવા ન મળવાના કારણે તજ ો ન હોવાને કારણે દદ ઓ પીડાઇ ર ાં છેં , અમરેલી િજ ાની 
લાઠી બી  નંબરની હોિ પટલ છે એમા ંએક ડોકટર છે, કોઇ તજ  ડોકટર નથી. કોઇ તજ  ડોકટર નહ . બે વષથી હ ી ું
નીિતનભાઇ, િચંતા ક  છં ંુ , પ ો લખું છંુ. ી નીિતનભાઇના પ ોના જવાબ પણ આવે છે કે, િવભાગને જણા યું છે. પણ 
િવભાગને જણા યાના બે વષમાં એક ડોકટર ન આપી શ યા. ી નીિતનભાઇ, એકાદ ડોકટર  આપી શ યા હોત તો હ આજ ેું
અનુમોદન આપવા ઉભો થવાનો હતો. પરતુ આવું થઇ શ યું નથી એના કારણે થોડ દું ુ :ખ પણ યકત ક  છ ી ં ંુ
નીિતનભાઇ,(અંતરાય) તમારી સાચી વાત છે, તજ  ડોકટર કદાચ યાં મા  ઓલટરનટેીવ એ પણ કહેવા માગંુ છ કેં ંુ , 
ઓલટરનેટીવ ડોકટર કદાચ લાઠીમાં ન હોય તો બાજની જ ેિસિવલ હોિ પટલ છેુ , કોઇ સામૂ હક આરો ય કે  છે એમાંથી પણ 
અઠવા ડયામા ંબે દવસ ય, જથેી કરીન ેઅમ ેએ વાત કરી શકીએ કે, આ બે દવસ તજ  ડોકટર આવશ.ે (અંતરાય)  
અ  ય ી : તમ ેટેકો આપવાના હોય.. 
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : મારો તો ટેકો પહેલેથી છે ી નીતીનભાઇન,ે સરકાર રચાઇ તે દવસ ેપણ ક ુ ંહતંુ કે, આવો 

ી નીિતનભાઇ ૧૫ ધારાસ યો સાથે આવો મુ યમં ી બનો, ી નીિતનભાઇન ેમારો ટેકો તે દવસનો છે. મારો ટેકો હોઇ જ ન 
શકે એવું નહ , આવું કામ કરનારા યિ ત માટે અમારો ટેકો ખુ ો છે. આ તો તમારા પ વાળા તમને સમ  શકતા નથી. એનુ ં
દુ:ખ ય ત ક  છં ુ . (અંતરાય) હા, ી બાબુભાઇને તો જ ર નહ  પડે. કારણ કે, એમની પાસ ેમહેસલૂ િવભાગ નથી, એ ી 
કૌિશકભાઇ પાસ ેછે.  
 અ  ય ી : આપની મહ વની વાતો રહી જશ.ે (અંતરાય) 
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : ના, બાપુ પછી, રહેવા દો પછી. 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ગયા વખતે તમારા બાર જતા ર ા હતા, તમા  ઘર સાચવોનેં , 
તમે અમારી િચંતા ના કરશો. 
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  ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, તમારે હમણા ંઇનામદારે રા નામુ ંઆ યું હતંુ. મન ેરહેવા દો બાપુ. 
તમારી નીિતઓમા ં ી ઇનામદારન ેકેમ મના યા છે એ મન ેખબર છે. મારા એક િમ  રહે છે એણ ેમન ેક ુ,ં ભાઇ સાહેબ રાત-
દવસ અમા  આખું મં ીમંડળં , મુ યમં ી ી, આપણા માનનીય વડા ધાન સાહેબ સતત િચંતામા ં હતા. એ તો ી 

અિમતભાઇએ દયા કરી એટલ ે ી ઇનામદાર પાછા આ યા ઇમાનદારી સાથ,ે નહ  તો એ પણ જતા રહેવાના હતા. માનનીય 
અ ય ી, પોલી ટકલ ઓ ઝવશન ન કરવાનું બાપુએ કીધંુ પણ એમણે િચંતા યકત કરી એટલે કહેવુ ંપ ુ.ં (અંતરાય) મારે 

ી નીિતનભાઇ માટે વાત કરવી પડે બાપુ.  
 માનનીય અ ય ી, કૃિષ ખાતાની પૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે માનનીય નીિતનભાઇ યારે ગયા વષનો 
ખેડતોનો જ ે પાક િવમો છે એના માટે િચંતા કરી હોત તો જ ર હ આમા ં અનમુોદન આપી શકતૂ ું . પાક િવમા માટે અમારા 
સૌરા ના ધારાસ યો, ગુજરાતના ધારાસ યો, ખેડતોના િતિનિધઓ સતતૂ , માનનીય અ ય ી, કોઇ પણ દવસે અમ ે
અહ યા ખેડતોના પાક િવમાનો ૂ  ઉપિ થત કય  હોય તો તરત જ રા  ેઅમને ફોન આવે છે, કયાંયથી અમને સમાચાર મળ ે
છે એટલ.ે બહ સે સેટીવ  છેું , આ બાબતમાં ી નીિતનભાઇ િચંતા કરો. િપયત-િબનિપયતના નામે જદું ન પડાય અન ેુ
ખેડતોના પાક િવમાની ચૂકવણી માટે મોટ મન રખાયૂ ું . તો આવી ખડેતો માટેની માંૂ ગણીઓમાં અમે બહ પોઝેટીવ મન રાખીએ ું
છીએ. ખેડત એટલે જગતનો તાત છેૂ . એ જગતનો તાત આજ ે િપડાઇ ર ો છે. એ જગતનો તાત કોઇને કોઇ કારણે આજ ે
મુ કેલીમાં મૂકાઇ ર ો છે. એ મુ કેલીમાંથી બહાર લાવવા માટે ખેડતો માટે અછતનું જ ેપેકેજ હેર કયુ હતંુ િપયા ૂ ૩૭૦૦/- 
કરોડનુ,ં તે િપયા ૩૭૦૦/- કરોડ પૈકી િપયા ૧૨૦૦/- કરોડનું ચૂકવ ં થયુ ં છે. એમા ં પણ સરકારે ક ુ ં હતંુ કે, 
અછતવાળા તાલુકા છે એને એક હેકટરે િપયા ૬૮૦૦/- અને બે હેકટરે ડબલ. પરતુ જ ેઅછતવાળા તાલુકા નથી એને એક ં
હેકટરે િપયા ૪૦૦૦/- અન ે બે હેકટરે ડબલ આપવાની વાત હતી એન ે બદલ ે ખેડત બદલી ના યાૂ . ખાતેદારન ે િપયા 
૪૦૦૦/- આ યા. ી નીિતનભાઇ આમાં પણ મોટ મન રાખોું . એમા ં બે હેકટરે ચારના ડબલ કરવામાં આવ ેતો એમા ંપણ 
અમે અનમુોદન આપવા માગીએ છીએ. ખેડત જગતનો તાત છેૂ , આજ ેએની શાકભા  એક િપયામાં વેચાતી નથી. લોકોન ે
સીધી શાકભા  પહ ચે છે એ મ ધા ભાવની પડી ય છે. ખેડતને પોતાનું વળતર મળતંુ નથી અન ેએના કારણ ેખેડતો આ મ ૂ ૂ
િવલોપન તરફ વળે છે. યારે કૃિષ ખાતાની આવી માગણીઓ લઇને આ યા છે એ પૂરક માગણીઓમાં મહેસલૂી ખચ માટે ૩ 
અને ૪ જ ે માગણીઓ લઇન ે આ યા છે એ માગણીઓમા ં એમણ ે જ ે િવધાનસભામાં હેર કયુ હતંુ, ખેડતોને તમારા ઉપર ૂ
િવ ાસ હતો, િપયા ૩૭૦૦/- કરોડનું અિતવૃિ ને કારણે મને પેકેજ મળશે એ મળી શ યું નથી એનું દ:ુખ યકત ક  છં ંુ . 
એનું ચૂકવ ં પણ થયુ ંનથી. ચૂકવ ં થયું છે યારે પણ જ ેખેડત ખાતેદારન ેપોતાનું આધાર કાડ હોવા છતાં એના તમામ ૂ
ખાતાઓ હોવા છતા,ં આધાર કાડ બોલીએ અને ખાતા નંબર જદું બોલે છેુ . એવા તમામ અનેક ખેડત ખાતેદારોને પોતાન ેબદલ ેૂ
અ ય જનધન ખાતામાં રકમ જમા થઇ ચૂકી છે. આજ ેજ સવારમા ંપહેલા નંબરનો  હતો, એવી કાંઇક ટેકિનકલ ભલૂ હોઇ, 
ટેકિનકલ ભલૂ સુધારવા માટે અમ ેિજ ા ખેતીવાડી અિધકારીને અમ ેસંકલનમાં  ઉિપ થત કરીએ છીએ તો િજ ા ખેતીવાડી 
અિધકારી એમ કહે છે કે, અમારી પાસે તો મા  િલ ટ આવે છે. સુધારે કોણ? માનનીય અ ય ી, કૃિષ ખાતાની આવી 
માગણીઓ લઇન ે આ યા છે યારે મારે ી નીિતનભાઇન ે કહેવું છે કે, તમે આપેલું પેકેજ િપયા ૬,૮૦૦/-, એક ખેડત ૂ
ખાતેદારન ેઅન ેબે હેકટર જમીન હોય તો ડબલ, એ આધાર કાડ બરાબર છે, એકાઉ ટ નંબર બરાબર છે પરતુ અ ય ખાતા ં
નંબરમાં જતા ર ા છે, એની સંકલન સિમિતમાં પણ ો રીનો િનકાલ થતો નથી. એના માટે પણ કાંઇ  ચચા કરવામા ં
આવે તો એવી પણ હ લાગણી ય ત કું ં  છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, િશ ણ ખાતાની પૂરક માગણીઓ લઇન ેઆ યા છે. એ પૂરક માગણી ન.ં૭ અન ે૯ બાબતે હ ું
કહેવા માગંુ છ કે આજ ેસવારે હ બેઠો બેઠો ટીુ ં ું .વી. તો હતો. બનાસકાંઠાની એક કલમાં પાંચમુ ંધોરણ ભણતી િવ ાથ ની ૂ
િશ ક દવસ ઉજવતી હતી. માનનીય બાપુ પણ અહ  ઇ ર ા છે. એ દીકરી જ ેબોલે છે, બહ ખતરનાકુ , કે અમારા િશ ક 
ભાઇઓને યાં જવુ?ં તીડ ઉડાડવા જવુ?ં અમારા િશ ક ભાઇઓને યાં જવ?ુ વસિત ગણતરી માટે જવુ?ં અમારા િશ ક 
ભાઇઓને દવા છાંટવા માટેની પણ જવાબદારી આપવામા ંઆવે છે. પાંચમા ધોરણમા ંભણતી દીકરી િશ ણ માટે આવી િચંતા 
કરે છે. બનાસકાંઠાનો આજ ેકાય મ યો. બાપુ, દલ વી ય છે. ાથિમક િશ ણ મહ વનુ ં છે. એક ખ ડયાથી આપણે 
શ આત કરેલી. હદુ તાનની વતં તા પછી ખ ડયાની શાહીમાં કલમ બોળીને આપણે લખતા હતા અને આજ ેતજ ો બ યા ં
છે. એ તજ ો મા  ગુજરાતના નહ , દુિનયાના તજ ો બ યા છે.  
 અ  ય ી : માનનીય િવર ભાઇ, આપનો સમય પૂરો થાય છે. 
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : એક સૂચન કરી દ . કલમા ંિવ ાથ ઓ ન મળવાના કારણે આપણે શાળાઓ બંધ કરીએ ૂ
છીએ. ઘણાં આ દવાસી લોકો અમારે યાં મજરી કરવા આવેૂ  છે. એ િવ ાથ ઓ પાસે કઇ આધાર ન હોવાના કારણે તે કલમા ંં ૂ
દાખલ થઇ શકતા નથી. તેના વાલીઓની એ ફડેવીટના નામે પણ કલમાં દાખલ કરવામા ંઆવે તો એ િવ ાથ ઓ ભણી શકશ ેૂ
અને કલમાં સં યા ઘટતી બંધ થશેૂ . તે સાથે આના ઉપર માનનીય નીિતનભાઇ ફરી વખત િવચારે તેવી લાગણી ય ત ક  ં
છંુ.  

 સભાપિત ી દુ યંતભાઇ પટલ અ ય થાનેે  



તા.ર  માચ, ર૦ર૦ 
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 ીકનુભાઇ મો. દેસાઇ(પારડી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી િશ ણ અંગેની માગણી ન-ં૩૯, 
.૧૯,૪૮,૪૭,૬૪,૦૦૦ની લઇન ેઆ યા છે તેના ઉપર મારા િવચારો ય ત ક  છ અનેં ંુ  તેને પૂરતંુ સમથન આપંુ છંુ.  

 આપ સૌ સ યો િશ ણ અંગેની આ માગણી છેવાડાના િવ ાથ ઓ સુધીની હોઇ સવાનુમતે મંજર કરશો એવી િવનંતી ૂ
ક  છં ંુ . ખાસ કરીન ે ી િવજયભાઇ અને ી નીિતનભાઇન ેઅિભનંદન આપંુ છ કે િશ ણ માટે આ વષ  કોઇ પણ સે ટર કરતા ુ ં
સૌથી વધુ બજટે .૩૧,૯૫૫ કરોડની ગવાઇ કરી છે તેના માટે અિભનંદન આપંુ છ અને ખાસ કરીને યારે ુ ં ૭,૦૦૦ વગખંડો 
માટે લગભગ .૬૫૦ કરોડનું જ ે આયોજન કયુ છે અને ી નીિતનભાઇએ ગૃહને ખાતરી આપી છે કે બે વષમાં બધા 
ઓરડાઓની જ રયાત પૂરી થશ.ે તેમને ફરીથી અિભનંદન આપંુ છંુ. ાથિમક િશ ણ, મા યિમક, ઉ ચતર િશ ણ તેમજ 
કોલેજના િશ ણ માટે ગુજરાત સરકારે ન ધપા  િસિ  મેળવી છે. ગુજરાતના િવ ાથ ઓ જ ે ગુજરાત બહાર જતા હતા તેના 
બદલે હવ ેબહારના િવ ાથ ઓ ગુજરાતમા ંઆવે છે અને ટેિ નકલ અન ેમે ડકલ િશ ણ લ ે છે. સરકારન ેફરીથી અિભનંદન 
આપંુ છ અન ે ગુજરાતનો િવ ાથ  િવ ના બ રમાં પોતાની મતા બતાવી શકે તે માટેનુ ંસંપૂણ ટેિ નકલ િશ ણ ગુજરાત ુ ં
સરકાર આપી રહી છે. વષ ૨૦૧૮-૧૯ દર યાન બે નવી સરકારી ફામસી કોલે  ગાંધીનગર અને સુરત ખાતે શ  કરવાનુ ં
આયોજન થયું છે અને આ વષ એનો અમલ પણ થઇ ગયેલો છે. બ ે કોલે  શ  થઇ ગયેલ છે. ખાસ કરીને રા યમાં અદંાજ ે
૩૩,૫૦૦ જટેલી ાથિમક શાળાઓ છે. ૬૫૦૦ જટેલી મા યિમક શાળાઓ છે અને આ શાળાઓમાં ૭૦ લાખ જટેલા 
િવ ાથ ઓ ભણ ેછે અને ૨,૪૦,૦૦૦ જટેલા િશ કો તેમા ં િશ ણ કાય કરે છે યારે શાળાનુ ંસંચાલન અને ગુણવ ા સારી 
રીતે થાય એટલા માટે જ ે રીતે ડઝીટલ યવ થા કરીને ઓન લાઇન હાજરી પૂરવાની યવ થા સરકારે કરી છે તેના લીધે 
િશ ણ અને હાજરીમાં ઘણો બધો સુધારો થયો છે અને આ મા હતી સી.એમ. ડે કબોડ સુધી પણ અવેઇલેબલ કરવામાં આવી 
છે. ગુજરાતની તમામ યુિનવિસટીઓ અને પોિલટેિ નક કોલે માં થમ વષમાં વેશ મળેવેલ િવ ાથ ઓને ઉ ચ 
ગુણવ ાવાળા નમો ટે લેટ .૧૦૦૦/-ના ટોકનથી આપવામા ં આવે છે. વષ ૨૦૧૯-૨૦ દર યાન આજ દન સુધી 
૩,૧૧,૦૦૦ ટે લટે આપવાની કામગીરી ચાલી છે. ગુજરાતમાં ૭૦ યુિનવિસટીઓ છે. ૨૫૯૪ કોલે  છે. જનેો ડીઝીટલ ડેટા 
ઉપલ ધ કરવામાં આ યો છે અને ખાસ કરીને જયારે ગયા અઠવા ડયે આપણા િશ ણ મં ી ીએ વષ ૧૯પર થી જ ે
એસ.એસ.સી.ના ડેટા છે અન ેધોરણ ૧૦ અને ૧રના જ ેડેટા છે એનું સંપૂણ ડીઝીટલાઇઝેશન થઇ ગયુ ંછે. એ માટે હ સરકારન ેું
અિભનંદન આપંુ છંુ.  
 ડો. અિનલ િષયારા(ભીલોડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ જ ે પૂરક 
માગણીઓ લઇને આ યા છે એના ઉપર હ મારા િવચારો રજ કરવા ઉપિ થત થયો છું ંૂ ુ . માનનીય નીિતનભાઇ ખૂબ મોટી રકમની 
લગભગ િપયા સાડા નવ હ ર કરોડ જટેલી રકમની પૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે એમાં રાજય સરકાર જ ેઆયોજન કરે 
છે એ આયોજન માણે વષના આખરે જ ેપૈસા વપરાવા ઇએ એ વપરાતા નથી અન ેઘણી વખત નવુ ંઆયોજન થાય છે અન ે
એના લીધે પછી પૂરક માગણીઓ લાવવી પડતી હોય છે.  હ માગણી નંબર ું -૩૯ ઉપર મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . િપયા ૧૩૯ 
કરોડ અને ૯૬ લાખની જ ે પૂરક માગણીઓ લઇન ે આ યા છે એમાં ખાસ કરીને જ ે ાથિમક આરો ય કે ો છે, સામૂ હક 
આરો ય કે ો છે અને સબ ડી ટીકટ હોિ પટલો, િસિવલ હોિ પટલો છે, મેડીકલ કોલે  છે એ જ યાએ મોટા ભાગે ડોકટરોની 
જ યા ખાલી રહે છે. આ જ યા ખાલી રહેવાના ઘણા કારણો છે. મ ઘણી વખત ી નીિતનભાઇ સાથ ે આ ચચા કરી છે કે 
આપણી જ ેમે ડકલ કોલેજમા ંજ યાઓ છે એ એટલી બધી જ યાઓ વધી છે ૬૩૦૦ જટેલી તો એ કયા સં ગોમાં આટલી 
જ યાઓ આપણી ખાલી રહી છે? હ તો એમ કહ છ કે જ ેડોકટરો છે એમન ે  પગાર વધારો ઇતો હોય તોું ું ંુ  પગાર વધારીન ે
પણ આપણે આ ડોકટરોને એમાં સમાવવા ઇએ. આપણે આ પૂરક માગણીઓ કેમ લાવવી પડી? મા વા સ ય કાડ કે મા 
અમૃતમ કાડ એમાં આપણે જ ેખચ  કરીએ છીએ અથવા તો હીપ રી લેસમે ટ, ની રી લેસમે ટ કરીએ છીએ એમાં ખચ  કરીએ 
છીએ એ ખચાને તમે ગણો કે કેટલો થાય છે સાહેબ?  છે ા થોડા સમયના મ આંકડા યા િપયા ણ હ ર કરોડ ઉપર 
આમાં ખચ  થઇ ગયો છે. તો આટલો બધો ખચ   થતો હોય તો એના કરતાં ઓછા પગારમા ંઅડધા પગારમા ંડોકટરો જ ેતે 
હોિ પટલોના મૂકો તો તમારા મોટા ભાગના પૈસા બચી જશે એવુ ંમને લાગે છે અને એનાથી દદ ઓની સેવા પણ સમયસર મળી 
જશે. સાથ ેઆપણે મેલેરીયા ઇ ડીકેશન માટે પણ વધારે પૈસાની જ રીયાત પડી છે. આપણે મેલેરીયા નાબૂદ નથી કરી શકયા 
પણ સાથે અ યારે જ ેરોગો વ યા છે, વાઇન લુ છે, ડ યુ છે એવા જ ેરોગો વ યા છે એના માટે વધુ ધિન તાથી તપાસ 
કરવાની જ ર છે કે આ રોગો કેમ થાય છે? કારણ કે સરકારી હોિ પટલ છે એનો જ ે ટાફ છે ઇએ એ ટાફ હોતો નથી અન ેજ ે
ટાફ ભરાય છે એ છે એ આઉટ સોસ ગવાળો હોય છે એ બેજવાબદારીવાળો માણસ હોય છે એટલે એમની કોઇ જવાબદારી 

હોતી નથી એટલે મારે મં ી ીને િવનંતી કરવી છે કે આ િવભાગમાં તમે જ ે પણ ટાફ ભરો એ જવાબદાર ભરો. કારણ કે 
સરકારને તો ખચમાં કોઇ ઝાઝો ફેર પડતો નથી. આમેય આઉટસોસ ગવાળાને પગાર તો આપણે જ આપીએ છીએ તો આવા 
સં ગોમાં સરકારી માણસ પૂરી જવાબદારી સાથેના માણસ ગોઠવો તો કદાચ સારી રીતે મદદ પ થશે અને એનું કામ પણ સા  ં
થશે. માનનીય મં ી ી નીિતનભાઇ ખૂબ કામ કરે છે એમાં બેમત નથી અને એમના ઉપર ભારણ પણ બહ છે છતાં પણ એક ુ
એક નાની નાની બાબત વાંચીન ેફાઇલમા ંલખતા હોય છે. એટલ ેમારી િવનંતી છે કે અડધો ભાર થોડોક તમારા નીચલા ટાફન ે
આપી દો સાહેબ. કિમશનર લવેલે આપી દો. કલાસ-ર સુધીની બદલી કરતા હતા તે નીચલા લવેલ ે આપી દો તો તમા  ં
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ભારણ ઓછ થાયુ ં . વધુ ભારણ હોવાને કારણે અમુક માણસને જયા ંજવું છે યાં જઇ શકતા નથી. એનાથી મુ કેલી એ થાય છે 
કે એ માણસ યા ં રે યુલર રહેતો નથી અને અપડાઉનમા ંસમય બગાડે છે એટલે મારી માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે આવુ ં
ભારણ દૂર કરો. (અંતરાય) મારે વીજળી શિકતની વાત કરવી છે. અ યારે ી સૌરભભાઇ નથી પણ મારે કહેવું છે કે આપણે જ ે
વીજળી વાપરીએ છીએ એ મોટા ભાગે આપણે વીજળી ખરીદીન ેવાપરીએ છીએ. આપણા જ ેસરકારી યિુનટ હતા એ મોટા 
ભાગના બંધ થઇ ગયા છે એટલ ે સરકાર તરફથી જ ે ોડકશન થવું ઇએ એ થતંુ નથી અને બીજુ ં જ ે ોડકશન થાય છે 
સરકારનુ ંએ હાઇડો ોજકેટ છે અને સોલાર પાવર એ પણ લગભગ સરકારની જ ેનીિત છે એ નીિત માણે તાલુકા લેવલે એની 
કોઇ યવ થા હોવી ઇએ. કારણ કે સરકારની આમ ઇ છા સારી છે કે સોલારથી ફાયદો થશે પણ એની યવ થા શુ?ં તાલુકા 
લેવલે કોઇ યવ થા નથી હોતી અને જ ેહાઇડો ોજે ટ છે એ ઉકાઇ અન ેનમદા ડેમ સાઇટ છે યાંથી હાઇડો ોજે ટ ારા 
વીજળી પેદા થાય છે. એમાં પણ યુિનટો બંધ રાખવા પડે છે. કારણ કે વીજળીનો વપરાશ, એ લોકો કહે છે કે સરકારન ે
જ રયાત નથી એટલે બંધ રાખવા પડે છે. બી  બાજ બહારથી વીજળી ખરીદીએ છીએ એટલ ેસરકારન ેએના વધારે પૈસા ુ
આપવા પડે છે. મારી માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે આપણા નમદા અને ઉકાઇના યુિનટો છે એ યુિનટો પૂણ ક ાએથી ચાલ ે
તો ૧૪૫૦ મેગાવોટ વીજળી પેદા થાય અન ેએમાંથી મળતો શેર આપણને મળે તો એટલા આપણા પૈસાની બચત કરી શકાય. 
આપણે બહારથી અમુક કપનીઓ ફી સ થઇ છે એની પાસેથી ખરીદીએ છીએં . પીક લેવલ ઉપર એના ભાવો ઘણા વધારે છે. 
સરકારન ેખૂબ મોટ નુકસાન ય છેું . િપયા ૪૫૦થી ૫૦૦ કરોડ આપવા પડે છે. આવા સં ગોમાં િવનંતી છે કે, બે બાબતો 
સોલાર માટે તાલુકા લવેલ ે યવ થા કરો અન ેઆપણા જ ેવીજ યિુનટો છે એ પૂણ ક ાએ ચાલ ુરહે અને સરકારના બી  જ ે
યુિનટો છે કે જ ેકોલસા આધા રત છે, આપ કહો છો કે એમાં ખચ વધારે થાય છે. એમા ંસુધારો કરો અને ન કમાંથી ક છમાંથી 
કોલસો લાવીને વીજળી પેદા કરીએ. એવુ ંકરીએ તો એનો વાહતૂક ખચ ઓછો થઇ શકે અન ેઆપણે વધારે વીજળી ઉ પ  કરી 
શકીએ અને સ તા ભાવ ેવીજળી મેળવી શકીએ.    
 ી િવનોદભાઇ અ. મોર ડયા(કતારગામ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ 
સાહેબ જ ેપૂરક માગણી લઇને આ યા છે એન ેહ મા  સમથન ક  છ અને એનાું ં ં ંુ  ઉપર મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો ૂ
છંુ.   
 માનનીય અ ય ી, િતપ ના સ ય ીએ વાત કરી એના ઉપર હ થોડી વાત કરવા માગંુ છું ંુ .  ગુજરાત ટેટ 
ઇલેિ ટિસટી કોપ રેશન િલિમટેડના વીજ મથકો ારા એિ લ ર૦૧૯થી ડસે બર ર૦૧૯ના સમયગાળા દરિમયાન ૧૪,૭૮૬ 
િમિલયન યિુનટ ઉ પાદન હાંસલ કરવામા ંઆ યુ ંછે. વષ ર૦૧૮-૧૯ દરિમયાન આ કોપ રેશનના વીજ મથકો ારા ર૫,૧૬૧ 
િમિલયન યુિનટ વીજ ઉ પાદન હાંસલ કરવામાં આ યુ ં છે. જ ે અગાઉ વષ ર૦૧૭-૧૮ દરિમયાન હાંસલ કરેલ ર૩,૭ર૪ 
િમિલયન યિુનટની સરખામણીમાં ૬.૦૬ ટકા જટેલું વધારે ઉ પાદન હાસંલ કરવામા ં આ યુ ં છે. આ િસિ ઓ ગુજરાત ટેટ 
ઇલેિ ટિસટી કોપ રેશન િલિમટેડ ારા હાંસલ કરવામા ં આવી છે. વષ ર૦૧૮-૧૯ના સમયગાળા દરિમયાન આ િનગમના 
યુિનટોએ કલ ુ ૮૫.૩૪ લા ટ અવેઇિલિબટી ફેકટર હાસંલ કરેલ છે. મન ેજણાવતા આનંદ થાય છે કે યારથી ી સૌરભભાઇ 
અને ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર બળ ઇ છાશિ ત ધરાવે છે યારથી આ િનગમના ઘણા એકમો તેમની સમય મયાદા 
પૂણ કરેલ અથવા પૂણ થવાના આરે છે છતાં આવા વીજ મથકો ારા છે ા ૧૦ વષથી વષ ર૦૦૯થી વષ ર૦૧૮-૧૯ સુધી 
સતત ૭૫ ટકાથી વધુ લા ટ અવઇેિલિબટી ફેકટર હાંસલ કરવામાં સફળતા ા  કરેલ છે. આ બધી વ તુ યારે સરકાર ારા 
થઇ રહી છે યારે મન ે યાલ છે કે વષ  પહેલા એક ટા સફોમર ઇતંુ હોય કે એક ફીડર ઇતંુ હોય તો તેના માટે આંદોલનો 
થતા હતા. પરતુ અ યારે સારા આયોજનના કારણ ેકોઇપણ જ યા એવી નથી કે ફીડર ઇતંુ હોયં  તો ન મળ.ે એવુ ંઅમારા 
ગામમાં પણ આ પ રિ થિત હતી. યાર પછી સારા અન ેસુંદર આયોજનના કારણે આ િનગમના ઉકાઇ અને ગાંધીનગર વીજ 
મથકને િમશન એનજ  ફાઉ ડેશન આયોિજત પાવર લા ટ પફ મ સ કો ફર સ એ સપો વષ ર૦૧૮ દરિમયાન કોલ કેટેગરી 
માટે િવજતેા હેર કરવામાં આવેલ છે. તા.૫-૧ર-ર૦૧૮ના રોજ નવી દ હી ખાતે યો યેલ કોચ ઓડર ઓફ મે રટ વષ 
ર૦૧૮ના સમારભ દરિમયાન વણાકબોરી વીજ મથકં , ઉકાઇ વીજ મથક અને િસ ા વીજ મથકને ભારતના થમ ર૦ એનજ  

ોજે ટમાં વોિલફાઇ થવા બદલ ઓડર ઓફ મે રટ એવોડ પણ એનાયત કરવામાં આ યો છે.  
 માનનીય અ ય ી, ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર બની યારથી જ ે કારે અ યારે અહ યા વીજની માંગ પણ 
કરવામા ંઆવે છે એ માંગને યાનમા ંરાખીન ે દવસે પણ ખેડતોન ેપાવર આપવાનો છે એ પણ યારે જ શ ય બન ેઅન ેસરકારે ૂ

હેરાત કરી એનું વષ થી લાિનગં કરવામા ંઆ યુ ંછે અને જ ે ોતો ઊભા કરવામા ંઆ યા છે એ કાલેન ેકાલ ઇતંુ હોય એમ 
ના મળી શકે. પરતુ ખેડતોને આનો લાભ મળવાનો છે તો એ પૂવ લાિનંગના કારણ ેએ થઇ શ યું છેં ૂ . વોલીટીવાળી વીજળી 
અ યારે મળે છે. પરતુ પહેલા મોટરો બળી તી હતી અન ેખેડતો હેરાં ૂ ન થતા હતા એમન ેરોડ ઉપર મોટરો બંધાવવા માટે ખચા 
કરવા પડતા હતા. પરતુ અ યાર સુધીમાં વોલીટીવાળી વીજળી અને અમે દવસે પણ વીજળી આપવાની હેરાત કરી છે ં
યારે આ સરકાર તરફથી માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી જ ેમાગણીઓ લઇન ેઆ યા છે એ માગણીઓન ેહ મા  અનુમોદન ું ં

આપંુ છંુ અને તમામ સ યોને િવનિંત ક  છ કે આ માગણીઓમાં સમથન કરે જથેી કરીને ગુજરાતનું ઊ  ે ે આપ ં ં ંુ
યોગદાન સા  રહી શકે.   



તા.ર  માચ, ર૦ર૦ 
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 સભાપિત ી : ડો. સી. જ.ે ચાવડા.  
 ડો.સી. જ.ે ચાવડા(ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય અ ય ી, આ રા યના નાયબ મુ યમં ી ી અન ેનાણામં ી ી 
જ ે પૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે એમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ . સૌ થમ તો ઊ  અને પેટો કેિમક સ િવભાગમા ં
િપયા ૪૫૩ કરોડની માગણી લઇન ેઆ યા છે અન ે૧૨-૧૩ નબંરના પેઇજ ઉપર કેમ લા યા છે તેના કારણો બતા યા છે. 

માનનીય અ ય ી, સરકારી ખરાબામા ંસોલાર ોજે ટ શ  કરવા માટે િપયા ૧૦ કરોડની વધારાની માગણી મૂકી છે એ 
શંસનીય અન ેસા  કામ છે એમા ંકાંઇ વાંધા સરખું નથીં . પરતુ િપયા ં ૪૫૩ કરોડમા ંવીજળીની ખરીદી કરવામા ંઆવી છે 

એના બદલ ે  વીજ મથકો બંધ છે એ ચાલુ થાય તો લાંબા ગાળ ેઆ રા યને ફાયદો થાય એવા ય નો કરવા ઇએ એ થયા 
નથી. માનનીય અ ય ી, ૨૨ વષના શાસનમા ં ક ેસની સરકારમા ં જટેલી નદીઓ ઉપર ડેમ બ યાં અન ે બહહેતુક ુ
યોજનાઓમા ં િવ ુત મથકો બનાવવામા ં આ યા એમા ં ઉકાઇ, એ િસવાય ગાંધીનગરથી સાબરમિતમાં િવ ુત મથકો 
બનાવવામા ંઆ યા. ઓટોિમક િવ ુત મથકો બના યા એવું કોઇ િવ ુત મથક ના બનાવીને ગુજરાતની નું અ હત કયુ છે. 
એટલે યાં િવ ુત મથકો ચાલુ કરવા માટે વધારાના નાણાં વપરાયા હોત તો વાંધા સરખું ન હતંુ પણ મોટાભાગે વીજ ખરીદીમા ં
આપણે જ ેવીજળી ખરીદીએ છીએ એ કેટલા યુિનટના ભાવોથી ખરીદીએ છીએ એ આપણે બધા ણીએ છીએ એમાં વધારે 
પોિલટીકલ મેનેજમે ટ કરવા માગતો નથી. બજટેની વાત આવશે યારે પોિલટીકલ વાત કરીશુ.ં એટલા માટે હ એમાં અનુમોદન ું
આપી શકતો નથી.  
 માનનીય અ ય ી, આરો યમા ં િપયા ૧૩૯ કરોડ ૯૬ લાખની વધારાની માગણી લઇન ેઆ યા છે. એમા ંમારે 
એટલુ ંજ કહેવુ ં છે અન ેખાસ કરીને જ ેન ધ મૂકી છે કેમ લાવવા પ ા? એમા ંમા-વા સ ય કાડ માટે ન ધ મૂકી છે. મા-
વા સ ય કાડ આપવામા ંઆવે છે એમાં જ ેઆવક મયાદા હતી એ વધારી એના કારણ ેમા-વા સ ય કાડ વ યા એના કારણ ે
આ ખચ  વ યો છે એવુ ંપણ બતા યુ ંછે. પરતુ એમા ંસરકારે અન ેિવભાગે એટલી કાળ  રાખવાની જ ર હતી કે માં -અમૃ મ 
કાડ અને મા-વા સ ય કાડ બને છે એમાં કેટલીક જ યાએ ખોટા આધાર કાડ ઊભા કરીને એક જ યિ તએ ૨૦૦-૨૦૦ અન ે
૩૦૦-૩૦૦ મા-વા સ ય કાડ ઊભા કરી દીધા છે અને સરકારના પૈસાની લૂંટ ચલાવી ર ા ંછે એની તા કાિલક તપાસ થવી 

ઇએ અને જ ેજવાબદાર અિધકારી-કમચારીઓ સંકળાયેલ હોય તેની સામે તા કાિલક પગલા લેવાવા ઇએ એવું થયું હોત 
તો આ વધારાની માગણી લઇન ેઆવવું પ ું ના હોત. એનાં િસવાય આરો યમા ંબહ મોટ ગહન યાન રાખવા જવેો િવષય છે ુ ં ુ
એ વાત બજટેમા ંકરીશુ.ં આરો યન ેલગતી સુિવધા વધારવાનું કામ પણ સરકારે કયુ છે. ડો ટરો, દવાખાના એના માટે સરકાર 

ય નો કરી રહી છે. પરતુ આજની તારીખે પણ ગુજરાતમાં કોઇ ઇ લ શ િમ ડયમના યુઝ પેપરોમાં એવી વાત છે કે ડે યુટી ં
સી.એમ.એ દાવો પણ કય  છે કે ગુજરાતમાં સરકારે જ ેઆરો યની સુિવધાઓ પૂરી પાડવી ઇએ એના કરતા વધારે સુિવધાઓ 
પૂરી પાડી રહી છે એવુ ંહોય તો સંશનીય છે. સુિવધા ઊભા થયા પછી એ દવાખાનમા ંડો ટર ના હોય, એ દવાખાનામા ંનસ 
ના હોય, એ દવાખનામાં કે િસિવલ હોિ પટલમાં પેિશયાિલ ટ ડો ટરો ના હોય અથવા તો એના માટે જ રી ટેકિનકલ માણસો 
ના હોય તો તમે જ ેસુિવધા ઊભી કરી છે, હોિ પટલો ઊભી કરી છે, મકાન સરસ બના યું છે, જમીન સરસ રોકી રાખી છે, 
ક પાઉ ડ વોલ બનાવી છે. રગરોગાન કયા છેં , ઉ ઘાટનો કયા છે એનો કોઇ અથ રહેતો નથી એટલે કોઇપણ રીતે આનો ટાફ 
પૂરાય એવો ય ન કરવો ઇએ. માનનીય નાણામં ી ી હમણા ંજ બજટે વચનમા ંકહેતા હતા તેમ કે મ આરો ય િવભાગમા ં
આઉટ સોસ ગમાંથી શોષણ થતંુ અટકાવીને સરકારના પ૦ કરોડ િપયા બચા યા છે અને આઉટ સોસ ગને પ િતસરમા ં
મૂકવાનો ય ન કય  છે પણ અમે જદી રીતે વણવીએ છીુ એ કે તમે આઉટ સોસ ગથી ભરતી કયા િસવાય, .પી.એસ.સી., 
ગૌણ સેવા મંડળ અન ેપંચાયત પસંદગી બોડ કે એના ારા રે યુલર ભરતી કેમ નથી કરાવતા? એ સમ  શકાય એવી બાબત 
છે કે મે ડકલ ઓફીસર એમ.બી.બી.એસ. સજન, એમ.ડી. કે એમ.એસ.ની અછત છે પણ ટાફ નસ, ક પાઉ ડર, 
ફામાસી ટ, લેબોરેટરી આસી ટ ટ, ફીઝીયોથેરાપી ટ અન ેઆયુવદીક ઓફીસરો આ તો પૂરતી સં યામા ંગુજરાતમા ંઉપલ ધ 
છે. તમે હેરાત બહાર પાડો અને તા કાલીક ભરતી કરો તો આઉટ સોસ ગથી તમારે જ ે હેરાતો કરીને કે બી  એજ સીઓ 
એનું શોષણ કરીને કે સરકારના પૈસા લુંટીને જ ેપ િત શ  થઇ છે એ બંધ કરવી ઇએ અને  એ વહેલા કયુ હોત તો સા  ં
હતંુ. માનનીય આરો ય મં ી ીએ એકાદ બે વષ પહેલા બંધ કય ુહોત તો આજ ેજ ેપૂરક માગણીઓ મૂકવી પડે છે એ ન મૂકવી 
પડત. િશ ણની અંદર પણ િપયા ૧૯૪૮ કરોડની વધારાની માગણીઓ મૂકી છે એમાં કેમ મૂકવી પડી એમાં િવશેષ ન ધમા ં
લ યું છે કે પગાર ભ થાના કારણ,ે કેટલીક કોટ મટેરો ચાલતી હતી, કેટલાકના જજમે ટો આ યા એના કારણ ે આ બધા 
વધારાના નાણાં મૂકવા પડયા. આરો યમાં એક વાત મારી રહી ગઇ કે જ ેમ ટીપપઝ હોિ પટલો આપી છે એમાં ઘંુટણ અન ે
થાપાના રી લસેમે ટ માટે એ લોકોએ સગવડ ઉભી કરી અને વષ ર૦૧૬ની આજબાજ એક પ રપ  કય  કે પે શનસને પણ ુ ુ
આનો લાભ આપવો તો કટ ઓફ ડેટ નકકી કરીને સરકારે હેરાત કરી હતી એટલે ઘણા પે શનસન ેજને ેતકલીફ હતી એવા 
રાજયના ૪૪ થી ૪પ પે શનરોએ પોતાના ઘંુટણ બદલાવી ના યા. ની-રી લેસમે ટ કરી ના યું એટલે કટ ઓફ ડેટન ેકારણ ે
એ લોકોન ેની-રી લેસમે ટના પૈસા મળતા નથી. મ પણ સરકારમાં અનેક વખત રજઆત કરી છેૂ . સરકાર હકારા મક ચાલતી 
પણ હશે પણ િનણય થયો નથી એના કારણ ેપે શનસન ેની-રી લેસમે ટ થઇ ગયુ,ં ધંુટણ બદલી પણ ના યા પણ સરકાર 
પૈસા આપતી નથી.   



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : સરકારે નથી બદ યા પણ દદ એ બદ યા છે.  
 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા : માનનીય અ ય ી, જ ેધંુટણ હતા એ પાછા પણ નાખી શકાય એવું નથી એટલ ેમહેરબાની 
કરીને એવા પે શનસ જ ેછે અિધકારીઓ, િનવૃ  થયલેા કમચારીઓના નાણાં ચૂકવાય એવી િવનંતી ક  છ તોં ંુ  હ આરો ય ું
અને પ રવાર ક યાણ િવભાગની માગણીને અનુમોદન પણ આપીશ. આ મારી વાત સાથે બી  વાત બજટેમાં કરીશુ.ં  
 ી જગદીશ ઇ. પટેલ(અમરાઇવાડી): માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી સ માનનીય ગૃહ સમ  
આરો ય િવભાગની માગણી ન.ં ૩૯ અન ે૪૦ની વષ ર૦૧૯-ર૦ની પૂરક માગણીઓ લઇન ેઉપિ થત થયા છે તેમા ંહ મારા ું
સમથન સાથે મારા િવચાર રજ ક  છૂ ું ં . રાજય સરકારે મુ યમં ી અમૃતમ યોજના, મા યોજના અન ે મા વા સ ય યોજના 
અંતગત જ ેસેવા આપી ર ા છીએ. આપણે એમાં ખૂબ મોટો ખચ થવા જઇ ર ો છે. હમણાં જ ી ચાવડા સાહેબે જ ેવાત કરી 
એ બાબતમા ંહ જરા આપનું યાન દોરીશું . માનનીય નરે ભાઇ મોદી આ યા પછી ૧૦૮ એ યુલ સની સેવા ચાલ ુકરી. આ 
યોજના પહેલા નહોતી એવો મારો કહેવાનો અથ નથી. ક ેસના શાસનમાં પણ પહેલા એ યુલ સ હતી પણ સૌરા ના એક 
ગામની ઘટના હ આપનેું  વણવું કે એ યુલનસ કેવી હતી? કોઇ ે ટ બહેનન ેલઇને તા કાલીક ન કના િજ ાના થળ ે
જવાનું થયુ.ં ગામના લોકો સરપંચને યાં ગયા કહે એ યુલ સ આપણા ગામમાં છે તો કયાં હશ?ે તો લોકોએ ક ું કે સરપંચના 
ખોરડે પડી હશે ગાડી. ગોતતા ગોતતા ગયા તો બંધ હાલતમા ંઉડન ખટોલા જવેી િ થિતમાં ફટીચાર જવેી આ એ યુલ સ જનેી 
ઉપર ૧૦ િકલો તો માટી ચઢી ગઇ હોય. બધાએ ગામના લોકોએ સાફસફુ કરી યારે ખબર પડી કે આ હાઇટ કલરની 
એ યુલ સ છે એની અંદર સીટો અને એવુ ંબધંુ તો ગામના પાદરે પાનના ગ ા ઉપર હોય. ચાવી મળે નહ  એક ખીલીના 
આધારે એ એ યુલ સ ચાલ ુ થાય. એ યુલ સ ચાલુ કરવાની કોિશષ કરી તો કહે આમાં બેટરી તો છે જ નહ  તો કહે 
સરપંચના ટેકટરમા ં નાખલેી છે. આવી પ રિ થિતમા ં ઉડનખટોલા જવેી આ એ યુલ સો હતી. માનનીય નરે ભાઇ મોદી 
આ યા પછી ૧૦૮ના મા યમથી ગુજરાતની અંદર  સેવા અપાઇ. આને કારણે ખૂબ મોટા ફડની જ રયાત ઉભી થતી હોય છેં . 
હમણાં બજટેમા ં યોજન કયુ છે કે ૧૦૮ વધારવામાં આવ.ે આપણે ણીએ છીએ કે રોડ, ર તા ઉપર એિ સડટ થતા હોય છેં . 
અથવા આપણા ઘરમાં યાતાયાતની ીએ જ રયાત હોય, યારે ફોન કરીએ તો પાંચમી જ િમિનટે ૧૦૮ આવ.ે મા  કહેવાનુ ંં
તા પય એવું છે કે પહેલા એ યુલ સ હતી, પણ િ થિત કેવી હતી? અ યારે ૧૦૮ની િ થિત શું છે? ભાજપના શાસનમા ં
મુ યમં ી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી જ ેસંવદેનશીલતાની જ ેઅમે વાત કરી ર ા છીએ. આને સંવદેનશીલતા કહેવાય. તમે ફોન 
કરો અને પાંચમી જ િમિનટે એ યુલ સ આવીને ઉભી રહે, એટલા માટે ખચની જ રયાત પડી, એટલા માટે આ પૂરક 
માગણીની જ ર પડી. માનનીય સી.જ ેકહેતા હતા કે શેના માટે જ રયાત છે? પહેલા કેવા કારની િસિવલ હોિ પટલ હતી? 

યારે દદ  બે દદન ેલઇને હોિ પટલમા ંગયો હોય તો તે દદ  ઉપરથી ર વધારાના દદ  સાથે ઘરે ય, આવા કારની ફટીચર 
ઉડન ખટોલા જવેી હોિ પટલ હતી. આજ ેકોઇપણ થળ તાલુકા કે િજ ામાં કેવા કારની હોિ પટલોનું સજન થતંુ હોય છે તે 
જઓુ . અમદાવાદમા ં વી.એસ., િસિવલ હોય યાતાયાતની જ ર પડે તો તે હોિ પટલોમા ં હેલીકો ટર પણ ઉતરી શકે તેવા 

કારની યવ થા ઉભી કરી છે. માટે પૂરક ફડની જ ર પડીં , એટલા માટે નાયબ મુ યમં ી ી જ ેપૂરક માગણી લઇને આ યા 
છે, એની અદંર માગણીને સમથન આપંુ છંુ. 
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર(કલોલ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી જ ેપૂરક માગણીઓ લઇન ે
આ યા છે, તેના ઉપર હ મારા િવચારો ય ત કરવા માટે ઉભો થયો છું ંુ . મારા સાથી સ ય ી હમણાં એવું કહેતા હતા કે ઉડન 
ખટોલા જવેી હોિ પટલ. અમારી સરકાર આવી યારથી બધુ સા  થયું છેં . વષ ર૦૦૪મા ંય.ુપી.એ. સરકારમાં ૯૦ ટકા ા ટ 
સાથે આ તમામ એ યુલ સ ચાલ ુકરવામા ંઆવેલ હતી.(અંતરાય) પછી તમ ેઆપ . તમારા જવાબમા ંકહે . અમારા વખતે 
ઉડન ખટોલાની વાત કરો છો, પણ તમારા સમયમા ંચંૂટણીમાં આ એ યુલ સોની અંદર દા  ભરીન ેગામડે ગામડે વેચાય છે 
એનું યાન રાખ . મારે આરો ય મં ી ીન ેકહેવું છે કે.. 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય સ ય ી રજઆત કરે છે તે અંગેનો એક િક સો બતાવેૂ ?    
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : તમ ેસમય ન બગાડશો. હંુ તમારી ઓ ફસમાં આવીને કહી જઇશ. 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : કહે  કશો વાંધો નથી. પિવ  અને સેવાભાવ કામ કરતી વાહન હોય એના ઉપર 
આ ેપ કરવા યાજબી નથી. 
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : દાદા, મારે ન કહેવું ઇએ. તમ ેકહેવડાવો એટલ ેકહ છ કે આ ગુજરાત સરકારના પોલીસ ું ંુ
અિધકારીઓ કયાંથી દા  લાવતા, કઇ બોડરેથી પકડાયો છે, કોની ફ રયાદ થઇ છે. કોને વે યો છે, એમાં નથી પડવુ.ં  તમારે 
સાંભળવુ ંહશે તો કહીશ. 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : આમાં ૧૦૮ કયાં આવી? 
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય આરો ય મં ી ીનું દોરવા માગંુ છ કે ુ ં

ાથિમક આરો ય કે  બપોર પછી બંધ થઇ ય છે. એનુ ંકારણ એ છે કે ગામડાની અદંર સરકારે સરસ સિુવધા બનાવી હોવા 
છતા ડો ટર યા ંરહેતા નથી, એટલ ેગામડામા ંરહેતા લોકો આવી તમામ સુિવધાથી વિંચત રહી જતા હોય છે. બીજુ,ં આપના 

ારા મં ી ીનુ ં યાન દોરવા માગંુ છ કે કોઇપણ અચાનક બનાવ બને અન ેએમાં કોઇનું મૃ યુ થાય તો તેણે પીુ ં .એમ. કરાવવુ ં
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હોય તો ગામડાની અદંરથી ડો ટર બોલાવીએ છીએ, યારે  બે- ણ-ચાર કલાક સુધી બેસી રહેવું પડતંુ હોય છે, યારે એનુ ં
પી.એમ. થતંુ હોય છે. પી.એમ.ની જ યા ઉપરથી ફોન કરવામાં આવે યારે ડો ટર તેમની મર  મુજબ આવતા હોય છે. કોઇની 
ડેડ બોડીનું પી.એમ. ઝડપથી થાય એ અંગે િવચારવું ઇએ. એવી નીિત બનાવો કે બોડી બહ લાંબા સમય સુધી પડી ન રહેુ . 
રોગચાળો ડામવા માટે જ ેદવાનો છટકાવ થાય છેં . જમેાં મ છરોનો નાશ થતો નથી. મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે કલોલની 
અંદર બારમાસી મ છરો હોય છે. હ કલોલમાં રહ છું ું ંુ . છે ાં ૧૦ વષથી આનો િનકાલ થતો નથી. કોઇપણ સં ગોમા ંશું કરવાથી 
આ મ છરોનો િનકાલ થાય? તેના માટે સરકાર એવું િવચારે તો સારી બાબત છે. મા-અમૃત  અને મા-વા સ ય કાડની 
ચાવડા સાહેબે વાત કરી તો હ આપનું યાન દોરવા માગંુ છ કેું ંુ , સરકાર ારા જ ેહોિ પટલો ન ી કરવામા ંઆવી છે તેની અદંર 
જનેી પાસે મા કાડ કે મા-અમૃત  કાડ હોય અને તેની િલિમટ હોય છતાં ડૉકટરો તે કાડના કારણે તેના ઓપરેશન કરવાનું હોય 
કે ન કરવાનું હોય તેમાં મોટો ાચાર થાય છે. તેમાં મોટા મોટા િબલો બને છે. દદ ને સારવાર આપવાની હોય છે તેના કરતા ં
જદા ુ કારની સારવાર આપીને તેનુ ં િબલ બનાવવા માટે આ મા-અમૃત  કાડ અને મા-વા સ ય કાડનો ઉપયોગ થાય છે. 
આમ તો ી નીિતનભાઇ હોય એટલ ેતેમના િવભાગમા ંકયાંય ખોટ ન થાય તેવુ ંસમ  ગુજરાતની પિ લક કહે છેું . આજ ેસંદશે 
પેપરમાં આ યું છે, સદંેશ પેપરમા ંઆ યું છે કે વગર ટે ડરે તેમના િવભાગની અંદર કરોડોનું કામ કોઇકને આપી દેવામાં આ યુ ં
છે. તે કેમ આપી દેવામા ંઆ યું તે હ નથી કહેતો તે સંદેશ પેપર કહે છેું . કરોડોનો કો ટાકટ....   
 સભાપિત ી : પેપરનો આધાર ન લઇએ.  
 ી બળદવે  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, નહ  લ , પણ આ તો વાત ક  છં ંુ , સાહેબ. સાચંુ હોય તો બરાબર 
છે. ખોટ હોય તો મન ે ખબર નથીું . આ જ ે સમાચારપ ોમાં આ યું છે અન ે ી નીિતનભાઇ માટે મ પહેલુ ં ક ુ ં કે ી 
નીિતનભાઇનાથી કદી આવી ભલૂ થઇ શકે નહ . આ પેપરવાળાએ કઇ ખોટ આ યું છે કે આવો બનાવ બ યો છે તે તમ ેજરાક ં ં ુ
જઓ તો સારી બાબત કહેવાશેુ . હ િશ ણની વાત કરીશ તો િશ કોની યાપક ઘટ છેું . િશ ણમં ી ી અહ  બેઠા છે એટલ ે
તેમને િવનંતી ક  છં ંુ . અમારા િવ તારની અંદર ઘણા બધા િશ કો ફોરેન ય છે અને યા ંજઇને વસવાટ કરતા હોય છે. અહ  
ર  મૂકતા હોતા નથી. યાં જઇ તેઓ તેમની નોકરી કે ધંધો ચાલુ કરી દેતા હોય છે. સરકારના ચોપડે િશ કની હાજરી, 
ગેરહાજરી બોલતી હોય છે અને તેનુ ં રા નામું ન પ ું હોય એટલે તેની ઘટ બોલતી હોતી નથી. એના કારણે ઘણી બધી 

ાથિમક શાળાઓમા ંિશ કની ર  મંજર થયેલી ના હોય તો પણ તે િશ ક િવ ાથ ઓને ભણાૂ વવા માટે મળતો નથી. તેના 
કારણે મોટી તકલીફો પડતી હોય છે. ડૉકટર હોય કે િશ ક હોય, અમે જયારે નાના હતા યારે િશ ક પોતાના ગામમા ંએટલે કે 
હેડ કવાટરમા ંરહેતા હતા. એટલે િવ ાથ એ રમવા કે ફરવા જવુ ંહોય યારે કહેતો કે હમણા ંમારો િશ ક મને ભાળી જશ,ે હ ું
લેશન કરવા બેઠો નથી તેમ કહીન ેતે ઘરની બહાર નીકળી શકતા ન હતા. અ યારે ડૉકટર હોય કે િશ ક હોય તેમને શહેરમા ં
રહેવું છે, ગામમા ંનોકરી કરવા જવું છે. આવી પ રિ થિતનું િનમાણ થયું છે. એટલા માટે દન િત દન આવા ગામડાંઓની અંદર 
િશ ણ બગડતંુ ય છે. કોઇ માને કે ન માન ેઅમારા મં ી ી બહ િવ ાન છે અને માને તો સારી બાબત છેુ . ગામડાની અદંર 
િશ ણનું માણ બગડતંુ ય છે. ાથિમક શાળા હોય તેમાં કોઇપણ ધારાસ ય હોય, કોઇપણ અિધકારી હોય કે સુખી લોક 
હોય તેના બાળકોન ેતે ાથિમક શાળામા ંભણાવવા માગતા નથી અને ભણાવતા પણ નથી. અહ  આટલા બધા ધારાસ યો છે 
તેમાં બે-પાંચ ધારાસ યો િસવાય પોતાના બાળકોને ાથિમક શાળામા ંમોકલતા નથી. આપણે કેટલો બધો ખચ ાથિમક 
શાળાઓ પાછળ કરતા હોઇએ છીએ. હ માનું છ યાં સુધી ું ંુ ૬૦ કે ૭૦ હ ર િપયા ાથિમક શાળાના િશ કનો પગાર હશ.ે 

ાઇવેટ શાળાની અંદર પાંચ કે છ હ ર પગારદાર િશ ક હશ.ે આવા િશ ક પાસે તમામે તમામ લોકો બાળકોન ેભણાવવા 
માટે મોકલે છે પણ આપણે ાથિમક શાળાની અંદર િપયા ૬૦ કે ૭૦ હ રનો પગારદાર િશ ક હોવા છતા ંઆપણા બાળકન ે
યાં ભણાવવા માટે મોકલી શકતા નથી. િશ ણમં ીનું મારે યાન દોરવું છે અને કોપ બહાર હોય તો માફ કર . િપયા ર૦૦ 

કરોડ બચાવવા માટે તમને તમારા અિધકારીએ ક ું કે આવી આવી શાળાઓ ચાલુ હોવાથી, બે-પાંચ કે દસ િવ ાથ ઓ 
આવતા હોય, આવી શાળાઓ ચાલ ુહોય છે તેના કારણે સરકાર પર િપયા ર૦૦ કરોડનો બો  પડે છે. તેના કારણે રા યની 
અંદર ઘણી બધી શાળાઓ બંધ કરી બી  શાળાઓમાં મજ કરવાનો આદેશ કય  છે અને થયો પણ છે. મારે આપને િવનંતી 
કરવી છે, કાલે પણ આ ગૃહમાં ચચા થઇ હતી. એક મત માટે તમે આટલો બધો ખચ કરતા હોય, તેના માટે એક બૂથ ઉભું કરી 
શકતા હોવ તો શેના માટે તમે વષ થી ચાલતી અને નાના નાના ગામડાંઓની અંદર બાળકો િશ ણથી વિંચત રહે અને બે 
િકલોિમટર દૂર ય તેવું િવચારો છો.  
 સભાપિત ી : ગૃહનો િવરામનો સમય થયો છે. િવરામ બાદ ગૃહ ફરીથી ૩.૦૦ કલાકે મળશ.ે ી બળદેવ  ઠાકોર 
આપનું વચન પૂ  થાય છેં .  

(િવરામ બપોરના ર.૩૦ થી ૩.૦૦) 
સભાપિત ી ડો. નીમાબેન આચાય અ ય થાને 

 ી રાઘવ ભાઇ પટેલ( મનગર- ા ય) : માનનીય અ ય ી, રાજયના નાયબ મુ યમં ી ી અને નાણા ંમં ી ી 
પૂરક માગણીઓ લઇન ેઆ ગૃહમાં આ યા છે યારે માગણી ન.ં૨ ઉપર મારા િવચારો રજ કરવા અને એને સમથનૂ  આપવા માટે 
ઉભો થયો છંુ.  



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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 માનનીય અ ય ી, માનનીય િવર ભાઇ વાત કરતા હતા હ યાનથી સાંભળતો હતો કે સરકારે અિતવૃ ી ું
સહાયમા ંઆવડ મોટ પેકેજ હેર કયુ પણ હજ ઘણા બધા લોકોન ેસહાય મળી નથીુ ુ ું ં . કદાચ ી િવર ભાઇની વાત સાચી હશ ે
પણ ી િવર ભાઇને હ યાદ અું પાવવા માગંુ છ કે આટલા વષના ઇિતહાસમાં કોઇ સરકારે અિતવૃ ી માટે ખેડતોન ેસહાય ુ ૂં
આપી હોય તો ી િવર ભાઇ બતાવ,ે મા ન ેમા  ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે આપી છે અન ેએની સાથો સાથ અછત 
એટલ ે કે દુ કાળ માટેની  કોઇ સરકારે ખેડતોને રોકડ સહાય આપી હોય તો ૂ વષ ૨૦૧૮-૧૯માં મા  ભારતીય જનતા 
પાટ ની સરકારે આપી છે. ી િવર ભાઇન ે હ કહેવા માગંુ છ કેું ંુ , આ ભારતીય જનતા પાટ ના દેશના વડા ધાન અન ે
ગુજરાતના પનોતા પુ  ી નરે ભાઇ મોદીએ હેર કયુ છે કે, વષ ૨૦૨૪ સુધીમાં આ દેશના ખેડતોની આવક મારે ડબલ ૂ
કરવી છે અન ેખેડતોની આવક ડબલ થાય તેના માટે સરકાર ેણીબ  પગલાં લઇ રહી છેૂ . મારે ક ેસના િમ ોન ેકહેવુ ંછે કે 
અ યાર સુધી તમ ે ખેડતો પાસેથી ટેકાના ભાવે કોઇ ખરીદી કરી છે ખરીૂ ? તમે તમારો ઇિતહાસ તપાસો. આ સરકારે યારે 
બ રમાં ટેકાના ભાવથી નીચો ભાવ ય યારે ખેડતોૂ ને આિથક નુકસાન ન ય એના માટે સરકારે ટેકાના ભાવે મગફળી, 
ઘ , ચણા, રાયડો વગેરેની ખરીદી કરી અને ખેડતોને આિથક નકુસાની ન ય એના માટે પહેલ કોઇએ કરી હોય તો આ ૂ
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કરી છે. તમે તમારો ઇિતહાસ તપાસો, ભૂતકાળમાં તમે ખેડતો પાસેથી સ તા ભાવેૂ  ખેત 
ઉ પાદનની ચી  પડાવી લેવા માટે લેવી દાખલ કરી હતી અન ેએની સામ ેખેડતોએ આંદોલનો કરવા પ ા હતાૂ , ગોળીબાર 
થયા હતા અન ેચાર ચાર ખેડતોના બિલદાનો લેવાયા હતા એ તમારો ઇિતહાસ છેૂ . (xxx)હમણા ંહમણાં ખેડતોની માગણી ૂ
હતી કે ધાન મં ી ફસલ વીમા યોજના જ ેખેડતો ઉપૂ ર ફરિજયાત છે જ ેખેડતોને આ યોજનામાં ભાગ નથી લવેોૂ , જ ેખેડતોને ૂ
વીમો નથી લેવો, જ ેખેડતોને િ િમયમ નથી ભરવા એના માટે બે કો બારોબારથી આવા ખેડતોના િ િમયમ ભરી દે છેૂ ૂ . હમણા ં

ધાનમં ી ીએ િનણય લીધો છે કે આ પાક વીમા યોજના વિૈ છક બનાવવામાં આવશે અને એનો અમલ પણ શ  થઇ ગયો 
છે અને એના માટે માનનીય વડા ધાન ીન,ે રાજયના મુ યમં ી ીને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠવું છું ંુ . માનનીય અ ય ી, 

ી િવર ભાઇ સમયનું ચકરડ બદ યું છેું . (અંતરાય)  
  સભાપિત ી : માનનીય રાઘવ ભાઇ, આપનું વચન પૂ  થાય છેં . માનનીય ી અરિવદંભાઇ. 
 ી અરિવંદ શા.ં રાણા(સુરત-પૂવ) : માનનીય અ ય ી, વષ ર૦૧૯-ર૦ માટે વન અને પયાવરણ િવભાગની 
મહેસૂલી ખચ માટે ૪,૩૬,પ૯,૦૦૦ િપયાની કેવડીયા ખાતે યૂ ટશન પાક બનાવવા માટે પૂરક માગણી લઇન ે માનનીય 
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ આ યા છે તેને મા  અનુમોદન છે અન ેતેમાં મારા િવચારો રજ કરવા માટે હ ં ુંૂ
ઉભો થયો છંુ. પશ,ુ પંખી, ાણી, મનુ ય બધા માટે પયાવરણની ળવણી ખૂબ જ રી છે. વીસમી સદીમા ંસન ૧૯૪૦મા ં
વતં તા સં ામ એની ચરમસીમાએ હતો યારે મહા મા ગાંધી એ તેમની ાથના સભાના વચનમાં ક ુ ંહતંુ કે વરાજ અન ે
વ છતા એ બેમાંથી મારે  કોઇ એકની પસંદગી કરવાની હોય તો હ વ છતાથી પસંદગી કરીશું . ગાંધી  યારે જ ે

પયાવરણની ળવણીની વાત કરતા હતા એ આજ ેપણ તૂત છે. ગુજરાતના પનોતા પુ  અને ત કાિલન મુ યમં ી, હાલના 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના રોમેરોમમાં મહા મા ગાંધી  વસેલા છે. ગાંધી ના રાહબર બનીન,ે ગાંધી એ બતાવેલા 
ર તે તેઓ દેશને દોરી ર ા છે તે બદલ ગુજરાતના ધારાસ ય તરીકે હ ગૌરવ અનુભવુ ં છું ંુ . વષ ર૦૧૪મા ં ી નરે ભાઇ 
વડા ધાન બ યા કે તરત જ સમ  દેશમા ં વ છતા ઝંુબેશ ચલાવી. દેશના કોપ રેટ સે ટર, દેશના રમતવીરો, અિભનેતા, 
ગાયક કલાકાર, ટી.વી. કલાકારોન ે ા ડ એ બેસેડર બનાવીન ેજનજનમા ં વ છતા અિભયાન ારા દેશમા ંબદલાવ લાવવાનુ ં
કામ એમણ ેકયુ છે. વષ ર૦૧૯મા ંબી  વખત દેશના વડા ધાન બનીને ૧પમી ઓગ ટ, ર૦૧૯ના દવસ ેલાલ િક ા પરથી 
પયાવરણને બચાવવા લાિ ટક અને િસંગલયુઝ લાિ ટક મુિ ત માટે દેશભરમાં જન ગૃિતનું અિભયાન શ  કરવામાં આ યુ.ં 
રા યના હાલના બજટેમાં માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના નેતૃ વમા ં નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ 
સાહેબે વ છતા અને લાિ ટકમુ ત ગુજરાત માટે િપયા પ૬ કરોડની ગવાઇ કરી છે. આવનારી પેઢીને પયાવરણની 

ણકારી મળી રહે એ માટે િચ ડન યૂ ટશન પાક, જનેો હેતુ કેવડીયા ખાતે ટે યુ ઓફ યુિનટી િનહાળવા આવતા અસં ય 
મુલાકાતીઓને પોષણની જ રયાત અને રોજ દા વન માટેનું મહ વ સમ વી તે રીતે ગૃિત ફેલાવવાનો છે. રા યમા ં
કપોિષત બાળકોની સં યા ઓછી થાય તેવા હેતુને યાનમાં રાખીન ેસરકાર ી ારા આ િનમાણ કરવામાં આવેલ છેુ . િચ ડન 
યૂ ટશન પાક એ િવ નો સૌ થમ ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરીન ેબનાવવામા ંઆવેલ પાક છે. આ કારનો પાક ભારત દેશમા ં

કોઇપણ જ યાએ બનેલ નથી, કદાચ િવ માં પણ આવો િચ ડન યૂ ટશન પાક બનેલ નથી. માનનીય વડા ધાન ી 
નરે ભાઇ મોદીની દીઘ િ  અનુસાર આવો પાક સૌ થમ સરદાર પટેલ સાહેબની િવ ની સૌથી ચી િતમાના સાિન યમા ં
બ યો છે જ ે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. આજના લોકોની વનચયા તેમજ બાળકોના શીરે વધતી જતી ભણતરની 
જવાબદારીઓ ઇ ટરનેટ તેમજ મોબાઇલના યુગમાં બાળકો તેમનુ ંબાળપણ માણી શકતા નથી, યારે બી  બાજ બાળકોન ેુ
ઉ ચ ર ભિવ ય આપવાની અવઢવ અન ેવધતી જતી વન જ રયાતો મા બાપ તેમજ યુવા પેઢીન ે ાકૃિતક સાિન યથી દૂર 
કરી રહેલ છે યારે ફા ટફડનો ેઝ પોષણની યા યાને યાંક નાબૂદ કરતો વા મળ ેછેૂ .  

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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 ી િ જશે મેર (મોરબી) : માનનીય અ ય ી, માણસન ે ણ ે ણે ઉપયોગી થાય એવા િશ ણની મારે િચંતા 
યકત કરવી છે અન ેસાચા અથમા ંસંવેદનશીલ િશ ણ મં ી ી મારી આ વાત વીકારશ ેએવી અપે ા પણ અ થાન ેનહ  

ગણાય.  
 માનનીય અ ય ી, આજ ે િજ ા તાલુકા પંચાયતોમાં ભરતી થતી નથી પ રણામે િશ કો પાસેથી  કલાકનું કામ 
લેવાય છે અને બાળકોનું િશ ણ કથળે છે. મારા મોરબી િજ ામાં ૫૦ જટેલા િશ કો પાસેથી આ કલાકનું કામ લેવાય છે તેના 
કારણે શાળાઓમાં બાળકોના િશ ણમાં ઓટ આવે છે. બીજુ,ં એવું મહ વનું છે કે, રાઇટ ટ એજયુકેશન જ ેયુપીએ સરકારે ુ
િશ ણનો હ  આ યો છે, અિધકાર આ યો છે તેનો પણ આમાં સરેઆમ ભંગ થાય છે એટલ ેિશ કો પાસેથી કલાકનું કામ ન 
લેવાવું ઇએ અને  લેવાતંુ હોય તો બંધ કરવુ ઇએ. બી  બાબત કે નેપોલીયને ક ું છે કે એક શાળા ખુલે એટલે એક જલે 
બંધ થાય તો આપણે ખુલેલી શાળા શુ ંકામ બંધ કરવા માગીએ છીએ તે મન ેસમ તુ નથી. ી  બાબત કે ધોરણ ૧ થી થી 
૫ના કલાસમા ંિશ કોની સં યા ૨૦૦ િવ ાથ ઓ વ ચે એક િશ ક છે. છે ાં પાંચ વષથી િશ કોની ભરતી થઇ નથી તો એ 
તા કાિલક થવી ઇએ અને િશ ણને કથળતંુ અટકાવવું ઇએ. ચોથી મહ વની વાત તાજતેરમાં હમણાં આ ટેશનરી 
િવ ેતા, પુ તકો િવ ેતા દુકાનદારોનો પણ ધંધો છીનવાય ય અને ખાનગી શાળા પુ તકો આપશે એવી જ ેચહલ પહલ થઇ 
રહી છે તે પણ બંધ થવી ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, મારે બી  વાત પયાવરણની કરવી છે જમે ાસ વગર વન ચાલતંુ નથી અન ેિવ ાસ વગર 
શાસન ચાલતંુ નથી તો માણસનો ાસ ચાલી શકે અને માણસે શાસન ઉપર મૂકેલો િવ ાસ રહે તે માટે પયાવરણ સમતુલા 
ખૂબ જ રી છે. આપણે લાયમેટ ચે જની લોબલ વોમ ગની વાતો કરીએ છીએ અને આપણાં ગુજરાત સરકારમા ં૨૫ િવભાગો 
હતા અને ૨૬મો િવભાગ લાયમટે ચે જ પણ આપણે દાખલ કય . ગુજરાતમાં દુષણ ના વધે તે માટે નેશનલ ીન 
ટી યુનલની માગદશક રેખાનો સરેઆમ ભંગ થઇ ર ો છે. કમનસીબે ગુજરાતના િવિવધ િજ ાઓમાં જ ેઉ ોગો આવેલા છે તે 
બંદરો હોય, ચાહે ટે સટાઇલ હોય, ચાહે સો ટ હોય, ચાહે કેિમકલ હોય, ચાહે ડ સ હોય તે દુષણ િનયં ણની માગરેખા 
મુજબ કામ કરતા નથી એને કારણે પણ દુષણ વધતંુ ય છે અને પયાવરણ ખમાતંુ ય છે. મારો િચંતાનો િવષય તમ ે
અને હ જ ેિવ તારમાંથી આવીએ છીએ તે રણ િવ તારમાં ગાંડા બાવળ વાવવામાં આવે છેું . હવે ગાંડા બાવળની સ ગ અને તેના 
િબયાં ગાય માતા ખાય છે એટલ ે તે મૃ યુ પામ ે છે તો ગાંડા બાવળની જ યાએ તમારે લ બડા વાવવા ઇએ અન ે આમેય 
લ બડો તે આપ ં રાજય વૃ  છે અને આપણો વડલો તે દેશનુ ંવૃ  છે.  
 માનનીય અ ય ી, જનેે કહીએ જટાયું એ આપણે કદરતનો જનેે કહીએ કે એક માતા સીતા નું જયારે હરણ થય ુુ
હતંુ યારે જટાયુંએ જ ેભૂિમકા ભજવી હતી એવા જટાયું અ યારે ગીધ તરીકે ઓળખાય છે. કરોડોમાં ગીધોની સં યા હતી પણ 
છે ાં ૨૦ વષમાં તે લુ  થતી ય છે તે ડાયકલોફેન નામની દવાથી ગીધનુ ં મૃ યુ થાય છે એ દવા ઉપર િતબંધ મૂકવો 

ઇએ. સાથો સાથ આ કદરતી સફાઇ કામદાર ગીધ આવતીકાલે આપણે ુ ૩  માચ, િવ  વ ય વ પયાવરણ દવસ 
ઉજવીશું યારે તેમાંથી આપણે આવા વ ય ાણીઓના ર ણ માટેની આપણે ધડો લઇએ. િવ માં હ રયાળીમાં ભારતનો 
દશમો મ છે અન ેગુજરાતમા ંતો માંડ ૪ ટકામાં વૃ ા દત જમીન છે. અમદાવાદમાં ૧૩ ટકા આપણે ગાંધીનગરમાં બેઠાં છીએ 
એક વખત િવ માં ીને ટ સીટી તરીકે આપ  ંપાટનગર પંકાતુ હતંુ. આજ ે૧૪૦ ચોરસ િકલોમીટર વન િવ તાર ગાંધીનગરમા ં
હતો તે ઘટીને ૯૨ ચો.િકલોમીટર થઇ ગયો છે તેની પણ િચંતા સેવવી ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, આપણે જ ેરીતે કલાયમેટ ચે જ માટે આબોહવા, પ રવતન અને તેની સમજદારી કેળવવા માટે 
આગળ વધવું ઇએ. ચાલો, કઇ ં ના કરીએ તો ચાલોને માણસમા ંથોડક વહાલ વાવીએ પછી વાડ થઇ વેલો ટકાવી ઇએ ું
એમ આપણે સૌ વૃ ન,ે વેલાન ે ટકાવવા માટે વાડધમ િનભાવીને પયાવરણનું સંતુલન કરવા ક ટબ  બનીએ એ જ 
અ યથના.   
 ી સુરેશભાઇ ધ. પટેલ (મણીનગર) : માનનીય અ ય ી, યૂ ટશન પાક અંગેની જ ેપૂરક માગણી છે એના અંગે હ ું
મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, આપણે ણીએ છીએ કે, પિ મી સં કૃિતનુ ંઆંધળું અનુકરણ કરવાના કારણે અ યારે હાલ 
આપણો દેશ અન ે ગુજરાત એની અંદર આપણા બધાની એક િચંતા છે. અ યાર હાલનુ ં વાતાવરણ અન ે બાળકોના િશરે 
ભણતરની જવાબદારીઓ, આજનો મોબાઇલ યુગ અને તેના કારણે બાળકો પોતાનું બાળપણ પણ માણી શકતા નથી. 
ખાવાના ખોરાકો પણ બદલાઇ ગયા છે. મા-બાપને બાળકોના ઉ ચતર ભણતરની િચંતા અન ેવધતી જતી જ રયાતો છે. 
આમ મા-બાપ તથા યુવા પેઢી આ ાકૃિતક સાિન યથી દૂર જઇ રહી છે. ઝંક ફડ જવેા કે િપઝા અને બગર જનેા કારણે હ માનુ ંૂ ું
છ યાં સુધી આપણા બધાની અન ેઆખા ગુજરાતની િચંતા છેુ ં . એક સ ય ીએ ક ું કે શુ ંખાવુ ં ઇએ તો એણે એવું ક ું કે 
તમારા દાદા-દાદી જ ેખાતા હતા એ ખોરાક રાખશો તો ગુજરાતની અંદર કયારેય કપોષણ નહ  રહેુ , એટલે આ જ ેતકલીફ અન ે
તેના કારણ ેબાળકોનો ખોરાક બદલાયો છે, પણ આ નવી પેઢીમા ંઆપણે કશું કરી શકીએ એમ નથી. આ યુગના કારણે તો 
આવનારી પેઢીન ેપોષણયુકત બનાવવા અન ેએમને આહાર અને એની સમજ મળ ેએમા ંદેશ અને િવ ની અદંર એક સામૂ હક 
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ાંિત આવ ેએટલા માટે આપણા આદરણીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ એમના જ મ દવસ ેજયારે ટે યુ ઓફ યુિનટ 
આ યા હતા યારે એક યુ ટશન પાક બનાવવાનું એમણે સૂચન કરેલું અન ેએ બની ગયો છે.  
 માનનીય અ ય ી, આ જ ે યૂ ટશન પાક જ ેછે એમાં જ ે ટે યુ ઓફ યુિનટ વા જ ેઆવે એમને અને આપણને 
બધાને ખબર છે કે આપણા બાળકોના ભિવ યનો જ ેખોરાક છે એ બદલાઇ ર ો છે પણ બાળકોન ેએમની ભાષામા ંસમજ 
આપવા માટે આ યૂ ટશન પાક છે અને એની અંદર ૬૦૦ મીટરનો રેલવેનો એક ટેક છે, બાળકો માટે રેલવે છે. એમાં આપણા 
વેદ અન ેઆયુવેદના જ ે ંથો છે એના આધારે પાંચ ટેશનો ન ી કરવામાં આ યાં છે. એમા ંપહેલું ટેશન ફળશબ  , 
બીજ પયોનગરીુ ં , ીજ ટેશન અ પૂણાુ ં , ચોથું પોષણ પુરમ અને પાંચમું વ થ ભારત . આના કારણ ેજ ેમલુાકાતીઓ અન ે
બાળકો આવશે તો એમણે શું ખાવું ઇએ! કારણ કે આમા ંટેકનોલો નો ઉપયોગ અન ે ી નરે ભાઇ હોય એટલે ટેકનોલો  
તો હોય જ. બાળકોને ગેઇમ ારા અને એમની ટેકનોલો ની ભાષા ારા બધી ખબર પડે અને આખી દુિનયમા ં ચાર થાય 
એના માટે એમા ં પહેલુ ં છે ફળશબ   તો એની અદંર બાળકોન ે હોલો ામના મા યમથી અન ે ીડી ટેકનોલો ના 
મા યમથી આ ફળ સીઝનના ફળ અને એ ખાવાથી કેટલો ફાયદો થાય એની અંદર પણ ગેઇમ છે. દોરેલું િચ  હોય બાળક ફળ 
ઉપર હાથ મૂકે તો ૮૦ કે ૧૦૦ માકસ આવ ેઅન ે િપઝા કે બગર ઉપર હાથ મૂકે તો એમા ંમાઇનસ ૧૦ પોઇ ટ આવ,ે આવી 
લેટે ટ ટેકનોલો થી બાળકોનુ ંઘડતર કરવા ય ન કરેલો છે. બીજુ,ં એક પયોનગરી છે દૂધનુ ંમહ વ સમ વવા માટે, આપણે 
બાળકોન ે સમ વવા બે હાથ ડવા પડે છે દૂધ પીવો પણ બધાની એક સમ યા છે એટલ ે આ દૂધનુ ં મહ વ સમ વવા 
પયોનગરી, માના હાથના ખોરાકની િકમત શું છે અને તેનું મહ વ શુ ંછે પોષણમાં એના માટે અ પૂણામાં જદી જદી ટેકનોલો  ં ુ ુ

ારા બાળકોન ે સમજણ. ીસ સકડ. માનનીય અ ય ી. પોષણપુર  કારણ કે આ જ ે છે એ આખા ગુજરાતનો ખૂબ 
અગ યનો િવષય છે. તમારો, મારો અને સમ  ગુજરાતની જ ે વનશૈલી બદલી રહી છે એના માટે આ જ ેકાંઇ ી નરે ભાઇએ 
કયુ છે પોષણપુર , પાણીના મહ વ માટે અન ે વ થ ભારતના બાળકોના િવકાસ માટે ખેલકદૂ , યોગ, ટેિનસ આને મહ વ 
આપવામાં આ યું છે.  
 ી િવવેક ન. પટેલ(ઉધના):માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અન ેનાણા મં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલ સાહેબ ઊ  અને પેટોકેિમક સ િવભાગની પૂરક માગણી માંક-૧૩ લઇને આ યા છે તેન ેસમથન ક  છ અને મારા ં ંુ
િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . મારે ખૂબ જ ગૌરવ સાથે કહેવુ ં છે કે વાય ટ ભારત, વાય ટ ગુજરાત અને વાય ટ ઊ  અન ે
પેટોકેિમક સ િવભાગ. ઐિતહાિસક અને િવ મી બજટેની અંદર ઊ  અને પેટોકેિમક સ િવભાગ માટે િપયા ૧૩૯૧૩ કરોડની 

ગવાઇ કરવામાં આવી છે. એક સમય એવો હતો કે વાળુ વખતે ઘરમાં વીજળી હોય તો એ ગુજરાતમાં મોટી િસિ  કહેવાતી 
હતી. હ એની ડટેઇલમાં જવા માગતો નથીું . પરતુ જયારથી ભારતીય જનતા પાટ નું ગુજરાતમાં શાસન આ યું યારથી ઊ  ં

ે ે ઐિતહાિસક અને ાંિતકારી કામો થયા અને થઇ ર ા છે. આજ ેઊ  ે ે ગુજરાત દેશમાં રોલ મોડલ તરીકે ભૂિમકા ભજવી 
ર ું છે. િબન પરપરાગત ઊ  ે ે વાય ટ ઊ  િવભાગની િસિ  અને આયોજન િવષે મારે વાત કરવી છેં . ગુજરાત રાજયની 
કલ થાિપત વીજ મતાુ  ૨૯૨૬૮ મેગાવોટ છે. જ ે પૈકી પરપરાગત ોતની મતા ં ૧૯૧૩૦ મેગાવોટ છે. જયારે િબન 
પરપરાગત ોતની મતા ં ૧૦૧૩૮ મેગાવોટ છે. લોકિ ય આયોજન એટલે કે સૂયા ગુજરાત યોજના અંતગત સોલાર ફ ટોપ 
માટે ૯૧૨ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. ગઇકાલ સુધીના આંકડા રજ કૂ ં  તો ૧,૧૬,૦૦૦ જટેલી અર ઓ આવી છે 
અને આ િસ ટમ ારા ૪૪૪ મેગાવોટ જટેલું વીજ ઉ પાદન થવાનુ ંછે. ફોમશન ઓફ સોલર એલાય સમા ંદેશોએ સહીઓ કરી 
છે અને તેની આગેવાની આપણા આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે લીધેલી છે. વષ ૨૦૨૦ સુધીમાં દેશમા ં૧ 
લાખ ૭૫ હ ર મેગાવોટ વીજ ઉ પાદન થવાનું છે અને ગુજરાતમાં વષ ૨૦૨૨ સુધીમાં ૨૨૦૦૦ મેગાવોટથી પણ વધારે વીજ 
ઉ પાદન થવાનું છે.  
 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ(પાટણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેપૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે 
તેના માટે મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . એક બાજ નાણાં મં ી ી અન ેિશ ણ મં ી ી પૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે જયારે ુ
બી  બાજ આપણે ઇએ તો અગાઉનો જ ેસીુ .એ. .નો રપોટ છે તેમાં સરકારે જ ે ા ટ ફાળવેલી હતી તે પણ પૂરે પૂરી 
ઉપયોગ થઇ શકયો નથી. એટલે બજટેમા ંજ ે ગવાઇ કરવામા ંઆવે છે તે નાણા ંએક બાજ વપરાતા નથી અન ેબી  બાજ ુ ુ
કરોડો િપયાની પૂરક માગણીઓ લઇને આવવાનું થાય છે. સી.એ. .નો રપોટ અહેવાલ-ર ના પાના નંબર ૫૫માં અનદુાન 
૯, િશ ણ િવભાગમાં જ ેમાગણી રજ કરી છે એમાં ૂ વષ ૨૦૧૫-૧૬થી ૨૦૧૮ સુધીમાં િપયા ૧૩૦૧૫.૯ કરોડનો વધારાનો 
ખચ કરવામાં આ યોછે અને સી.એ. .ના રપોટમાં તેના કોઇ કારણો પણ આપવામાં આ યા નથી. સી.એ. .નો રપોટ-ર 
માં પાના નંબર ૬૦ માં એક બાજુ, અ યાર સુધી પેપરમાં અને ટી.વી. માં મોટી મોટી હેરાતો આપવામાં આવતી હતી. કે માં 
ક ેસની સરકાર હતી તે વખતે કે કે  સરકારની ગુજરાતન ેથ પડ, એવી હેરાત આપવામાં આવતી હતી. પણ સરકારના 
િશ ણ િવભાગમા ંવષ ૨૦૧૫થી ૨૦૧૮ સુધીમાં િપયા ૧૨૭૩.૭૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. એમાંથી મા  
૩૯૦ કરોડ િપયાનો ખચ થયો છે. એટલે કે જ ે ગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી એનાથી ૩૦ ટકાનો ખચ થયો છે અન ેએ ખચ ન 
થવાનું કારણ એવુ ંબતા યું છે કે કે  સરકાર તરફથી નાણા ંમળતા નથી એટલે આ ખચ કરવામાં આવેલ નથી. અનુદાન-૯ની 
અંદર િશ ણ, મહેસૂલની અંદર િપયા ૪૩૯.૧૧ કરોડ પરત સ પવામાં આવેલ છે. બી  બાજ તમે આ માગણીઓ લઇન ેુ
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આ યા છો એટલા માટે અમે એન ે વીકારતા નથી. સન ર૦૧પ-૧૬મા ં િશ કોની ભરતી કરવામા ં આવી હતી. એક બાજ ુ
િશ કોની ભરતી થતી નથી  અન ેબી  બાજ મા યિમક શાળાઓ છે એના વાસી િશ કોની ભરતી માટે જ ે િપયા ુ ૪૩૩.૭૮ 
કરોડ ા ટ આ બજટેમાં ફાળવી હતી એમાંથી મા  િપયા ર૪૧.૯૮ કરોડનો જ વપરાશ થયો છે એટલે મોટા ભાગની બચત 
રહી છે.  
  આપણે અહ યા ટેકનોલો ની વાત કરીએ છીએ. ચાલુ બજટેની અંદર સન ર૦૧૯-ર૦માં ૧૦૯ શાળાઓ માટે 
૧.પ૦ કરોડ િપયાની ક યુટર લેબ આિસ ટ ટ અન ે એ પણ આઉટ સોસ ગથી ભરવાની ગવાઇ કરવામા ં આવી હતી. 
આવા કાયમી િશ કો ભરવાની ગવાઇ કરવા માટે માગણી લઇને આ યા હોત તો અમે એને ટેકો આપત.  
 વાંચે ગુજરાત, બે દવસ પહેલા બહ મોટી ચચા  થઇુ . એક બાજ આપણે વાંચીએ કે રમે ગુજરાત જવેા કાય મ કરીએ ુ
છીએ અન ેમા  ૧૦૯ શાળાઓ માટે પ૭ લાખ િપયાના જ પુ તકો માટેની ગવાઇ કરવામાં આવી છે.  
 યુિનવિસટીઓની અંદર ઘણી બધી જ યાઓ ખાલી છે. સુરત યુિનવિસટીની વાત કરીએ તો એમા ંહાલના કલપિત છે ુ
એ એિ જિનયર છે એમને કલપિત બનાવી દેવામાં આ યા છેુ . ઘણી બધી ફ રયાદો છે એમના સિવસ રેકડમાં ઇએ તો 
અગાઉની સિવસમા ંપણ એમણે ખોટ કરેલુ હતંુ અન ેઆવા જનેે િશ ણનો અનુભવ નું  હોય એવા લોકોને કલપિત બનાવી ુ
દેવામાં આવે અને ઉ ચ િશ ણને આગળ લઇ જવાની વાતો કરવામાં આવે તો શકય નથી. અમારી યુિનવિસટીની વાત કરીએ. 
હેમચં ાચાય ઉ ર ગુજરાત યિુનવિસટીની અંદર પેપરની અંદર કૌભાંડ થયેલ હતા. હ અિભનંદન આપીશ માનનીય નરે ભાઇ ું
મોદીને કે ગુજરાત યુિનવિસટીના કલપિત હતા ડોુ . આદેશપાલ એમને એમણે પદ ઉપરથી હટાવી દીધા હતા. લોકાયુકતની 
તપાસ ચાલી. સરકારે ઉ ર ગુજરાત યિુનવિસટીને એમના િવ  કાયવાહી કરવાનો પ  લ યો એમન ેપણ આજ ેબચાવવાની 
વાતો થઇ રહી છે. એટલ ેએક બાજ ાચાર દૂર કરવાની વાતો થતી હોુ ય અને ઉ ચ િશ ણમાં ભરતીઓ કરવામાં ન આવ ે
અને આવા ાચારી લોકોન ેસરકાર શા માટે બચાવી રહી છે એ સમ તંુ નથી. માનનીય નીિતનભાઇને મારે વાત કહેવી છે. 
અમારા અમદાવાદની ય.ુએન. મહેતા હાટ ઇિ ટટયુટ છે એની અદંર ભા.જ.પ.ના મહામં ી છે એમના દકરા જ ેજનૂ , ર૦૧પ 
સુધીમાં પાટણની એમ.એ ડ લો કોલેજમાં નોકરી કરતા હતા એમને જનૂ , ર૦૧૩થી ય.ુએન. મહેતાની અંદર નોકરીએ લીધા છે. 
ધારાસ ય તરીકે અમે મા હતી માગી પરતુ એ આપવામાં આવતી નથીં . એ રીતે એક બાજ તમ ેપૂરક માગણીઓ લઇન ેઆવો ુ
છો  બી  બાજ િશ ણ અન ેઆરો યમાં ાચાર  થાય છેુ . માનનીય નીિતનભાઇ તમને િવનંતી ક  છ  કે ભલે તમારા ં ંુ
ભાજપના પદાિધકારી હોય પરતુ એની તપાસ થાય તેવી િવનંતી ક  છં ં ંુ .  
 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ(દસ ોઇ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ઊ  મં ી ી માગણી લઇને આ યા છે એમા ં
મા  સમથન ક  છં ં ંુ .  
 ઊ ની વાત ક  તો  દેશની અંદર ગુજરાતનો થમ નંબર આવ ેછેં . એની િસિ ઓની વાત ક  તો વષ રં ૦૦૧મા ં
૪૦૦ કે.વી.ના ૯, રર૦ કે.વી.ના ૪૯, ર૩ર કે.વી.ના ૪૯, ૬૬ કે.વી.ના પ૮૮, ૩૩ કે.વી.ના પાંચ મળીન ેકલ ુ ૭૦પ  સબ 
ટેશન  હતા અને ૩૦,ર૬૬ િકલોમીટરની લાંબી િવ ુત લાઇન હતી.  

 માનનીય અ ય ી, દશમી પંચવિષય યોજનાની અંદર મને કહેતા આનંદ થાય છે કે, ૧૭૩ નવા સબ ટેશનો 
બના યા અન ેલંબાઇની વાત કરીએ તો ૪,૧૫૭ સરકીટ લંબાઇ બનાવી. અિગયારમી પંચવષ ય યોજનાની વાત કરીએ તો 
૩૯૨ (અંતરાય) તમારા રાજમાં છતાં પાણીએ, તમે વાત ન કરાવો મન,ે તમે છતાં લાઇટે, ગામમાં લાઇટ હોય, ગામમાં કોઇનો 

સંગ હોય અને પેલાએ લાઇટ િબલ, વોટર િબલ ના ભયુ હોય, લોકો પરેશાન થતા હતા. (અંતરાય)  
  સભાપિત ી : આપનુ ં વચન ચાલ ુરાખો, એમન ેજવાબ ન આપો.  
 ી બાબુભાઇ  જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અમારી િસિ  તો જઓુ , ૩૯૨ વીજ કનેકશનો  આ યા અન ે
લંબાઇની વાત ક  તોં , અિગયારમી પંચવિષય યોજનાની અદંર, ૯૭૭૭ િકલોમીટર લંબાઇ ધરાવતી અમે લાઇન નાખી. અમ ે

યોિત ામ યોજના આ યા પછી આ ક ેસને એનો ઝટકો લા યો, એનો કરટ લા યોં , િવ ુતનો કરટ લા યોં , આજ ેઉભા થઇ 
શકે એમ નથી. હ બારમી પંચવિષય યોજનાની વાત ક  તો ું ં ૫૦૦ નવા સબ ટેશનો બના યા અને ૧૩,૫૫૧ િકલોમીટર 
સરકીટ એની લાંબી લાઇન નાખી. વષ ૨૦૧૭-૧૮માં ૧૦૧ નવા સબ ટેશનોની થાપનાથી એવરેજ દર વષ ૧૦૦ સબ 
ટેશનો નાંખવાની આ સરકારની શિ ત હતી. િમ ો, આ સબ ટેશન ના યા પછી એક પણ ગામ રહી ન ય તેની િચંતા  

કરી હોય તો આ સરકારે કરી છે. નવી વાત ક  તો ં ૧,૩૦૨ સબ ટેશન નવા નાંખી અને કલ ુ ૧૯,૬૩૦ સબ ટેશનો થયા, 
યારે ૭૦૦ સબ ટેશન હતા એમાંથી આપણે ટકાગાળામાં લગભગ ૂં ૨,૦૦૦ એ પહ યા અને દશેમા ંિવ ુત માટે મારે એ વાત 

છે ે કરવી હતી કે, ગામ આખું હોય કોઇના યાં સંગ હોય અન ેએમના રા યમા ંખેડતોની વાત કરતા ંતમન ેશરમ આવવી ૂ
ઇએ. િવ ુત કનેકશન કપાઇ ગયું હોય વોટર વકસનું લોકો દ:ુખી-દુ:ખી થતા હતા. ખેડત અક માત થાય તો એક પણ ૂ

િપયો નહતો મળતો.  દા  પીને કે લ ો પીને મરી ય ક સેના રા યમા ંતો એન ે યાં ડે યુટી કલેકટર ય કે તમારા 
દકરાએ બહ સા  કામ કયુ છેું ં , લો હ ચેક લઇને આ યો છું ંુ . સાહેબ, આ ખેડતોની િચંતા એમણ ે યારેય કરી નહતીૂ . આટલી 

વાત કરી, મન ેસમય આ યો એ બદલ આભાર. 



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી અરિવંદ છો. પટેલ (ધરમપુર):માનનીય અ ય ી, આજ ેગૃહના નાણામં ી ી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી પૂરક 
માગણીઓ ઉપર માગણી માંક : ૨૭ પયાવરણ ઉપર જ ેલઇન ેઆ યા છે તેમા ંમા  અનુમોદન આપંુ છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, પયાવરણ મળૂભૂત રીતે આપણી સં કૃિત સાથે સંકળાયેલ છે. પયાવરણનુ ંમહ વ મહાભારત 
કાળથી લઇને આજ પય ત આપણી સં કૃિત તથા આપણા થંોમા ં વણન કરવામા ં આવેલ છે. પયાવરણ બચાવવાની 
શ આત િવ  ભગવાનના મ ય અવતારથી લઇ હાલ સુધી પણ ચાલી આવેલ છે. ભગવાન િવ એ માછલીનુ ં પ ધારણ 
કરીને પૃ વીને બચાવી હોવાની વાત પણ િવ  પુરાણમા ંવણન કરવામા ંઆવેલ છે. િવ  ભગવાને જદી જદી યોનીઓમા ંુ ુ
પો ધારણ કરીને જમે કે, મ ય અવતાર, કરમા અવતારુ , વરાહ અવતાર, નરિસંહ અવતાર િવગેરે િવગેરેમાં આ વણવામા ં

આવેલ છે.  
 આપ ં રા ય ગિતશીલ અને િવકસીત રા ય તરીકે ગણાય છે. દર વષ સકડો નવા ઉ ોગો થપાતા ય છે અન ે
લાખો વાહનોની સં યા વધતી ય છે, તેવા સમય ે આપણી સરકાર પયાવરણનુ ં સંપૂણ જતન થાય અને અ યારની તથા 
આવનારી પેઢીને શુ  હવા અન ેશુ  પાણી તેમજ વાતાવરણ મળી રહે તે માટે ક ટબ  છે.   
 માનનીય અ ય ી, પયાવરણના ભોગે અમે કોઇ િવકાસ કરવા માગતા નથી. જથેી નાના નાના ગામડાંથી માંડીન ે
મોટા શહેરો સુધી પયાવરણના જતન માટે અનેક િવભાગો ારા અને અનેક સં થાઓના મા યમથી ઘણી યોજનાઓ પણ 
અમલમાં આવેલી છે. રા યના નગરોમાંથી ગંદા પાણીનો િનકાલ,  ફે ટરીમાંથી નીકળતા દૂિષત પાણીનું શુિ કરણ કરી તેનો 
િનકાલ કરવાની યવ થા પણ રા ય સરકારે કરી છે.  
 માનનીય અ ય ી, ઉ ોગો, વાહનો અને ઘરોમાં ઇકો ે ડલી સી.એન. . અને પી.એન. . ગેસનો વધુમાં વધુ 
વપરાશ થાય એ દશામાં પણ સરકાર ારા ખૂબ વેગ આપવામાં આ યો છે. િવ માં જનેી શ આત થઇ ચૂકી છે તેવા ઇલે ટીક 
વાહનોનો વપરાશ ફે ટરીઓ અને વાહનોથી થતાં વાયુ દૂષણ પર િનયં ણ કરવા માટે પણ કરવામાં આ યો છે. ઘન કચરાનો 
વૈ ાિનક ઢબે િનકાલ કરવા માટે અમે અનેક પગલાં લીધાં છે અને નવા આયોજનમાં પણ એમાં ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 
આ બધંુ કરવાના કારણ ેગુજરાતનું પયાવરણ વધુ સા  થશે એવો મને િવ ાસ છેં . મને કહેતા આનંદ થાય છે કે અમદાવાદ, 
વડોદરા અન ેજતેપુરના હ રો ઉ ોગના દિૂષત પાણીન ેશુ  કરી તેનો ડા દ રયામા ંવૈ ાિનક ઢબે િનકાલ કરવા માટેની 
પાઇપ લાઇન પીપીપીના ધોરણ ેનાંખવામા ંઆવશ,ે જથેી થતંુ દષૂણ પણ અટકશે અને લાખો લોકોને રોજગારી પણ મળશ.ે  
 માનનીય અ ય ી, અમારા આ દવાસી િવ તારમાં જ ે૯મી ઓગ ટે િવ  આ દવાસી દવસની ઉજવણી કરવામા ં
આવે છે. અમારા આ દવાસી જળ, જગલ અને જમીન સાથનેો નાતો ધરાવ ેછે અને આ દવાસીઓ પયાવરણના મેી પણ ર ા ં
છે. પરપરાગત રીં તે વષ થી ઝાડની અન ેનદીની પૂ  કરતા આ યા છે.   
  ી તાપ દૂધાત(સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય અ ય ી, મં ી ીઓ જ ે પૂરક માગણી લઇન ે આ યા છે તેમા ં મારા 
િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, છે ા ૨૫ વષમાં ગુજરાતમાં ડાયાિબટીસ નામનો રોગ આ યો અન ેઆ સરકાર સાથ ેઆવી. 
ડાયાિબટીસ જમે શરીર ખોખલું કરી નાખે એમ ી કાંિતકાકા, તમારી સરકારે ને ખોખલી કરવાનું કામ કયુ છે. તમારી 
સરકારની અંદર પૂરક માગણી લઇને િમિન ટરો આ યા છે યારે હોિ પટલની વાત કરીએ તો મારા મત િવ તારની અદંર ગોબા 
હોય કે મેકડા હોય, ણ વષ પહેલા ં ાથિમક આરો ય કે  બ યા છે. ડો ટરો એ હોિ પટલ વીકારતા નથી. રોગી લોકોન ે
સાવરકડલા સુધી જવુ ં પડેુ ં . સરકારી હોિ પટલમાં ય તો યાં ડો ટરો નથી. ડો ટરો હોય તો યાં સરકારની હોિ પટલમા ં
િબ ડ ગ તૈયાર છે. િબ ડ ગમા ં લડ કે પ, લડ ડોનેશન માટેની જ ેવાતો સરકાર કરે છે. બ ડ બક તૈયાર છે. અંદર સાધનો 
નથી.  દદ  દર દર ભટકે છે. આ પ રિ થિત તમારી સરકારમાં િનમાણ થઇ છે. પૂરક માગણીની અંદર વાત કરતા હો, મારા ી 
રાઘવ  કાકા હમણાં *(xxx)કે વષ ૨૦૨૨મા ંખેડતની બમણી આવક અમેૂ  કરીશુ.ં 
  સભાપિત ી : માનનીય તાપભાઇ, આપ સારી રીતે સારી ભાષામાં વાત કરો. *(xxx) એ શ દ રેકડ પરથી દૂર 
કરવામા ંઆવે છે.  
 ી તાપ દૂધાત : માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૨૨માં ી રાઘવ ભાઇ પટેલ બમણી આવકની વાત કરતા હોય 
તો ખેડતની આવકમાં ઘટાડો થયો છેૂ . કપાસ ૧૪૦૦ િપયે જ ેવેચાતો હતો એ સાવરકડલાના માકટ ગ યાડમાં ુ ં ૮૦૦ િપયામા ં
કોઇ ધણી નથી. આ પ રિ થિત િનમાણ થઇ છે. બમણી આવક થઇ તો સરકારની થઇ. બમણી આવક એટલા માટે થઇ કે 
ખાતરના ડબલ ભાવ થયા. િબયારણના ડબલ ભાવ થયા. પેટોલના ડબલ ભાવ થયા, ડઝલના ડબલ ભાવ થયા. સરકારની 
આવક બમણી થઇ છે. ખેડત તો માઇૂ -બાપ પાછો ધકેલાતો ય છે. કૃિષ મં ી પૂરક માગણી લઇને આ યા છે. ખેડતને રોઝૂ -
ભૂંડના ાસમાંથી મિુ ત આપવા માટેની  કોઇ વાત લઇને આ યા હોત તો ૧૦૦ ટકા સમથન આપત. તાર ફે સ ગની વાતો 
કરે. ૫૦ ટકા સબિસડીની વાતો કરે. કોઇ પણ જ યાએ તાર ફે સ ગનો ઉ ેખ થયો નથી. પ રિ થિત એવી િનમાણ થઇ છે કે 
ખેડતનો દીકરો ઘરે આવી શકતો નથીૂ . રાત દવસ ખેતરમાં રહે છે.  

                                         
* માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



તા.ર  માચ, ર૦ર૦ 
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 માનનીય અ ય ી, િશ ણની વાતો કરતા હોય તો િશ કો પહેલુ-ંબીજ ધોરણ સાથે ભણાવતા હોયુ ં , ૧થી ૬ 
ધોરણ, ૬ ધોરણ પછી િવ ાથ ઓની સં યા ઓછી છે. તો તેના કારણે ઓરડાઓ બંધ કરવા પડે. આવી પ રિ થિત મારા મત 
િવ તારમાં િનમાણ થઇ છે. ઊ  મં ી ી પૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે. મારા વીજપડીની વાત ક ં . ૬૬ કે.વી.ના 
૩,૦૦૦ કને શનો હતા. આજ ે૧૨,૦૦૦ કને શનો ૧૦૦ ટકા થયા. પણ દવસે વીજળીની વાત કરે છે. રા ે પણ બે કલાક-
ચાર કલાક વીજળી આવતી નથી. જ ે સબ ટેશનની અંદર, કે જ ે ૬૬ કે.વી.ની અંદર જ ે ટી.સી. બળી ય છે એ ી 
રાધવ ભાઇ, પંદર દવસે પાછા અમે લેવા જઇએ તો બળેલા ટી.સી. મૂકવામાં આવ ે આ પ રિ થિત િનમાણ થઇ છે. રપ 
વષની અંદર તમ ેવીજળીની દવસની ભલ ેવાત કરો છો પણ તમ ેવીજળીના તાર બદલાવી શકયા નથી, તમે થાંભલા નાંખી 
શકયા નથી, આ પ રિ થિત િનમાણ થઇ છે. આ પૂરક માગણીના અસમથનમાં અમ ેછીએ. આ સરકાર જ ેવાતો કરે એ માણ ે
કામ કરતી નથી. અહ  કઇક બી  વાત થાય અને બહાર બી  વાત થાય છેં .  ફરી વખત દોહરાવું કે ડાયાબીટીસ જમે ખોખલા 
કરી નાંખ ેએમ આ સરકારે ન ેખોખલા કરવાનું કામ કયુ છે યારે હ મા  અસમથન હેર ક  છું ં ં ંુ .  
 ી બલરાજિસંહ ક. ચૌહાણ(દહેગામ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ જ ેપૂરક માગણી 
નં. ર લઇન ેઆ યા છે એમા ંહ મા  સમથન અન ેમારા િવચારો રજ ક  છું ં ં ંૂ ુ . માનનીય નાણાં મં ી અને નાયબ મુ યમં ી ી જ ે
કૃિષ બજટેમાં િપયા ૭૪ર૩ કરોડની ગવાઇ કરી અને ખેડતોને કૃિષ અને સંકલન ે ે અિવરત િવકાસ થકી ગુજરાત રાજયએ ૂ
સમ  દેશમાં એક આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે. આજ ેરાજયે દેશના િવકિસત અને મજબૂત ઉભરતા રાજય તરીકે િસિ  હાંસલ 
કરી છે જ ે દેશના બી  રાજયો માટે દીવાદાંડી પ બ યું છે. રાજયના ખેડતોન ે અ તન ટેકનોલો  આપવા માટે કૃિષ અન ેૂ
સંકલન ે મા ંરાજય સરકાર તેમજ કે  સરકાર તરફથી ખેડતોને અપાતી િવિવધ સૂ હાય, ો સાહન તેમજ ખેડતોને અથાગ ૂ
પ ર મ થકી આજ ેરાજય કૃિષના િવિવધ પાકોમા ંખેડતો અ ેસર થાન ધરાવ ેછેૂ . રા ીય કૃિષ િવકાસ યોજના અંતગત કૃિષ 
અને સંકલન ે મા ં િવિવધ ોજકેટ પેટે િપયા ૩૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. મુ યમં ી પાક સં હ યોજનામા ં
નવી હેરાત કરવામા ંઆવી છે.  ખેડતોના ખેતરમાં નાના ગોડાઉન અને નોન ફામ ટોરેજ ટકચર બનાવવા માટે િપયા ૂ
૩૦હ રની સહાય અને િપયા ૩૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. કૃિષ યાંિ કરણ અંતગત ર૯,૦૦૦ ખેડતોને ટેકટર ૂ
દીઠ િપયા ૪પ હ રથી ૬૦ હ રની સહાય તેમજ ખેડતોને િવિવધ ઓ રોની ખરીદીમા ંસહાય આપવા માટે ૂ .ર૩પ કરોડની 

ગવાઇ અમારી સરકારે કરેલ છે. હવ ે ગુજરાતના ખેડતો ગાય આધા રત ાકૃિતક ખેતી તરફ વળ ે તે માટે ૂ .પ૦ કરોડની 
બજટેમાં ગવાઇ કરેલ છે. હવ ે ખેડતો માટે િકસાન પ રવહન યોજના માટે ૂ .૩૦ કરોડની ગવાઇ કરેલ છે. જમેા ં હળવા 
ભારવાહક વાહનની ખરીદી માટે .પ૦હ રથી ૭પ હ રની સહાય આપવામાં આવે છે. ખાતેદાર ખેડત અક માત િવમા ૂ
યોજના હેઠળ .૭ર કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. કૃિષ યુિનવિસટીઓ માટે કૃિષ સંશોધન અને િશ ણના કાય મોન ે
સધન બનાવવા માટે કલ ુ . ૭પ૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવેલી છે. ધાનમં ી િકસાન સ માન નીિધ યોજનામા ં
.૩૧૮૬ કરોડ ખેડતોના ખાતામા ંજમા કરેલા છેૂ . માનનીય મં ી ી જ ેપૂરક માગણી લઇન ેઆ યા છે એમાં મા  સમથન છેં . 

 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ(ખંભાત) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રાજયના નાયબ મુ યમં ી એવા નાણામં ી ી 
નીિતનીભાઇ પટેલ સાહેબ અને િશ ણ મં ી ી ભુપે િસંહ  ચુડાસમા સાહેબ આ બજટેમાં જ ેપૂરક માગણીઓ લઇને આ યા 
છે તેના સમાથનમા ંહ મારા િવચારો રજ કરવા ઉભો થયો છું ંૂ ુ . સૌ થમ તો હ આ રાજય સરકારને અિભનદંન આપીું શ કે મારા 
આણંદ િજ ામાં એક સાથે બે બે નવી યુિનવિસટી આપી. મારો િજ ો અને એમાંય િવ ાનગર એ થમથી જ િશ ણનું હબ 
ર ું છે. યાં આગળ દેશના અન ેિવદશેના અનેક િવ ાથ ઓ ભણવા આવે છે. એક સાથ ેઆવી અનેક યુિનવિસટીઓ ઉભી કરી 
િશ ણની મહ ા શુ ંછે અન ેસરકાર િશ ણ માટે કેટલી િચંિતત છે એનો એ પૂરાવો છે. ખાસ કરીને મારા િવ તારની વાત ક  ં
તો મારો અંત રયાળ તાલુકો અને પછાત િવ તારનો તાલુકો છે.  આપણે લોગન આ યુ,ં ‘ બેટી પઢાઓ, બેટી બચાવો’ .  પરતુ ં
આની સાથકતા સાિબત કરવી પડે. મારા અંત રયાળ તાલુકાના અંત રયાળ ગામો કે યાં ાથિમક િશ ણની સિુવધા ધોરણ ૧ 
થી ૭ અથવા ધોરણ ૧ થી ૫ હોય એવા ગામડામાં યાંની દીકરીઓ, દીકરાઓ ભણ.ે પરતુ ાથિમક િશ ણ પૂ  થતાં ં ં
મા યિમક િશ ણ લેવા માટે શહેરો તરફ દોટ મૂકવી પડે યારે વાલીઓ પોતાની દીકરીઓન ેભણાવવામાંથી ઉઠાવી લેતા હતા. 
સરકાર ીની સાગરખેડ યોજનાના મા યમથી મારા ખંભાત તાલુકાના અંત રયાળ ગામૂ , એવા ગામ કે યા ંસામાિજક સંગોએ 
જવું હોય તો પણ લોકોનું મન માન ેનહ  એવા લુણેજ ગામ, વડગામ કે મારા પોતાના વતન મીતલી ગામ હોય યાં સાગરખેડ ૂ
યોજના અંતગત નવી હાઇ કલો આપીૂ . એ હાઇ કલોથી આ ગામડામાં દીકરાૂ -દીકરીઓને હાઇ કલનું િશ ણ લેવામાં તકલીફ ૂ
પડતી હતી એને ઘર આંગણે આ સરકારે િશ ણ પૂ  પાડયું છેં . આજના આધુિનક યુગમા ં દરેક વાલી એવુ ં ઇ છે કે મા  ં
બાળક િ લશમાં અ યાસ કરે. પરતુ િ લશના અ યાસના કારણે ધીમ ે ધીમે આપણી માતૃં ભાષા ભુસંાતી જતી હતી. 
માતૃભાષા ભુંસાય નહ , બાળક પોતાની માતૃભાષામાં ભણે અને માતૃભાષામાં પોતાનું િશ ણ મેળવે એના માટે ભાષા દપ 
કાય મ માટે ૧૦૦ દવસનું આયોજન કયુ છે. આ રા ય સરકાર િશ ણ ે ે દેશમા ં બી  નંબર મળેવતી હોય યારે 
અિભનંદન આપંુ છ રા યુ ં ના મુ યમં ી ી, નાયબ મુ યમં ી ી અને િશ ણમં ી ીન ે કે જમેણે તમામ શાળાઓમા ં હાજરી 
ઓન લાઇન કરી.  



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી વ ભભાઇ ગો. કાકડીયા(ઠ રબાપાનગર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી પુરક માગણી નંબર 
૩૯ લઇને આવેલા છે તેને હંુ આવકા  છ અને સમથન આપંુ છં ં ંુ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, રા યના લોકોનું આરો ય સા  રહે અને લોકો સુખ શાંિતથી પોતાનો ધંધો રોજગાર કરી શકે ં
તેના માટે આરો ય મં ી ીએ આ બજટેમાં િપયા ૧૧,ર૪૩ કરોડ ફાળવલે છે જ ેઅિભનંદનને પા  છે. આરો ય મં ી ીએ 
સશ ત મ હલા સુપોિષત યોજના અમલમાં મૂકીને સગભા માતા અને ધા ી માતાને અને આંગણવાડીમાં ન ધાયેલ કપોિષત ુ
બાળકોને સુપોિષત કરવા માટે અન ેએના અસરકારક અમલ માટે સગભા માતા અન ેબાળકોને પૂરતો પોષણયુ ત આહાર મળી 
રહે તેના માટે પૂરક પોષણ યોજના ધાનમં ી માતૃવંદના યોજના, બાળસખા યોજના, ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના એવી 
અનેક યોજનાઓ મારફતે ગરીબ અને મ યમ વગની સગભા બહેનો અને કપોિષત બાળકોને પોષણ મ આહાર આપીન ેુ
સુપોિષત કરવા માટે નાણામં ી ીએ પેિશયલ બજટે િપયા ર હ ર કરોડ ફાળવેલ છે જ ે અિભનંદનને પા  છે. જ ે
આંગણવાડીઓમાં કપોુ િષત બાળકો ન ધાયેલા છે, તેમા ં મારા અમદાવાદમા ં ૩ સી.એમ.ડી.સી. સે ટર ારા ચાઇ ડ 
યુટીટમે ટ સે ટર ારા લોકોને ટીટમે ટ આપવામા ંઆવે છે. સગભામાતા પોતાનુ ંઇિ છત બાળક જ મ ેતેના માગદશન માટે 

ગભ સં કાર કે ો ચલાવવામા ં આવે છે. ગભ સં કાર કે ો િચ ડન યુિનવિસટી એ ગુજરાતમા ં અ યારે થપાયલે છે અન ે
િવ માં કદાચ પહેલી િચ ડન યુિનવિસટી એ ગાંધીનગરમાં છે. આ ગભ સં કાર કે ો મારફતે માતા પોતે ઇિ છત બાળક કેવી 
રીતે જ મે એના માટે થઇને એને કેવા વાંચનો કરવા ઇએ? ગીતા, મહાભારત, રામાયણ એના માટે થઇને પોતે એને કઇ રીતે 
યવહાર લોકો સાથે કરવો ઇએ? દા.ત. મહાભારતનો વીર અિભમ યુ કે જને ેસાત કોઠાનુ ં ાન એણે માતાના ગભમાંથી 

મેળવેલ હતંુ. કારણ કે એની માતા ઇ છિત હતી કે જ ે આ સાત કોઠા તે તો તે જ રીતે આ િચ ડન યિુનવિસટીમા ં ાન 
આપવામાં આવે છે અને સાથે સાથે ગામડાઓમાં જ ે ાથિમક આરો ય કે ો ચાલાવવામાં આવે છે. હમણાં મારા િમ  ી 
િવર ભાઇ કહેતા હતા કે અમારે યાં ડો ટર નથી. પરતુ જ ે દામનગરની વાત કરતા હતા એ દામનગર અ યારે જરિખયા ં
આરો ય કે  નીચે આવે છે. હ હું મણા ંજ યા ંદસેક દવસ પહેલા યાં જઇન ેજ આ યો છંુ. યાં ડોકટર છે સાથ ેસાથ ે િપયા 
સાડા ચાર કરોડના ખચ સરકારે ગામડામાં મોટ દવાખાનું પણ બનાવેલ છેું . સાથે સાથે યાં કોઇ પણ તની દવાઓની પણ 
ઘટ નથી. હમણાં જ બે-એક મ હના પહેલાં જ અહ યા કિમશનર જયંિત રવીન ે ણ કરી હતી કે આ મોટી હોિ પટલ સરકારે 
ગામડામાં બનાવી છે યાં ક પાઉ ડમાં યવ થા નથી તો યાં લોક લગાવી દીધેલ છે અન ેજ ેદવાઓની ઘટ પડતી હતી એ 
ઘટ પણ આજ ેપૂરી કરેલ છે. માનનીય નાણામં ી ીન ેઅિભનંદન આપંુ છંુ. 
 સભાપિત ી : માનનીય ી નથાભાઇ પટેલ. 
 ી નથાભાઇ હે. પટેલ(ધાનેરા) :  માનનીય અ ય ી, આજ ેકૃિષ, સહકાર અન ેઆરો ય પર મારા પૂરક િવચારો 
રજ ક  છૂ ું ં . માનનીય અ ય ી, િશ ણ િવભાગની અદંર િપયા ૩૧,૯૯૫ કરોડની ગવાઇ કરેલ છે એ પૈકી ૭૦૦૦ 
ઓરડા માટે િપયા ૬૫૦ કરોડ ફાળવલે છે. પરંતુ અમારા િજ ામાં ૧૫૦૦ જટેલા ઓરડાની ઘટ છે. આ ૧૫૦૦ જટેલા 
ઓરડાની ઘટના કારણ ે બનાસકાંઠાને પછાત ગણીન ે એમા ં પેકેજ તરીકે  ગવાઇ કરી હોત તો વધારે સા  હોત એવી ં
સરકાર ીને મારી િવનંતી છે. માનનીય અ ય ી, બનાસકાંઠા િજ ામાં વષ ૨૦૧૫ અન ે૨૦૧૭માં પૂરમાં પણ ઓરડાઓ 
પડી ગયેલા છે અને એ પૂરના ઓરડાઓ પણ હજ સુધી બનાવેલ નથી અન ેપૂરના ઓરડા ના બનવાના કારણ ેઘણી કલમા ંુ ૂ
ખૂ ામા ં બેસવાના સંગો ઊભા થયેલા છે એ બાબતમાં પણ સરકારે બજટેમાં ગવાઇ કરીને કામ કરવા ઇએ એવી મારી 
પોતાની િવનંતી છે. માનનીય અ ય ી, શાળાઓ બંધ કરવા માટે આગળ ઘણી ચચાઓ થઇ તો આવો િનણય ના થાય અન ે
અંત રયાળ એ રયામાં કે ગમ ે યા ંદરૂ હોય તો એ સરકારે આ વાતને પણ ઉપાડી લઇન ેફેર િવચારણા કરવા માટે મારી સરકારન ે
િવનંતી છે. ાથિમક શાળાના િશ કોમા ંઆગળ પણ વાત થઇ એમા ંઘટની વાત બોલે છે તો એ ઘટને પૂરી કરીને િશ ણ 
આપણે સુધારવું હશ ેતો એના માટે એ ઘટ પણ જટેલી બને તેટલી વહેલી પૂરી થાય એવી સરકારે િવચારણા કરવાની જ ર છે. 
માનનીય અ ય ી, ‘ ‘ બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો’ ’  એવા સૂ  આપનાર સરકારન ેમારી િવનંતી છે કે ા ય િવ તારોમા ંમોટા 
પાયે ાથિમક િશ કોની ઘટ છે અને યારે એ મોટા પાયે ાથિમક િશ કોની ઘટ છે યારે દીકરીઓને ભણાવવા માટે વાલીઓ 
મા યિમક શાળામાં બહાર મૂકવા માટે તૈયાર હોતા નથી. દીકરીઓને બહાર મોકલવા માટે તૈયાર ન હોવાથી ા ય િવ તારની 
દીકરી િશ ણથી વિંચત રહે છે. સાહેબ, સાંભળ . િશ ણથી વિંચત ન રહે તે માટે િશ કોની ઘટ પૂરી કરવા માટે મારી 
િવનંતી છે. ખાનગી મા યિમક શાળાઓ જયારે બનાસકાંઠામાં વધુ છે અને મા યિમક શાળાઓની મંજરી ઓછી છે યારે એવી ૂ
ખાનગી મા યિમક શાળામા ં િશ ણ જ ે સા  આપતી હોય એની કવોલીટી જ ે ટકાવી રાખતા હોય એવી ં ૬૦ ટકાથી વધારે 
પ રણામ લાવતી શાળાન ેબાળક દીઠ સરકારે ૭પ૦૦ િપયા આપવાની હેરાતો કરેલ છે પણ એનો કેટલો અમલ થાય છે 
અને કેટલો લાભ મળ ેછે એ િવશે પણ િવચારવાની જ ર છે અને સરકાર ીનુ ંજયારે કામ થતંુ હોય તો એમા ંપણ મદદ પ થવા 
માટે ય નો કરવા ઇએ એવી મારી સરકાર ીન ે િવનંતી છે. સમાજ ક યાણ મારફત ાથિમક શાળામા ં અ યાસ કરતા 
િવ ાથ ઓન ેિશ યવૃિ  તેમજ ગણવેશની સહાય આપવામા ંઆવે છે પરતુ ટેકનીકલ ખામીઓના કારણ ેખાતામા ંરકમ જમા ં
થઇ શકતી નથી. તેવા િવ ાથ ઓ માટે િનયામક ી િવકસતી િત, સમાજ ક યાણ ખાતુ, ગાંધીનગરને રજઆૂ ત કરવા છતા ં
મુ ો ટેકિનકલ હોવાનું જણાવી એન.આઇ.સી. અને બકો ારા મુ ાનો ઉકેલ લાવીને સીધી યોજનાનો લાભ આપવા મારી 
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ભલામણ છે. મારા અદંાજ ેર૦ થી રપ ટકા બાળકો આ લાભથી વંિચત રહે છે તો આવા બાળકો સહાયથી વિંચત ન રહે તે માટે 
મારી ભલામણ છે. બનાસકાંઠા િજ ામાં બી  િજ ાના માણમાં સરકારી ાથિમક શાળાઓ અને સરકારી મા યિમક 
શાળાઓ નહ વત છે તો એના માટે પણ બનાસકાંઠા િજ ાન ેબી  િજ ાની હરોળમા ંમૂકવા માટે પેકેજ આપી બી  િજ ાની 
મા યિમક શાળા અને કોલેજની હરોળમાં મૂકવા સરકાર ીને મારી િવનંતી છે. કૃિષની પૂરક માગણીઓમાં અ યારે સરકારે 
ટેકાના ભાવ ે અમારા િવ તારમા ં રાયડાની ખરીદી માટેની હેરાત કરેલી છે પરતુ પોિલસી એવી બનાવેલી છે કે લાભ ં
મેળવવામાં ખેડતોને ખૂબ જ મુ કેલી પડે છેૂ . ઓન લાઇન ન ધણી કરાવવા માટે તાલુકા મથકની એક જ જ યાએ ન ધણી 
કરવામા ંઆવ ે છે. મગફળી વખતે ામ પંચાયતમા ંન ધણી થતી હતી આવી રીતે ામ પંચાયતમાં ન ધણી થાય તો ખેડતો ૂ
સરળતાથી કામ કરી શકે અને લાઇનો થાય નહ  અને પોલીસની યવ થા કરવી ન પડે અને ખેડતો વંિચત ન રહે તે માટે પણ ૂ
સરકાર ીને મારી િવનંતી છે. દરરોજ બનાસકાંઠામાં નહેરમાં ભંગાણ પડવાની પ રિ થિત સ ય છે. તો મારી એક સરકારન ે
નવી વાત છે કે નહેરમા ંભંગાણ પડવાને કારણ ેખેડતોનો પાક િન ફળ ય છે તો બી  તો બધી યોજના બનાવી પણ ભંગાણ ૂ
પડતા ખેડતોને પણ વળતર મળે એવી ીમતી ગેનીબેનની અને મારી બંનેની લાગણી છે તો સરકારે આ બાબતે પણ િવચારવુ ંૂ

ઇએ. આ બાબતે નાયબ મુ યમં ી ીને મારી િવનંતી છે કે મારા મત િવ તારમાં સામૂ હક આરો ય કે નું િબ ડ ગ ખૂબ જ 
જજ રત હાલતમા ં છે. નવાબના વખતનુ ં છે. નવુ ંબના યુ ંજ નથી. બી  િજ ા અન ેતાલુકા મથકે બની ગયા છે. પૂર વખતે 
૧૦થી ૧પ ફટની ચાઇએ યાં પાણી ભરાય છેુ . આજ દવસ સુધી યા ંતાલુકા મથકે યાં નવું િબ ડ ગ બનાવવા માટે કોઇ 
િનણય મારી ણ મુજબ લેવામાં આવલે નથી તો સરકાર ીએ બજટેમા ં ગવાઇ કરી અને નવું િબ ડ ગ બનાવવામાં આવ ે
તેવી મારી િવનંતી છે. સામૂ હક આરો ય કે ો જ ેજ ેજ યાએ છે એ કે ો ઉપર ગાયનેક ડોકટરોને મૂકવામા ંઆવે તો જ ેગરીબ 
બહેનો છે અને એન ે સૂિત વખતે ખાનગી દવાખાનામાં જવું પડે છે એ ન જવું પડે સરકાર બી  ખાનગી દવાખાનામાં પણ પૈસા 
તો ચૂકવે જ છે તો એ બાબતમાં પણ િવચારણા કરવાની જ ર છે.  
 સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં .  
 ીમતી માલતી િક. મહે રી(ગાંધીધામ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અને માનનીય 
િશ ણ મં ી ી જ ે પૂરક માગણી ન.ં ૯ લઇને આ યા છે એમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ . સવ થમ તો હ આદરણીય ું
મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ીને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છ કે આ વષ ુ ં . ર, ૧૭,ર૮૭ કરોડનું બજટે લઇને આ યા 
છે અને એમાં પણ ક છ માટે િવશેષ ફાળવણી કરી છે તે બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર પણ યકત ક  છં ંુ . િશ ણ માટે 
પણ આ બજટેમાં .૩૧,૯પપ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવેલી છે.  
 માનનીય અ ય ી, ઉ મ સમાજના મૂળમા ંઉ મ િશ ણ છે. ઉ મ િશ ણના મૂળમા ંઉ મ િશ ણનું કાય છે. 
આજ ેગુજરાતમાં આ ઉ મ િશ ણના કાયના મૂળમાં ભાજપની સરકાર છે. ગૌરવવંતા ગુજરાતમા ં યારથી ભાજપની સરકાર 
લોકોની સવેા કરી રહી છે, યારથી દર વખતે સમયાંતરે યારે આ અનકે િશ ણ માટેના ઐિતહાિસક િનણયો લેવામા ંઆવે છે 
અને તેના કારણ ેઆ વષ સમ  દેશમાં િશ ણ ે ે ગુજરાતનો થમ નંબર આવેલ છે, તે બદલ આદરણીય મુ યમં ી ી અન ે
નાયબ મુ યમં ી ી અને િશ ણ મં ી ીન ેખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપંુ છંુ. આજનો િવ ાથ  એ આવતીકાલનું આપણા દેશનુ ં
ભિવ ય છે અને આ િવ ાથ ઓને તમામ કારની યવ થા પૂરી પાડવી એ આ ભાજપની સરકાર આદરણીય મુ યમં ી ી 
અને નાયબ મુ યમં ી ીની નેમ છે. મન ેકહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે આજ ેઅનેક અલગ અલગ કારની યોજનાઓ થકી 
તમામ સમાજ માટે તમામ વગ  માટે આ ગુજરાતના લોકો િશ ણ મેળવી શકે તે કારની યોજના અમલમાં મૂકી છે. આજ ેહ ું
ગૌરવની લાગણી અનભુવું છ કે હ ભારતીય જનતા પાટ ની સંવેદનશીલ સરકારની સ ય છુ ું ું ં . આ એ સંવેદનશીલ સરકાર છે, જ ે
શાળાના બાળકોને વેશો સવના કાય મ અંતગત નાના નાના ભૂલકાઓનો હાથ પકડી શાળામાં વેશો સવ અપાવી 

ો સાહન પૂ  પાડે છેં . આ એ સંવેદનશીલ સરકાર છે જ ે રા યના િવ ાથ ઓન ે શાળામાં જઇને આનદં સાથે ભણતરથી 
વનનું ઘડતર કરી શકે તે માટે તમામ કારની સુિવધા જમેા ંશાળાના સુદંર મકાન હોય, પીવાના પાણીની પુરતી સુિવધા 

હોય, વીજળીકરણની સુિવધા હોય, બાળકો માટે મ યાહન ભોજનની સુિવધા પૂરી પાડે છે. આ એ સંવેદનશીલ સરકાર છે જ ે
મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક શાળામાં અ યાસ કરતા ા ય િવ તારોમાં િવ ાથ ઓને તાલુકા ક ાએ જવા માટે 
પ રવહનની યવ થા માટે પણ ક સેશન આપે છે. આ એ સંવેદનશીલ સરકાર છે, જ ે આિથક રીતે નબળા પ રવારના 
બાળકોને પણ ડો ટર બનાવવા હોય, પાયલોટ બનાવવા હોય, અનેક તેજ વી જ રયાતમંદ િવ ાથ ઓને ઉ ચ િશ ણ માટે 
અને મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના હોય, માનનીય મુ યમં ી ક યા કેળવણી િનિધ હોય, એ યુકેશન લોન ઉપર 
યાજની સબિસડી યોજના હોય એવી અનેક યોજના થકી ગરીબ બાળકોનું વ નું પૂ  કરે છેં . આ એ સંવેદનશીલ સરકાર છે 

આજના વધતા જતા ટેકનોલો ના યુગમાં િવ ાથ ઓ માટે પોતાના િશ ણ કાય માટે ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરીને એને મા  
િપયા ૧,૦૦૦ ટોકન ભાવે નમો ઇ-ટે લેટની યોજના મુજબ કોલજેના થમ વષના િવ ાથ ઓને ટે લેટ આપી િવ ાથ ઓન ે
ો સાહન પૂ  પાડવામાં આવે છેં . દુઃખ એ બાબતનું છે કે િવરોધપ  ારા પુરતી ણકારી િવના કોઇ અલીબાબા ઓનલાઇન 
કીમની બાબત આ ગૃહમા ંરજ કરવામા ંઆવેૂ . ગવ સાથ ેકહેવા માગંુ છ કે આ સરકાર સંવદેનશીલ અન ેપારદશુ ં  છે. તેથી પૂરક 

માગણી લઇને આ યા છે એન ેમા  સમથન આપંુ છં ંુ . 
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 ી શશીકા ત મ. પં ા(ડીસા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી કૃિષ િવભાગની માગણી લઇન ે
આ યા છે એમા ંમારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . ગુજરાત રા યની થાપના થયા પછી કોઇ સરકારે ખેડતોની િચંતા કરી ન હતીૂ . ચાહે 
વરસાદ ઓછો હોય કે વરસાદ વધારે  હોય. તીડનું આ મણ હોય  કે કોઇપણ કારનો કદરતી કોપ હોયુ . ખેડત બેહાલ ન ૂ
થાય તે માટેની િચંતા અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કરી છે, એટલું જ ન હ પરતુ ખેડતોને યારે વાવણીની િસઝન ં ૂ
હોય, એના માટે ખેતરમાં ખેડ માટે, ખાતર માટે, િબયારણ માટે આ ભારત દેશના લોક લાડીલા આદરણીય ી નરે ભાઇ 
મોદી સાહેબ, લોકલાડીલા સંવેદનશીલ પાણી સાહેબ, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે સતત િચંતા કરી છે.
 માનનીય અ ય ી, ખેડૂતોના હાથમાં સીધે સીધી આિથક યવ થા ઉભી થાય અને ખેડતોને કયાંય હાથ લાંબો ન ૂ
કરવો પડે તેની િચંતા આ સરકારે કરી છે. પ રણામે ખેડતોન ે ાથિમક જ રયાતો માટે માથુ ંનીચંુ કરીને ઉભા રહેવુ ંન પડે તેની ૂ
પણ િચંતા આ સરકારે કરી છે. આ બજટેમાં િપયા ૭ ૪ર૩ કરોડની ગવાઇ કૃિષ પેદાશ અને સહકાર િવભાગ માટે કરી છે. 
તેમજ લોન માટે ૦ ટકાના દરે િપયા ૧૦૦૦ કરોડની ગવાઇ આ સરકારે કરી છે. જ ે તે ખેડતના વીમાના ીિમયમ માટે ૂ
િપયા ૧૧૦૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે. ખેડત તેના પાકોનો સં હ કરી શકે અન ે તેનો પાક ન બગડે તેના માટે ગોડાઉનો ૂ

બનાવવા માટે િપયા ૩૦૦ કરોડની ગવાઇ આ સરકારે કરી છે. ખેડતને ટેકટર લાવવા માટે ૂ િપયા ર૩પ કરોડની ગવાઇ 
આ સરકારે કરી છે. ખેડતને પાકૃિતક ખેતી માટેૂ , ગાયન ે આપણે માતા કહીએ છીએ અને ખેડત ગાયને ઘરે પાળ ે તો ૂ ૯૦૦ 
િપયા માણે પ૦ હ ર ખેડતો માટે ગવાઇ કરી છેૂ . આ તો સીધે સીધા િવભાગની વાત ક  છં ંુ . જળસંપિ  િવભાગની 

િવિવધ માગણીઓ િપયા ૭ર૦૦ કરોડની છે. તે પણ ખેડતને ફાયદો કરાવ ે છેૂ . સૌની યોજના માટે િપયા ૧૭૧૦ કરોડની 
ગવાઇ કરી છે. ભૂગભ જળ ચા લાવવા માટે, અમારા ઉ ર ગુજરાતમાં પાણીની ખૂબ તકલીફ છે અને ખૂબ ખચ છે તો તેના 

માટે જળના તળ ચા લાવવા માટે અટલ ભૂતલ યોજના માટે િપયા ૭પ૭ કરોડની ગવાઇ આ સરકારે કરી છે. અમારા 
બનાસકાંઠા િજ ામાં થરાદથી સીપુ સુધી સીધી પાણીની પાઇપ લાઇન આવ,ે ખેડતોને તકલીફ ન પડે એના માટે અંદાજ ેછ ૂ
હ ર હેકટર એટલે કે ૧પ હ ર એકરમાં િસંચાઇ કરવા માટે િપયા રરપ કરોડની ગવાઇ કરી છે. આ દ િત િવ તારના 
ખેડતો માટે ૂ િપયા ૧૧૪ર કરોડની ગવાઇ આ સરકારે કરી છે. એક વાત કહેવી છે, અમારા ી નથાભાઇ પટેલ કહેતા હતા કે 
ઓરડા નથી. અરે ભાઇ, તમારા શાસનમાં તો, ક ેસના શાસનમાં તો ઝાડના છાંયડે બેસીને ભણતા હતા તે ભૂલી ગયા છો! 
ખેડતની િચંતા કરો છો તો તમે ગોળીઓથી ધરબી દીધા હતા એટલે ખેડતોએ તમને રપૂ ૂ -રપ વષથી ઘરે બેસાડી દીધા છે.  
 ી ેશકમાર અંુ . સેવક(લુણાવાડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ 
સાહેબ આ સ માનનીય ગૃહ સમ  આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગની પૂરક માગણી ન.ં૩૯ અને ૪૦ લઇન ેઉપિ થત 
થયા છે તેમાં હ મારા સમથન સાથે િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, આરો યની વાત કરીએ તો અમારા િજ ામા ંએકપણ જનરલ િસિવલ હોિ પટલ નથી યારે આ 
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે એક િસિવલ હોિ પટલ આપવાનું કામ કય ુછે.  એટલું જ નહ  પણ સામૂ હક આરો ય કે  
ભૂતકાળની સરકારમા ંબે થી ણ હતા. યારે આજની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારમાં આઠ જટેલા સામૂ હક આરો ય કે ો 
છે. કોસંબામાં અ યારે નવીન કે  બની ર ું છે. ાથિમક આરો ય કે ો ભૂતકાળમાં વીસની આજબાજ હતા તે વધીને  આજ ેુ ુ
૩પ જટેલા બની ગયા છે. અ યારે નવ જટેલા કે ોનું બાંધકામ ચાલી ર ું છે. એટલુ ંજ નહ  સબ-સે ટરો અ યારે હાલમાં આ 
સરકારમાં બની ર ા છે. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારમાં ૧૦૯ જટેલા નવીન હે થ સે ટરો અમારા મ હસાગર િજ ામાં ઉભા 
થઇ ર ા છે. ક ેસની સરકારમા ં એક પણ હે થ સે ટર હતંુ જ નહ . યારે આ સરકારન ે ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપીન ે
મુ યમં ી ી અન ેનાયબ મુ યમં ી ીને શુભે છા પાઠવું છંુ. પહેલા ંિખલિખલાટ ગાડી અને ૧૦૮ ગાડી અમારા િજ ામાં હતી 
જ નહ . અ યારે ૧ર જટેલી ૧૦૮ ગાડીઓ અન ેપાંચ િખલિખલાટ ગાડીઓ છે. આ ક ેસની સરકારમા ંઅમારા મ હસાગરના 
ગરીબ િવ તારમા ંલોકો િબમાર થઇ ય, નાની મોટી િબમારીઓ આવે યારે દાગીના અન ેજમીનો ગીરવ ેમૂકવી પડતી હતી. 
મકાનો ગીરવે મૂકવા પડતા હતા. આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આખા રા ય અને દશેમાં આવી છે યારે માનનીય 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇએ એવા િનણયો લીધા છે કે, મા-અમૃતમ કાડ હોય કે મા-
વા સ ય કાડ િખ સામાં હોય તે લઇને હોિ પટલ ય તો તેની િચંતા દૂર થાય છે. એટલું જ નહ  પરંતુ અમારા સબ સે ટરો જ ે
હતા એમાં મેડીકલ ઓફીસરો ભૂતકાળમાં ૨૦ જટેલા હતા આજની તારીખે મહીસાગર િજ ામાં ૪૨ જટેલા છે. આયુષ મેડીકલ 
ઓફીસરો ભૂતકાળમા ંપ હતા અ યારે ૧૯ જટેલા છે, એવી જ રીતે ફ ડ વકર પણ ૧૫૦ હતા એની જ યાએ ૨૫૯ જટેલા છે. 
ભૂતકાળની સરકાર કરતા ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ખૂબ જ સારા કામો કયા છે અને એના માટે આ જ ેમાગણી ન.ં ૩૯ 
અને ૪૦ની પૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે માનનીય નાયબ મુ ય મં ી ી એને સમથન આપંુ છ અને અિભનંદન આપંુ છુ ું ં .
 ી રમેશભાઇ ભ.ુ કટારા(ફતેપુરા): માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ જ ે
પૂરક માગણીઓ લઇન ેઆ યા છે તેમાં માગણી ન.ં ૨૭ ઉપર મારા િવચારો રજ કરવા અને તેન ેસમથન આપવા માટે ઉભો ૂ
થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત દૂષણ િનયં ણ બોડ ારા પયાવરણ સુધારણા માટે જ  કરાયેલી બે ક ગેરટીની ં
રકમનો ઉપયોગ કરવાની યોજના અને પયાવરણ સુધારણા માટે ઔ ોિગક ગંદા પાણીની શુિ કરણ માટે અને દૂષણ અન ે
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િનયં ણ ઉપકરણ થાપવા માટે તેમજ તેની કાય મતા ધરાવતા નિવન તકોની જ ે સામૂ હક પયાવરણ અને શિુ કરણ 
યોજનાના નવા સંશોધન માટેની કામગીરીમા ંન ધપા  સુધારો કરવામાં આ યો છે. માનનીય અ ય ી, આ અમારી સરકાર 
જયારે આખા ગુજરાતની ખૂબ િચંતા કરીને પયાવરણના શુિ કરણ કરવા માટે જયારે અમારા દાહોદ િજ ાના લીમખેડામા ંજગલ ં
િવ તાર છે અને રતનમહાલ જવેા જગલ િવ તારોમા ંજગલી ાણીઓ અન ેઅ ય જનાવરો યાંં ં  રહે છે યારે જગલને ફરતી વાડ ં
કરેલી છે એમાં અમુક જ યાએ બાકી છે તેમાં અમુક મારા સૂચનો છે અને માગણીમાં તે લેવાય એવી િવનંતી છે. તેમજ તે 
િવ તારમાં પયાવરણ જળવાઇ રહે તે અંગેના પગલા ંલેવામા ંઆવે એવું સૂચન છે. જયારે માણસ ગાડી બનાવ,ે ટેકટર બનાવે કે 
અ ય સાધન બનાવે એ બધંુ મનુ ય બનાવે છે યારે મનુ યને કોણ બનાવે છે? મનુ યને ભગવાન બનાવ ેછે યારે જ ેસાચંુ 
બોલવું એ પૂ યની વાત છે અન ેજઠ બોલવું તે પાપની વાત છેૂ ુ ં . ઘણાં લોકો જઠ બોલતા િવચારતા નથીૂ ુ ં , ધણી વખતે િશ કો 
ભણાવતા હોય યારે અને તેમાં પરી ા આવતી હોય યારે િશ ક પરી ાથ ન ેએ- ેડ, બી- ેડ એમ ેડ આપતા હોય છે તે જ 

માણે  કોઇ સ ય બોલતા હોય એને ભગવાન એ- ેડ આપે છે અન ેજઠ બોલતા હોય યારે એને સીૂ ુ ં - ેડ કે ઓછા માક 
મળતા હોય છે. માનનીય અ ય ી, વન િવભાગમાં અને પયાવરણમાં તથા બાળકો માટે પણ સરકાર ખૂબ િચંતા કરે છે. 
બાળકો માટે રમત ગમત િવભાગ ારા તેમજ પોષણ માટે અન ેપયાવરણ માટે પણ િવશેષ કાળ  લેવામાં આવે છે. માનનીય 
અ ય ી, જયારે આપણા દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ અને ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 
સાહેબ યારે ખૂબ િચંતા કરી ર ા છે યારે જ ેિવ તારમા ંકામગીરીમાં ધણા લોકો એમ કહે છે કે આ નથી થતંુ કે તે નથી થતંુ 
પણ સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ કરવો હોય તો બધાએ સહભાગી બનવું પડે અને જ ેપયાવરણનો િવષય હોય કે બી  કોઇ 
બાબત હોય એમા ંઆપણા િવ તારમા ંમદદ પ થવુ ં ઇએ. વન અને પયાવરણ િવભાગ ારા યારે સરકાર અમારા દાહોદ 
િજ ામાં વન િવ તારની સુધારણા માટે ખૂબ િચંતા કરી છે યારે આપ સૌને િવનંતી ક  છ કે માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી જ ેં ંુ
આ પૂરક માગણીઓ લઇન ેઆ યા છે યારે એમાં સૌ સમથન આપે અને હ પણ મારા િવચારો રજ કરી મા  સમું ંૂ થ આપંુ છંુ. 
 ી ઇ તિસંહ  ન. પરમાર(મહધાુ ) : માનનીય અ ય ી, આજ ેરા યના નાયબ મુ યમં ી અન ેનાણા મં ી ી 
જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છે એ માગણીઓ ઉપર હ મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છું ંૂ ુ .  
 આરો ય િવશે વાત ક  તો તેમાં જ ેમાગણીઓ લઇને આ યા છેં , માં અને માં અમૃતમ યોજનાની એમાં અ યારે જ ે
ખાનગી હોિ પટલો છે, સરકારે જ ેહોિ પટલો ન ી કરેલી છે એમાં જ ેપણ દદ  કે જ ેપણ લાભાથ  ય છે એની સાથ ેજ ે
વત ંકો થાય છે, જ ેદદ ન ેજ ેકપનીના પા સ નાંખવાનાં  હોય છે શરીરના એની જ ેકીટ સરકારે મંજર કરેલી છેૂ , એમા ંજ ે સ 
હોય છે એ મુજબ એ કીટની િકમત િપયા એક લાખ અથવા તો નવેું હ ર િપયા હોય છે પણ એનાથી વધારે ખાનગી સારી ં
કપનીનો પાટ નંખાવવો હોય તો એક લાખ પ ચીસ હ ર કે દોઢ લાખ િપયા જટેલી િકમત થાય છે તો એ સં ં રભર કરતા નથી 
અને બાજના મમા ંબોલાવીને િમ ટગ કરે છે કે ભાઇુ ં , તમા  ઓપરેશન કરી આપંું , નવો પા સ નાંખી આપંુ પણ બહાર કોઇન ે
જઇને કહેવાનું ન હ કે આ જ ેયોજના છે એમાંથી આ ઓપરેશન કરા યું છે, એટલે દદ ઓ અને લાભાથ ઓ સાથે યારે આવી 
કોઇપણ હોિ પટલ કે સં થાઓ ચેડાં કરતી હોય છે યારે સરકારે એનું યાન દોરવું ઇએ અને સરકારે એની ઉપર પગલાં લેવા 

ઇએ. સરકાર આરો ય પાછળ આટલો બધો ખચ  કરે છે આટલું બજટે ફાળવે છે અને સરકારની યારે વાહવાહી કરતા હોય 
યારે સરકારની એક જવાબદારી બન ેછે અન ેજ ેતે ખાતાના મં ી છે એમની પણ એક જવાબદારી બને છે કે રા યના જ ેપણ 

નાગ રકો છે, જ ે  છે એની સાથે આવો અ યાય ના થવો ઇએ, એને યાય મળવો ઇએ. સરકાર આવી સારી યોજનાઓ 
લાવે છે તો એ યોજનાઓને સફળતાપૂવક આપણે આગળ વધારીએ એવી મારી એક આશા છે.  
 મારા િવ તારમાં જ ે ાથિમક આરો ય કે  છે અન ેસામૂ હક આરો ય કે  છે એ જજ રત છે તો એના બદલ ેનવા 
મકાનો બનાવવા અથવા એનું નવીનીકરણ કરવુ,ં જ ેપી.એમ. મ છે એને પણ નવીન બનાવવા અને જ ેસરકારી હોિ પટલો છે 
એની વાત ક  તો માર િસિવલ હોિ પટલ ન ડયાદમાં છે ા દસ વરસથી ફીઝીશીયન ડો ટર નથી તો યાં પણ એક ં
ફીઝીશીયન ડો ટર આપવો. યાં ઘણો બધો ટાફ નથી તો એ ટાફની પણ પૂતતા કરવી અને આરો યને સા  એવું ાધા ય ં
આપવું એવી મારી નાયબ મુ યમં ી પાસ ેમાગણી છે.  
 બી , િશ ણની વાત કરીએ તો જ ે શાળાઓમાં િવ ાથ ઓ બહાર બેસે છે. ઘણી પંચોતેર કે એંશી વરસ જની ૂ
શાળાઓ છે એને નવા ઓરડાઓ આપવા અન ેનવા મકાનો બાંધવા એવી પણ મારી માગણી છે. તો આવના  જ ેભિવ ય છે ં
તે બાળક છે. એ ભારત દેશનું ભિવ ય છે તો એ ભિવ ય સાથે ચેડાં ના થાય અને જના મકાનો હોવાથી અદંર વરસાદ પડતો ૂ
હોય છે. વધુમા ંજના પતરાંઓ લાગેલા છે તેના પર વાંદરાઓ કદાકદ કરૂ ૂ ૂ તા હોવાથી એ પતરાંઓ પણ અમુક જ યાએ તૂટી ય 
છે અને યારેક િવ ાથ ઓ પર પડી શકે છે એટલે જ ે તે િશ કો િવ ાથ ઓન ે બહાર બેસાડે છે અને િશ કોન ે બી  કોઇ 
કામમા ંન ડતા એમન ેિશ ણની વૃિ માં જ ડી રાખ,ે એમન ેબીજ કોઇ કામ ન આપવું ઇએુ ં , તો તેઓ સા  ં િશ ણ 
આપી શકશ.ે ગુજરાતમાં િશ ણ યારે કથળી ર ું છે યારે એ શરમજનક વાત છે અને તે સારી વાત નથી. ાઇવટે 
શાળાઓમા ંજ ેબાળકો ય છે એમને સરકારી શાળાઓમાં લઇ જવા માટે સરકારે પૂરો ય ન કરવો ઇએ એવી મારી સરકાર 
પાસે માગણી છે.  



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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 યારે પયાવરણની વાત કરીએ છીએ યારે વૃ ોના ભોગે િવકાસ ન થવો ઇએ. વૃ ોનુ ં િનકદન કરીન ે ીન સીટી ં
બનાવવા જઇ ર ા છો યારે ીન સીટી ઇએ તો વેરાન જવેું બની ર ું છે. બીજુ,ં પયાવરણની વાત ક  તો મારે યાં ખેડા ં
િજ ામાં શેઢી નદી છે યાં રા  ેકેમીકલયુ ત વાહી એમાં ઠાલવવામાં આવે છે અને આજબાજના ખેડતો એ નદીમાંથી પાણી લ ેુ ુ ૂ
છે તો ખેડતોને પાકમાં નુકસાન થાય છેૂ . કૃિષની વાત કરીએ તો જ ેવીમાનું કૃિષ પેકેજ હેર કરવામાં આવેલું છે. તો એમાં ઘણા 
બધા ખેડતોના ખાતાઓમાં પૈસા આ યા નથીૂ . ખેડતોનો જ ેવીમો લીધેલો એ વીમાના પણ પૈસા પૂરતા ૂ માણમાં નથી. વધારે 
ન હ કહેતા મને બોલવાનો મોકો આ યો એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. ધ યવાદ.  
 ી પરસો મ ઉ. સાબ રયા( ાંગ ા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ઊ  અને પેટોકેિમકલ 
િવશેના જ ેમાગણીઓ લઇન ેઆ યા છે તેન ેમા  ં સમથન આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ ક  છુ ૂ ું ં ં .  
 સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના હેઠળ ઊ  માટેની વાત ક  તો સાગરકાંઠા િવ તારના વીજ ાહકોન ેૂ ં
ગુણવ ાયુ ત અને પૂરતા દબાણથી વીજ પુરવઠો મળે તે માટે સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અમલમાં છેૂ . આ યોજના 
હેઠળ જજ રત વીજ વાયર અને થાંભલા બદલવામાં આવે છે તેમજ નવા સબ ટેશનો અને નવા ખેતીવાડી વીજ ડાણ 
આપવામાં આવે છે.   
 માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન, દ રયાકાંઠાના િવ તારોમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના ુ
હેઠળ વીજ વહન તેમજ વીજ િવતરણ ડ ટી યુશન નેટવકના શુ ઢીકરણ માટે ૫૮૩૮ િક.મી.ક ડકટર અને ૮૫૩૫ પોલ 
એવી ૨૪ િક.મી.ની સિવસ લાઇન તથા ૨૦૪ િક.મી.એબીસી કેબલ વગેરે િપયા ૬૫.૧૪ કરોડના ખચ બદલવામા ંઆવેલ છે 
અને તે ૧૧૭૯૫ કવાનું વીજળીકરણ તથા ૂ ૧૪ નવા સબ ટેશનો ઉભાં કરવાની કામગીરી િપયા ૩૬૦.૦૧ કરોડના ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
 માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં ડસે બર-૨૦૧૯ના અતેં વીજ વહન તેમજ વીજ િવતરણ ડ ટી યુશન 
નેટવકના શુ ઢીકરણ માટે ૩૩૦૫ િક.મી. ક ડકટર, ૫૫૬૭ પોલ અને ૩૫૮ િક.મી.સિવસ લાઇન, ૧૩૨ િક.મી. એબીસી 
કેબલ વગેરે િપયા ૪૧.૫૭ કરોડના ખચ બદલવામા ંઆવેલ છે અને ૧૨૨૯૧ કવાનું વીજળીકરણ પી વીસીએલ કપનીના ૂ ં
િવ તારમાં અને નવા સબ ટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી િપયા ૩૫૬.૦૫ કરોડના ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 માનનીય અ ય ી, દ રયાકાંઠા િવ તારને િવશેષ યાન આપી સાગરખેડ યોજના હેઠળ ુ GETCO ારા ૧૧મી 
પંચવષ ય યોજના વષ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૨ દરિમયાન ૬૩ નવા સબ ટેશનો અને ૧૨મી પંચવષ ય યોજના દરિમયાન ૭૮ 
નવા સબ ટેશનો થાિપત કરેલ છે. તેમજ વષ ૨૦૧૭-૧૮માં ૨૦ નવા સબ ટેશનો થાિપત કરેલ છે અન ેવષ ૨૦૧૮-
૧૯માં ૧૪ નવા સબ ટેશનો થાપી અને સરકારે આ તકનુ ંકાય કયુ છે, અ તુ.  
 ીવી.ડી.ઝાલાવા ડયા(કામરેજ) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત િવધાનસભાના બજટે સ મા ં પૂરક માગણીઓ 
અને મતદાન પરની ચચામાં ભાગ લેવાનો મને અવસર મ ો તેનાથી હ હિષત છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી તેમજ આરો ય મં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલની અ ય તામાં ચાલતી આ સવંેદનશીલ સરકારન,ે લ ી સરકારે થમ હ કોટી કોટી ધ યવાદ આપીશ ું
કે જમેણ ેમાનનીય આરો ય મં ી ી રાજયક ા કમારભાઇ કાનાણી અન ેઆરો ય િવભાગના ુ અિધકારીઓની ટીમ સૌએ સાથ ે
મળી આ બજટેમાં જન જનની સેવા, દ ર નારાયણની સેવાના સંક પને િસ  કય  છે. માનનીય નાણામં ી ીએ આરો ય અન ે
પ રવાર ક યાણ િવભાગ માટે િપયા ૧૧૦૦ કરોડ જટેલી રકમની ગવાઇ કરી અને ના આરો ય યે કેટલી સમિપત છે 
તેનુ ાંત પૂ  પાડયુ છેં . મને દુઃખ થાય છે કે િવપ ના લોકો સમાજ સેવાની વાતો કરે છે. જયારે આરો ય િવભાગની પૂરક 
માગણીઓ હોય, રાજયની ગરીબ જનતા માટે સેવાઓ થઇ રહી છે યારે આ કાપ દરખા ત લાવીન ેપોતાનું  (xxx) કદાચ ી 
નીિતનભાઇ બે હ ર કરોડ િપયાની માગણી લઇન ેઆ યા હોત. 
  સભાપિત ી  ડો.નીમાબેન આચાય : * (xxx) તે શ દો હ રેકડ ઉપરથી દૂર ક ં છું ંુ .  
 ી વી.ડી. ઝાલાવા ડયા : માનનીય અ ય ી, કદાચ બે હ ર કરોડ િપયાનું બજટે લઇને આ યા હોય તો આ 
ગુજરાતની જનતા માટે લા યા છે તેમા ં તેમન ેખરેખર િબરદાવવા ઇએ. પણ આવા કામોમા ંતો સહકાર આપવો ઇએ. શુ ં
ગરીબ દદ ની સેવા કરવી અને વધારે ખચ થાય તે ન કરવો? તો એ આ પાટ  ક ેસને શરમ આવવી ઇએ કે ખરેખર 
(અંતરાય) આ મા  પોતાનું લખીને લા યો છં ંુ . 
 સભાપિત ીઃ આપ આપનું વચન ચાલ ુરાખો.  
 ી વી.ડી. ઝાલાવા ડયા : માનનીય અ ય ી, મારી સામે બેઠેલાં િમ ોને જણાવવાનું કે આપની સરકાર હતી યારે 
ગરીબ લોકો દય, િકડની, લીવર જવેી ગંભીર િબમારીઓમા ંતમારા વખતે મૃ ય ુસામ ેહિથયાર હેઠા ંમૂકવી દેવા પડતાં હતા ં
અને ખચ કરી શકતા ન હતા. આજ ેએમને આવી બધી િબમારીઓની સારવાર માટે ગરીબી નડતી નથી કારણ કે એમની સાથ ે
ભારતીય જનતા પાટ ની આ સરકાર છે. આ સરકાર લોકોના આરો યની કાળ  બાબતે એટલી ગૃત છે તેના માટે માઇ ો 

                                         
 માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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લેવલ લાન ગ કરી અને યેક દશ હ રની વ તીએ અબન હે થ સે ટરની ગવાઇ કરેલી છે.  માનનીય અ ય ી, 
આપના મા યમથી હ એ લોકોને કહેવા માગંુ છ કે તમારી સરકારના વખતમાં આ બધી યોજનાઓ તો હતી જ પણ એની ું ંુ
અમલવારી કરતાં તમને આવડતી નહોતી, એ મા ને મા  કોઇએ કરી હોય તે ભારતીય જનતા પાટ ના શાસનમાં થઇ છે. તેમજ 
રાજયમાં પૂરતા માણમા ંિન ણાત ડોકટરો મળી રહે તે હેતુથી લાબંા ગાળાનું આયોજન કરી રાજયમાં કલ ુ ૩ર જટેલી કોલે નુ ં
આયોજન કયુ છે. ગરીબોની િબમારીઓના નાના-મોટા િનદાન માટે પીએચસી ખાતે લોકોની િનઃશુ ક તપાસ ઉપલ ધ કરાવી 
છે. ક ેસના શાસનમાં આ ક ાની આરો ય સુિવધાઓની ક પના પણ નહોતી થઇ શકતી. ૧૦૮ જવેી એમ યુલ સ સેવા 
દવસ-ે દવસે સુ ઢ રીતે મજબૂત રીતે સેવા આપી રહી છે. ાથિમક સં ગોમાં િમિનટોમાં થળ પર પહ ચી ાથિમક સારવાર 

આપી હોિ પટલ સુધી પહ ચાડે અને વ બચાવે છે. આ સંવેદનશીલ સરકારે નવી ૧પ૦ એમ યુલ સ ખરીદવા .ર૭ કરોડની 
ગવાઇ કરી છે. માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ એમને એ પણ કહેવા માગંુ છ કેું ંુ , જયારે હ વાંસદામા ંકામ કરતો ું

હતો યારે બાજમાં મહારા ની બોડર અન ે યાંના લોકો ુ ૧૦૮ની સેવા લવેા માટે ગુજરાતમા ંઆવી અને ટેિલફોન કરી અન ે
૧૦૮ની સેવા લેતા હતા.  
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા (કાલાવડ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી પૂરક માગણીઓ લઇન ે
આ યા છે યારે એમા ંહ મારા િવચારો રજ કરવા માગંુ છું ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, આ બાજથી ઘણી વખત ખેડતલ ી વાતો થાય છે અન ેપોતે ખેડતોના હતે છ અને હમાયતી ુ ૂ ૂ ુ
હોવાની સતત વાતો કરતા હોય છે. પરતુ ં ગામડાનો ખેડત તમ ેજટેલો ધારો છો એટલો ભોળો નથીૂ . વા તિવકતાની એન ેખબર 
છે એટલા માટે હ એક ટચકો કહીશું ૂ .  
 અમારા એક રાજકોટના ખેડત બાપા સુરે નગર જતા હતાૂ , તેઓ થોડા મોડા પડયા અને ટેન ટેશન ઉપરથી ઉપડી 
ગઇ, આ બાપા ટેનમાં બેસવા માટે દોડયા, આ ટેનના એક ડ બામા ંઅમુક પોલીસવાળા ભરાઇને બેઠા હતા, એટલે એમન ેરમૂજ 
કરવાની ઇ છા થઇ કે આ ગામડાનો ખેડત બાપો છે દોડીન ેઆવે છે અન ેસુરે નગર સુધીની સફર છે ચાલોૂ , હાથ પકડીન ે

ચકી યો આપણો ટાઇમ જતો રહેશે અને એમની મ કરી કરીશુ.ં એટલે બાપનો હાથ પકડીને બાપાને ડ બામાં બેસાડી દીધા 
અને પછી સીધંુ જ બાપાન ેપૂછયું કે, બાપા કયાં વું છે? તો બાપા કહે સરેુ નગર વું છે. કેમ શું કામ વુ ંછે? તો કહે કે 
દીકરીના ઘરે દીકરાનો સાતમા મ હને જ મ થયો છે એટલે કાટલું લઇને વું છે. એટલે પેલા લોકોએ હા ય કયુ કે બાપા સાતમા 
મ હન ેદીકરો થાય તો એ તમને શુ ંકરી દેશ?ે એટલે અમારા ગામડાના બાપાએ સરસ જવાબ આ યો.  સારો દીકરો થાશે તો 
ખેતી કરાવીશુ ંનહ તર તમારા પોલીસમાં ભરતી કરી દેશુ.ં એટલે આ વાત તમારી યાનમાં રહે કે આ ગામડાનો ખેડત આ બાપા ૂ
તમા  બધંુ ણે છેં .  
 મારે મારા િવ તારની વાત કરવી છે કે મનગર અને સૌરા માં ખબૂ મોડો વરસાદ થયો અને તેના કારણે ખેડતોએ ૂ
બે-બે વખત િબયારણ વા યું અને મોડા વરસાદના કારણે એ િબયારણ પણ ફેઇલ ગયુ.ં યારે આ ગામડાના ખેડતોએ પોતાનુ ંૂ
પે ટયું રળવા, પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે એમણ ેપોતાની િવમાની રકમ માગી, પણ * (xxx)એમાં યાન ન આ યુ.ં  
 સભાપિત ી :  (xxx) શ દો હ રેકડ ઉપરથી દૂર ક  છું ં ંુ .  
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ ય ી, હ વ ચે િશ ણની વાત લઇ લું  કે આપણે હમણાં જ આ મીય 
કોલેજને યુિનવિસટીનો દર ો આ યો. એ આ મીય યુિનવિસટીમા ં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓ બી.એસ.સી. કરીને સૌરા  
યુિનવિસટ માં એડિમશન લેવા ય છે યારે સૌરા  યુિનવિસટીના કલપિત એમ કહે છે કે તમે આ મીય યુિનવિસટીના ુ
ટડ ટ છોુ , સૌરા  યિુનવિસટીના નથી. યારે એના  સ ટ ફકેટમા ં પ  લ યુ ંછે એ ફલીએટેડ ટ સૌરા  યુિનવિસટીુ . એનો 

સીધો મતલબ એ થાય કે આ િવ ાથ  સૌરા  યુિનવિસટીના છે. છતાં પણ સૌરા  યિુનવિસટીના કલપિત એ િવ ાથ ઓન ેુ
એ દીકરીઓને એડિમશન ન આ યું અને આજ ે એ દીકરીઓમાથંી ૩ દીકરીઓ સૌરા  યુિનવિસટીમા ં ાઇસ કોલેજમા ં
એડિમશન લ ેછે અન ેએની ગુણવ ા ઉપર એ સૌરા  યુિનવિસટીના કલપિતએ સવાલો કયાુ . માનનીય િશ ણ મં ી ીન ેહ ું
આ બાબતે લેિખતમાં રિજઆત કરવા ગયો. એમની પણ કણી લાગણીૂ  હતી. અમારા મુર બી છે. હ એમને હમેશને માટે માનની ું ં

િ એ  છંુ. કલપિત ીન ેએમણે રજઆત કરી કેુ ૂ  આ ી િવણભાઇની વાત સાચી છે. યારે કલપિતએ એમનું મા યુ ંુ
નહ . યારે મન ેઅફસોસ થયો. કે (xxx) આવી સ ાને શુ ંકરવી?  
 સભાપિત ી : આવી રીતે ન બોલી શકાય. સારા શ દોમા ંવાત કરો.  
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ ય ી, એવી જ રીતે હ કહેવા માગંુું  છ કે ખેડતો માટે સતત આંદોલન ુ ૂં
કરવા માટે અમે રોડ અને મેદાનમાં આ યા. પણ પહેલા ૧૪૦૦......  
 સભાપિત ી : આપનું વચન પૂ  થાય છેં .  
 ી ુમનિસંહ મ. ડે (અબડાસા) : માનનીય અ ય ી, સરકાર અ યારે પયાવરણ િવષે ખૂબ જ િચંતા કરી 
રહી છે. પણ હકીકતમા ંથોડ યાન આપવાની જ ર છેું . આપણે જયાં પવન ચ ીઓના ટાવર નાં યા છે યા ંઆપણા જના જ ેૂ

                                         
 માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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સો સો વષ દોઢ સો વષના જના ઝાડ છે એ ઝાડ કાપી નાખવામાં આવે છે અન ેએ પવન ચકકીવાળા િબલકલ યાન આપતા ૂ ુ
નથી. આપણે એ ઝાડ વાવીશું  તો કયારે આવડા સો દોઢ સો વષના થશ?ે પણ અ યારે જ ેમીઠી ઝાડી, ગુગળ છે, ખેર છે, 
બાવળ, કેશુડા, હરમો આવા અનેક ઝાડો છે જમેાં પ ીઓ રહે છે, મધ થાય છે, તો આમાં થોડક યાન દેવામાં આવે અને જ ર ું
હોય એટલી જ ઝાડી કાઢવામાં આવ.ે આ એમના વાહનો માટે ન જ ર હોય એ ઝાડ પણ કાઢી નાખવામાં આવે છે તો થોડ એના ુ
ઉપર યાન દેવામાં આવ ેતો નુકસાન ન થાય. સરકાર આટલો ખચ કરે છે તો તેની સામ ેએ પણ યાન દેવાની જ ર છે. બી  
માિલકીની જમીનની વાત છે તો ખેડતોના માિલકીના વ ડલોપાિજત સરવ ેનંબર છે એમા ંપણ એમન ેપૂછતા નથીૂ , િવ ાસમા ં
નથી લેતા, વળતર નથી આપતા. મ એમના ટાવર અને પવનચ ી નાંખે છે તો એમાં સરકારી િનયમ મુજબ એમને વળતર 
મળવુ ં ઇએ. કારણ કે અમારા નબળા ખેડત છેૂ , સરુત બાજ તો ખેડત કોઇ પણ કામ હોય રેલવ ે હોયુ ૂ , કે ર તો હોય તો 
અટકાવી દ ે છે. પણ અમારા નબળા ખેડતો છે એમનામા ં દાદાગીરીથી નાંખતા હોય તો એમા ં યાન દેવામાંૂ  આવ.ે વાત રહી 
ખેડતનીૂ . ખાણ ખનીજવાળા જ ે તકેદારી રાખે એ તો બરાબર છે. પણ એના માટે નાના મજરો કે ખેડતો જ ે છે એ પોતાની ૂ ૂ
વાડીમા ં રેતી નાંખતા હોય કે માટી નાંખતા હોય તેન ેપણ તં  હેરાન કરે છે. એટલે એમા ંપણ યાન આપવું ઇએ. નાના 
ખેડતો હોય એ એમની વાડીમાં માટી કે ૂ રેતી નાખતા હોય એમને હેરાન કરવામાં ન આવ.ે સો ચોરસ વારના જ ેમકાન બનાવ ેછે 
એને પણ રેતી ભરવા દેતા નથી. એટલે કાં તો પંચાયતમાં રોય ટી ભરી શકાય તે માટે પંચાયતને પાવર આપવામાં આવે તો 
પંચાયતમાં રોય ટી ભરવામાં અમને કોઇ વાંધો નથી. પણ આ તો પ૦-પ૦ િકલોમીટર સુધી રોય ટી ભરવા નાનો માણસ કયા ં

ય? પંચાયતને પાવર આપે તો રોય ટી ભરવા તૈયાર છીએ. આરો યની વાત ક  તો અમુક જ યાએ દાં . ત. નળ સરોવર, 
જખૌ તેમજ નખ ાણા કે જયાં ડોકટરોની જ યાઓ ખાલી છે યા ંએક એક ડોકટર મૂકવામા ંઆવ ેતો અમારા િવ તારોમાં સારી 
સુિવધા મળી શકે. કારણ કે મારો એવો િવ તાર છે બસો િકલોમીરટ ભુજ થાય યા ંકોઇ મોટ દવાખાનુ ંનથીું . એટલે નલીયા, 
દયાપર અન ેનખ ાણામા ંએક-એક સારા ડોકટર મૂકવામાં આવે જનેાથી રાતના કોઇ તકલીફ પડે તો અમારા લોકોન ેભુજ 
સુધી જવું ન પડે અન ે ાઇવટે ગાડી કરીને પણ વું ન પડે. તેથી મારી ખાસ આ િવનંતી છે. આમાં ખાસ યાનમાં રાખવામા ં
આવે અને ખેડત માટે અને નાના માણસો માટે યાન દેવામાં આવે એટલી મારી અિપલ છેૂ .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, વષ ર૦૧૯-ર૦ની પૂરક માગણીઓ આજ ે
મ રજ કરી છે અને એના ઉપર રૂ ૮ જટેલા માનનીય ધારાસ ય ીઓએ પોતાના િવચારો યકત કયા છે. આ ર૮મા ંઅમારા 
પ ના ર૧ જટેલા ધારાસ યોએ અમારી પૂરક માગણીઓને સમથન આપેલ છે અને સાથે સાથે કેટલાક હકારા મક પોિઝટીવ 
સૂચનો પણ  કરેલા છે. જયારે ક ેસ પ ના ધારાસ ય ીઓએ ટીકા મક રીતે અવલોકન કયા છે જયારે કેટલાક િમ ોએ 
સૂચનો પણ કરેલા છે. આ બધાને મ િવગતવાર સાંભ ા છે, બધાની રજઆતોને સારી રીતે ન ધી છેૂ . કેટલાક 
ધારાસ ય ીઓએ પૂરક બજટેની માગણી િસવાય વધારાનુ ંપણ બો યા છે છતાં પણ બધાના સૂચનોની મ ન ધ  કરી છે.  
 આપણી વૈ ાિનક પરપરા માણ ેબજટે મંજર થયા પછી આખા વષમાં િવભાગોના કામકાજમા ં ખચમા ંકોઇ જ યાએ ં ૂ
વધારો પણ થતો હોય છે અન ેકોઇ જ યાએ બચત પણ  થતી હોય છે. વષ આખરે સન ર૦૧૯-ર૦ના નાણાકીય વષના છે ા 
તબ ે  બેઠા છીએ. પહેલી એિ લથી નવું બજટે અમલમાં આવશે જ ે મ સ માનનીય સભાગૃહમાં ર લાખ ૧૭ હ ર કરોડ 
િપયાનું રજ પણ કરી દીધેલ છેૂ . એના ઉપર પણ હ  તમારે િવભાગવાઇઝ ચચામાં ભાગ લેવાનો છે એ પહેલા જનરલ ચચા 

પણ થશે પછી િવભાગ માણે ચચા થશે એમાં પણ દરેક સ ય ીન ેપૂરતી તક મળવાની છે.  
  અ યારે અહ યા જ ે વધારાની માગણીઓ લઇને આ યો છ અને એ થવાના કારણો મારે સ માનનીય સભાગૃહન ેુ ં
આપવાના છે. અમે ણીએ છીએ કે આરો ય િવભાગની ચચા થઇ, કૃિષ િવભાગની અને િશ ણ િવભાગની ચચા થઇ આ 

ણેય ઉપર ઘણી બધી ચચા કરી છે. દર વખતે હોય છે એ માણ ેઆ વખતે કૃિષ િવભાગમાં કદરતી આપિ ઓ આવી છેુ  એ 
કઇ કહીને આવતી નથીં . આ વષ બજટે રજ કયુ છે પરતુ વષ દરિમયાન શું પ રિ થિત થવાની છે એમાં ચોમાસુ કેવું રહેશેૂ ં , 
વાવાઝોડ એ િસવાય બી  કે ી  નાની મોટી તકલીફો પડશે કે ન હ પડે એ તો ભગવાનને ખબર છે એની આપણને ખબર ું
નથી હોતી. આપણે તો વષ થી જ રયાત માણે એમાં જદી જદી યોજનાઓ બજટેમા ંમૂકી હોય એમાં ન ી કરેલ રકમની ુ ુ
ફાળવણી કરીએ છીએ. ગયા વષ અણધારી આપિ  આવી પડી, કદરતી આપિ  આવી પડી એ આપણે સૌ ણીએ છીએુ . 
વધારે પડતો વરસાદ આ યો, પૂર આ યું એના લીધે ખેતીને નુકસાન થયુ,ં જમીનને નુકસાન થયુ,ં ઉગી ગયેલ તૈયાર પાકન ે
નુકસાન થયું એના લીધે ખેડતોન ેઅમારી સરકારે સહાય આપીૂ . અમારા સ ય ીઓએ સાચે જ ક ુ ં કે ઐિતહાિસક રીતે વષ 
૧૯૬૦ પછી કદી કોઇ ખેડતોને સહાય પેકેજ  કોઇપણ પ ની સરકારે ન આ યું હોય તેવું અમારી ી િવજયભાઇની સરકારે ૂ
આ યું છે. એના કારણ ે૩પ૦૦ કરોડ િપયા કરતાં વધારાનો અણધાય  બો  આવી પ ો છે. બનાસકાંઠામા ંતીડ આ યા, 
પાટણ અને મહેસાણામાં પણ એનો ભાવ દેખાયો. આપણને ખબર નહોતી કે તીડ આવશ,ે તીડના લીધે ખેડતોને નુકસાન ૂ
થયું એને પણ આપણે સહાય આપી એની નાબુદી માટે ખચ  કરવો પ ો. તો એ પણ અચાનક આવેલો ખચ  છે. તો પણ 
એની આમા ં ગવાઇ કરી. આમ આવા અણધારી અફતના જ ેખચા આ યા છે એ આજ ેહ તમારી પાસે મંજર કરાવવા આ યો છ ું ંૂ ુ
કે, આટલુ-ંઆટલું અમે કય,ુ એ તમે મંજર કરો અન ેબધા સ ય ીઓ મને િવ ાસ છે કે મંજર કરશેૂ ૂ . કારણ કે, ખેડતો માટે ૂ
માગણી કરવાની છે. ખેડતોને આપોૂ -આપો બધા કરો છો પણ ખેડતોને આ યું યારે કાપ દરખા તો રજ કરો છોૂ ૂ . હવે કાપ 
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દરખા ત કોણે તૈયાર કરી ? કેવી રીતે અહ યા આવી ગઇ ? કોણ શું બો યુ?ં એનું મારે વણન નથી કરવુ.ં સવ માનનીય 
સ ય ીઓએ સાંભ ું છે. તમે જ ેમાગણી કરતા હતા એ જ વ તુ અમે ખેડતોને આપી છેૂ . હવે પછી આને નામંજર કરવાની ૂ
કાપ દરખા ત લા યા છો. મારી તો માનનીય અ ય ી, ી શૈલષેભાઇ અહ યા ઉપિ થત છે પ ના નેતા તરીકે, બે મોટા 
નેતા કાંઇ મોટા કામમા ંપડી ગયા છે. એક નેતા તો એવા કામમા ંપ ા છે કે, આ ી ભૂપે િસંહે સવારે એવો ગોળો ફ યો છે 
કે, તેનો જવાબ યાંથી લાવવો. ૧,૪૦૦/- િપયાનું આવે એમ કરીને બોલી તો ગયા. હ તો બધા સ યોને િવનંતી ક  છું ં ંુ , 
આજ ેકે ભિવ યમાં ગમે યારે કોઇ કાગળીયું પકડાવી દ,ે તરત વાંચી ના લેવું અને િવધાનસભામાં તો િબલકલ ન વાંચવું અન ેુ
હ બેઠો હો  ું યારે તો ગમે યારે ન વાંચવુ.ં કારણ કે આપણે યાંકને યાંક પકડાઇ જઇએ. હા, માનનીય પરેશભાઇનું આજ ે
એવું થયું છે. (આ તબ ે  બેઠાબેઠા સ ય ી શલૈેષભાઇ પરમાર, આવે છે એમ બોલતા)ં હા, આવે છે. ભલે આવતા. માફી 
માગવાની તૈયારી કરી ર ા છે, મને યાલ છે. માફી માગવાના જ છે. કારણ કે, એમણે અલીબાબાનો દાખલો આ યો. હવ ે
અલીબાબા એટલ ેઅલીબાબા એમાં કાઇં, આપણે નાના હતા યારથી અલીબાબા ચાલીસ ચોરની વાતા વષ થી સાંભળીએ 
છીએ. હવે અલીબાબામાંથી ઉપાડી લા યા. સાહેબ, ી ભૂપે િસંહ ને એ વખતે જ મ કીધંુ હતંુ, મુ યમં ી ી િવજયભાઇન ે
પણ કીધંુ હતંુ કે, સાહેબ, આ ટે લટે તો વાત બાજમાં રહી પણ ુ ૧,૪૦૦/- િપયામાં હ નથી માનતો કે મોબાઇલ પણ ું
આવતો હોય, સ તામાં સ તો મોબાઇલ પણ. કોઇન ે ખબર હોય તો કહે , મન ે તો ખબર નથી. ૧,૪૦૦/- િપયામા ં
મોબાઇલ ન આવે અને આ તો ુઅલ કેમેરા, કેટલી બધી ફેસીલીટી (અંતરાય) ચાલો હવે આપણે એની ચચા કરવી નથી. એ 
તમે ખરીદ  જનેે ખરીદવો હોય એન.ે હ તો કહ છ કેું ું ંુ , િપયા ૫૦૦/-માં આવે એવી સ ઘવારી થઇ ય, તો હ રા  થઇ ું
થઇશ પણ િપયા ૧,૪૦૦/-  માં ટે લેટ ન આવ ેએ ન ી છે. (અંતરાય)   
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર :  િગફટમા ંઆવ ેતો ખબર જ ના પડે કે, કેટલામાં આ યો? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ભાઇ, હ તો કશુ ંખરીદવા જ નથી જતોું . હ તો તમારા બધાનુ ંકામ ું
ક  કે ખરીદવા જં ! મારે તો સાહેબ, કયાં જવું માનનીય અ ય ી, એ ટાઇમની જ ખબર નથી પડતી.     
 
  સભાપિત ી : ટાઇમ જ ના મળ.ે 
 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, કે દવસ યારે ઉ યો અન ેરાત યારે પડી. એક પતે અન ેચાર 
ઉભા થાય છે. વાવાઝોડ ય અને તીડ આવે છેું . (આ તબ ે  િવપ ના નેતા ી પરેશભાઇ ગૃહમાં આવતા)ં ી પરેશભાઇ સો 
વષના થવાના છે. હ ભગવાનને ાથું ના ક  કેં , સો વષના થાય અને આવીને આવી તંદુર તી રહે અને આવુંને આવું કામ કયા 
કરે અને યાં જ બેસ,ે યાં જ બેસે એવી મારી શેભે છા. 
 
 ી પરેશ ધાનાણી  : મને ણવા મા ું છે કે, અમારા ી નીિતનકાકા એકલા પડી ગયા છે. એટલ ેહ અહ યા ટેકો ું
આપવા આ યો, કાકા મુંઝાવ નહ . તમે એકલા નથી, આખો ક સ પ  તમારી સાથ ેછે. 
 
  ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : મ સાહેબ, સવારે જ ક ુ ંહતંુ કે, એમને ક ેસ પ ના ટેકાની િબલકલ જ ર નથીુ . 
આખી સરકાર અને અમારા ી તુભાઇ વાધાણીની અ ય તામાં આખીને આખી પાટ  અને આખુ ંમં ીમંડળ ી નીિતનભાઇ 
સાથે છે. તમારી અમારે જ ર નથી. 
 

(અ ય ી અ ય થાન)ે 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એની ચોખવટ કરવાનું હ સવારનો િવચારી ર ો છું ંુ . આમ તો 
કાલનુ ં ટી.વી.મા ંચાલ ુથયેલુ.ં આગળનુ ં કાઢી ના યુ,ં પાછળનું કાઢી ના યુ ંઅન ેવ ચેનુ ંચાલુ કય ુઅને હવ ે યાંથી જવાબ 
આપવો એ હ િવચા  છ કેું ં ંુ , આ સ માનનીય ગૃહ છે એમાં એ તક લવેી કે નીચે મી ડયા છે તેમાં આ તક લેવી કે પ કાર પ રષદ 
બોલાવીને તક લેવી અથવા તેનો જવાબ જ ન આપવો. આ ચાર-પાંચ િવક પો મારી પાસે છે. હ  હ િનણય ઉપર નથી ું
આ યો, કારણ કે એ ગૃહનો િવષય નથી. એ મારો યિ તગત િવષય છે. એનો જવાબ આપવો કે ન આપવો. તમ ેસ ય તરીકે 

 પૂછો તો હ મં ી તરીકે જવાબ આપવા બંધાયેલો છ પણ મારી યિ તગત બાબતોમાંું ંુ , હેર મી ડયાની બાબતોમાં મારે 
જવાબ આપવો કે ન આપવો એ મારી મનુસફી ઉપર આધા રત છે. એટલે યો ય સમયે યો ય પ તાઓ કરીશુ.ં અ યારે 
આપણે એમાં સમય લેવો નથી. ટકમા ંએટલું કહી દ  કે કોઇએ યાયં કશુંય ખુશ થવાની જ ર નથીૂં . બસ, આમાં બધો સદંેશો 
આવી ય છે અન ેહ જ ેબો યો હતોું , ભાઇ, સાંભળી લે .  
 
 ી તે ભાઇ  સ. વાઘાણી : માનનીય અ ય ી, મારી હાજરી હતી. મારો ઉ ેખ થયો છે. મન ેપણ બે િમિનટ 
આપો તો હ વાત કરી લું .  



ફા ગુન ૧૨, ૧૯૪૧ શાકે 
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  અ  ય ી : બે િમિનટ હ આપંુ છું ંુ . તમે આમ ક ું એટલ.ે  
 
 ી તે ભાઇ સ. વાઘાણી : માનનીય અ ય ી, આપ. આપ. માનનીય અ ય ી, આખો ધાિમક કાય મ 
હતો. હ પણ યાં હાજર હતોું . હ સૌથી છે ેું , લગભગ સાડા દસ અિગયાર વા યે બધા સાથે સાદ લઇને ગયો. ી 
નીિતનભાઇએ જ ેવાત કરી છે અન ેઅહ થી િવપ ના લોકો ઉલળી ઉલળીને જ ેબોલી ર ા છે. ટી.વી.માં તો ઘ ં બધંુ તમા  ં

ઇએ છીએ. તમારા આગેવાનોની ીટ પણ ઇએ છીએ. સમયનો અભાવ છે એટલે િવશષે વાત નથી કરવી પણ આખી વાત 
કે કોઇના ઘરે િમ ટગ થઇં . ફડ ભેગંુ કરવા માટેં . એમાં કોઇ ભૂલી ગયા કે કોના ઘરે થઇ હતી. ી નીિતનભાઇન ેયાદ હતંુ. એટલ ે

ી નીિતનભાઇએ ક ુ ંકે દપકભાઇના ઘરે િમ ટગ થઇ હતીં . બધા કહે, હા, સાહેબ. થઇ હતી. એટલ ે ી નીિતનભાઇએ વાત 
કરી કે મને બધંુ યાદ રહે છે અને હ અહ યા બેઠો છ પણ એમાં ઘ ં બધંુ મ યું છેું ંુ . મારી પાટ ની સામે અનેક લોકો ઘ ં બધંુ 
કરે છે તો પણ હ િવધાનસભાની અદંર બરાબર રીતે તેને પહ ચી રહ છું ું ંુ . એકલો પહ ચી રહ છું ંુ . આવી વાત તેમણ ે પ  કરી 
હતી. પાટ ની વાત કરી હતી. હ યાં હાજર હતોું . પાટ  વતી કહ છ એવું ક ું હતંુું ંુ . એટલ ેતમારે બહ હરખ કરવાની આવ યકતા ુ
નથી. ી નીિતનભાઇ અમારા નેતા છે. અમારા વડીલ છે. રા યમાં જ ે િપયા ૫૦૦ કરોડનું  ફડ ભગંુ થયુ ં એમા ં પણ ી ં
નીિતનભાઇનો િસંહફાળો છે. એમણે પકડી પકડીને કરા યો છે. આખો સંદભ આ હતો. એટલે કોઇ મહેરબાની કરીને અલગ 
રીતે ન લો. ી નીિતનભાઇ અન ે ભારતીય જનતા પાટ  ૨૫ વષથી તે છે. ના આશીવાદથી તે છે. બહ ઉછળકદ ુ ૂ
કરવાની આવ યકતા નથી. હ  તમારે વષ ૨૦૨૨માં પણ રાહ જ વાની છે. તમ ેઆવવાના નથી.  

(આ તબ ે  િવપ ના નેતા ી પરેશભાઇ ધાનાણી ઉભાં થતા)ં 
 

  અ  ય ી : હવે થઇ ગયુ.ં એમણ ેઆપનું નામ પણ નથી લીધંુ.  
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, વૈિ ક ચાઇએ આવનારા મા ંઉમાના ધામના ખાતમુહતમાં અમે પણ ૂ
ગયા હતા. આ  મા  એટલા માટે ઉપિ થત થયો કે હમણાં જ ી ટ પ સાહેબ આ યા યારે આપણા મોટા સાહેબે... 
(અંતરાય) 
 અ  ય ી : ના, ના. હવ ેઆ બી  બધી વાતો નહ , લીઝ. ી પરેશભાઇ, હવે આમા ં રાજકીય વાત જવા દો. 
માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ, આપનું વચન છે.  
  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, બધાનો મનથી કે જ ે રીતે મારા ઉપર મે છે તે બદલ બધાનો 
આભાર માનુ ં છંુ. કારણ જદુ ંજદું હોઇ શકેુ ુ . ઘણા લોકો ઘણાને ેમ કરતા હોય છે પણ દરેકના કારણ જદા હોયુ . માં દીકરાન ે

ેમ કરે, છોકરો ન રાખ.ે માંન ેવૃ ા મમાં મૂકી આવે તો પણ મા ંછોકરાને ેમ કરે અને પ ની જદી રીતે ેમ કરેુ . એમ ેમ 
કરવાના દરેકના આડોશી, પાડોશી, સગા, વહાલા ંબધાના કારણો જદા હોય છેુ . પણ બધા મે કરે છે એ બદલ આપ સૌનો, 
સ માનનીય ગૃહનો આભાર.  
 
 માનનીય અ ય ી, એટલે ખેડતોને મદદ કરવા માટે વધારાનો જ ે ખચૂ  કય  છે એટલે ખેડતોલ ી અમારી કૃિષ ૂ
િવભાગની જ ેમાગણીઓ છે તેમાં જમેણ ેકાપ દરખા ત રજ કરી છે તેમને હ િવનંતી ક  છ કે ખેડતો માટે માગો કાપવાની વાત ૂ ુ ૂું ં ં
ન કરશો. ઓછ કરવાની વાત ન કરશોુ ં . તમારે તો ઉપરથી એમ કહેવું ઇતંુ હતંુ કે ી નીિતનભાઇ, આટલી વધારાની માગણી 
લઇને શુ ંકરવા આ યા? બી ં િપયા ૫,૦૦૦ કરોડની માગણી લઇને આવવું ઇતંુ હતંુ. વધુ સહાય આપવી ઇતી હતી. 
પણ તમે તક ચૂકી ગયા છો. તમે ટેન ચૂકી ગયા છો. કાયમ તમે બધંુ ચૂકી જ વ છો. એવું તમા  જ ેવલણ છે એ યો ય નથીં . 
એટલે કાપ દરખા તો પાછી ખચો એવી િવનંતી છે. 
  
 માનનીય અ ય ી, આરો ય િવભાગ અંગે હ પહેલા થોડી મા હતી આપી દ  કારણ કે માનનીય સ ય ીઓએ ું
લાગણીથી ઘણી રજઆતો પણ કરી છેૂ . ી િવર ભાઇ ઠ મરે એમના અમરેલી િજ ાના સીુ .એચ.સી.નુ ં કીધંુ, અમરેલી 
િજ ામાં ૧ર સી.એચ.સી. આ યા છે. ૧ર સી.એચ.સી.મા ંએમ.બી.બી.એસ. વગ-રની ૩૬ જ યાઓ છે. ૩૬-૩૬ ભરેલી છે. 
સુપર પેિશયાલી ટ અને પેિશયાલી ટ કલાસ-૧ ડોકટરો મળતા નથી એ તો આપણે વારવાર ચચા થયલેી છે પણ હવે અમ ેં
મે ડકલ સીટો વધારી છે, અમ ેનવી યા લાવી ર ા છીએ, નવી યોજના લાવી ર ા છીએ કે ેકટીસ કરતા ડોકટરોને પણ 
સરકારની સેવામાં ડવા. એ પણ અમ ેમાનદ વેતનથી િવચારી ર ા છીએ તો ડોકટરોની ઉપલ ધી ગામમા ંવધશ.ે માનનીય 

ુમનિસંહ એ લાગણીથી ક ુ ંકે સો-બસો િકલોમીટર જવું પડે છે. ક છ એ તો કેરાલા રાજય જવેડ આપ ં એકલું ક છ છેું . 
યાં આરો યની સેવાઓ પહ ચાડવી એ અમારી જવાબદારી છે પણ ડોકટરો ન મળતા હોવાન ેકારણે અમે થોડા પાછા પડીએ 

છીએ પણ હવે નવુ ંનવું ઉમેરીને અમે એમાં વધારો કરીએ છીએ. તમે કીધંુ કે દામનગરમાં હડકાયા કતરાની રસી નથી તો એ ૂ
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વાત સાચી નથી. યાં ર૪ ડોઝ આજ ેપણ ઉપલ ધ છે. આખા રાજયની રીતે વાત ક  તો આખા રાજયમાં ં ૪ લાખ ૧૦ હ ર 
વાયર અ યારે ઉપલ ધ છે જ એટલ ે કોઇ  નથી. રાજયમાં પ૩૦ કારની દવાઓ સરકાર તરફથી િવનામૂ યે આપણે 
આપીએ છીએ એ બધી જ પૂરતા માણમાં ઉપલ ધ છે. આઉટ સોસ ગ િવશે મ અગાઉ પણ કીધંુ જ છે કે અમે મોટો ફેરબદલ 
કય  છે જથેી જ ેકમચારીઓ કામ કરશ ેએમને પૂરતા પગારનું ર ણ મળશે અને ને વધુ સારા સ મ કમચારીઓ મળશ.ે ડો. 

િષયારા સાહેબ આપણા ખૂબ િસિનયર માનનીય સ ય ી છે, એમણે સુચન કયુ છે કે વધુ ડોકટરો લેવા હોય તો એમનો 
પગાર વધારો કરવો ઇએ. એ પણ આપણે ભિવ યમાં અ યાસ કરીશું પણ અ યારે એક ડોકટરને ૬૦ હ ર િપયા પગાર 
અને વધારામાં એ ાયવેટ ેકટીસ ના કરે એ માટે નોન ેકટીસ ગ એલાઉ સ એ પણ એમના પગારનું રપ ટકા થાય છે એ પણ 
રકમ એમન ેમળ ે છે. સાથ ેકવાટર મળ,ે બી  ભ થા ંમળ,ે એ વધારાની કામગીરી કરે તો એમન ે ો સાહક ા ટ આપીએ 
છીએ. હ સંમત છ કે ડોકટર જવેા સૌથી વધુ મહેનત કરીને જ ેએમું ંુ .બી.બી.એસ. થયા છે એમને સારો પગાર મળવો ઇએ, એ 
માટે અમે વધુ ય નશીલ છીએ. ડોકટરો ડીલીવરી કરાવે કે વધારાના ઓપરેશન કરે તો પણ ો સાહક રીતે આપણે એમન ે
મદદ કરીએ છીએ. માનનીય બળદેવ એ પણ એક સૂચન કયુ હતંુ કે પી.એચ.સી.નો સમય બે ટાઇમનો રાખવો ઇએ, પણ 
બે ટાઇમ છે જ ી બળદેવ , સવારે ૮-૩૦ થી બપોરે ૩-૩૦ અને સાંજ ે ૪-૦૦ થી ૬-૦૦ બે ટાઇમ ઓ.પી.ડી. 
પી.એચ.સી.માં ચાલ ેજ છે. ડોકટર કદાચ આધાપાછા થતા હશે એ હ વીકા  છ પણ સમય છેું ં ંુ , બધો ટાફ ઉપલ ધ રહે છે. 
બધી જ સારવાર યાં આપવામાં આવે છે. પી.એમ. કરવામાં જ ેસમય થાય છે એવી જ ેરજઆત કરી તો પોલીસ તરફથી જ ેૂ
બોડીનું ઇ કવે ટ કરવાનું હોય એ ઇ કવે ટ ભરાઇ ય એટલે આપણે મોટા ભાગે પો ટમાટમ કરીએ છીએ પણ જયા ં
સગાંવહાલાની માગણી હોય કે અમારે પેનલથી પો ટમાટમ કરવું છે તો થોડો વધારે સમય લાગે છે આ સૂચનો હતા એ સારા 
હતા, બધાને ઉપયોગી હતા એની પ તા મ કરી છે. બીજુ,ં આપણી ધાનમં ી જન આરો ય યોજના અને મા વા સ ય 
યોજના અિત લોકિ ય થઇ ચૂકી છે. ઘરે ઘરે હવે લગભગ એના કાડ પહ ચી ગયા છે. મોટા ભાગના ઇ કમટેકસ ભરનારા 
િસવાય આનો લાભ લે છે અને દદ ઓની સં યા પણ વધે છે અન ેખચ  પણ વધે છે એટલે વધેલા ખચને આ બજટેમાં પૂરક 
માગણી તરીકે મંજર કરવાની મ સ માનનીય ગૃહને િવનંતી કરી છેૂ . એવી જ રીતે બી  પણ જ ે માગણીઓ છે ઊ  અન ે
પેટોકેિમકલ િવભાગની છે. પગારોમાં જ ેવધારો થયો, મ ધવારી ભ થું સતત વધતંુ ય છે. આપણે ખૂબ મોટ મ ધવારી ભ થુ ંું
સરકારી કમચારીઓને આપીએ છીએ. એ પણ યારે ભારત સરકાર હેર કરે એટલે એનો અમલ તબ ાવાર કરીએ છીએ. એ 
પણ ન ી હોતંુ નથી કે યારે ભારત સરકાર મ ઘવારી ભ થું હેર કરશ.ે પહેલીવાર હેર કય ુ યારે ૭૫૦ કરોડ િપયાનો 
એકીસાથે બો  આવેલો. વધારો થયેલ હતો મા  બે ટકાનો. લોકોને એમ લાગે કે ર ટકામાં શુ?ં રકમમાં સરવાળો કરીએ તો 
િપયા ૭૫૦ કરોડ થતો હતો. પછી વધારો કય  એ એકી સાથ ે િપયા ૧૮૦૦ કરોડનો બો  એ પણ આપણે આપવાની 

શ આત કરી દીધી. આપણે એનો અમલ પણ કય . એ પણ વધારાની રકમ આ બજટેમાં મંજર કરવાપા  છેૂ . એ રીતે વધારો 
માગેલ છે. પંચાયત, ાથિમક િશ ણ અન ેપયાવરણ આ બધા િવભાગોમાં જ ેકરેલ ખચ છે, સાચો અને લ ી ખચ છે 
એનો વધારો માગેલ છે એ મંજર કરે એવી િવનંતી છેૂ .   
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબે ખૂબ દદભરી અપીલ કરી છે. બે મુ ા છે 
એમા ંએક તો ચાલુ વષ જ ેઉભા પાકન ેનુકસાન થયુ ંછે અન ેસરકારે કૃિષ સહાય પેકેજ હેર કય ુછે અને િપયા ૧ર૦૦ કરોડ 
ચૂક યા છે અન ે૩૭૦૦ કરોડ િપયાનો પૂરેપૂરો ખચ જ ેકોઇ લોકોન ેનુકસાન થયું છે એ તમામ લોકોને સરકાર વળતર ચૂકવવા 
માટે બંધાય અન ેપાક વીમા કપનીઓન ે િ િમયમ ચૂકવવા છતા ંખેડતોને પાક વીમાની રકમો હજ મળી નથીં ૂ ુ . એટલ ેઆવા 
ખેડતોને ખરીફ વષ રૂ ૦૧૯નો પાક વીમો મળવાપા  થાય છે એ ચૂકવવાની બાંહેધરી આપે તો કૃિષ િવભાગની કાપ દરખા તો 
પરત ખચવા તૈયાર છીએ.   

સભાગૃહનો સમય લંબાવવા અંગ ે
 

 ી પંકજ  દસેાઇ (મુ  ય દંડક ી) : માનનીય અ ય ી, હ કાપ દરખા તો અને પૂરક માગણીઓ પરના મતદાનની ું
કાયવાહી પૂરી થાય યા ંસુધી સભાગૃહ  લંબાવવામાં આવ ેતેવી દરખા ત ક  છં ંુ .  
 
  અ ય ી: સૌ સમંત છે? (થોડીવાર બાદ) કાપ દરખા તો અને પૂરક માગણીઓ પરના મતદાનની કાયવાહી પૂરી 
થાય યાં સુધી સભાગૃહ  લંબાવવામા ંઆવે છે.  
 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય પરેશભાઇએ જ ેલાગણી ય ત કરી એનો અમલ અમ ે
કરી ચૂ યા છીએ. ખેડતોને શોધી શોધીને એક વખત હેરાત કૂ રી, ઓન લાઇન અર ઓ આવી. પૂરતી ન આવી એટલ ેફરી 
એની સમયમયાદામાં વધારો કય . ન આવી તો ફરી સમયમયાદા વધારી.  અમે જ ે િપયા ૩૭૦૦ કરોડનું પેકેજ હેર કયુ છે એ 
ખેડતોને આપવા માટે કયુ છેૂ . હવે ખેડતોની ગૃતતા અન ેજવાબદારી છે કે સરકાર જ ેસહાય આપે છે એ સામા ૂ પગલે આવે 
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અને અર  વગેરે ફોમાિલટી હોય એ ખેડતોએ પૂરી કરવી ઇએૂ . જટેલા આવશે એ બધાને અમ ે પેકેજનો લાભ આપવાના 
છીએ. માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી એ ખેડત સ માન િનિધમાં દર વષ ૂ ૬ હ ર િપયા ખેડતોને આપવાના ૂ

હેર કયા છે. તમને ણીને નવાઇ લાગશ ે કે સરકારના અનેક ય નો, સતત ય નો અન ે ફોલો-અપ છતાં પણ જ ે
લાભાથ  ખેડતો છે એ પોતે અર  નથી કરતાૂ . એણ ેઅર  કરવાની છે અન ેવષ ૬ હ ર િપયા કશુ ંકયા વગર એના બે કના 
ખાતામા ંસીધે સીધા જમા થવાના છે. છતાં ખેડતો અર  નથી કરતા એ પણ એક હકીકત છેૂ . એટલ ેઅમારા ય નો ખેડતોન ેૂ
લાભ અપવવાના છે. પૈસા ભારત સરકાર આપે છે. ભારત સરકાર દલથી આપે છે. ખેડતો માટે આપે છે તો ગુજરાતનો એક ૂ
પણ ખેડત બાકી ન રહી ય એ માટે કલેકટરો કે પો કરે છે અને આયોજન કરે છેૂ . પાક વીમા યોજનામાં અમારા ી ફળદ ુ
સાહેબ સતત ફોલો-અપ કરે છે. મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પણ ભારત સરકારમાં સતત ફોલો-અપ કરે છે અન ેવીમા કપનીઓ ં
ઉપર પૂરેપૂ  દબાણ ગુજરાત સરકારે બનાવેલ છેં . ભારત સરકારના મં ી ી માનનીય પરસો મ પાલા  અન ે ી મનસુખ 
માંડિવયા  પણ ગુજરાત સરકાર વતી, ખેડતો વતી યાં ફોલોૂ -અપ કરે છે. આપણે ણીએ છીએ કે ભારત સરકારે પણ પાક 
વીમા યોજનાન ેમરિજયાત કરી છે. એટલે ખેડતો ઉપર કોઇ ફરિજયાતપ ં પાક વીમો લેવામાં રહેવાનુ ંનથીૂ . એટલ ેખેડતોન ેૂ
લાભ થવાનો છે. જમે જમે અનુભવ થાય, કોઇ યોજના લાવીએ તો ૧૦૦ ટકા ફલ ફુ હોય એવુ ંકોઇ જ યાએ ન બનેુ . યોજના 
અમલમાં મૂ યા પછી જમે જમે એની ખામીઓ, એના સુધારા જ રી હોય એ અમે સરકારમાં કરતા રહીએ છીએ.   
 
 અ  ય ી : આમા ં  ના હોય.  
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારી એટલી જ િવનંતી હતી અન ેખૂબ પ  વાત હતી. અમ ેસકારા મક 
િવચારી ર ા છીએ. એટલા માટે કહ છ કે આ ખૂબ ગંભીર  છેું ંુ . સરકાર માટે અને સમ  ગુજરાતના હતની વાત છે. 
માનનીય નીિતનભાઇ આપે વીકાયુ છે અને આપે સરવ ેકરા યું છે ૬૭ લાખ હેકટરમા ંનુકસાન ગયું છે. ૬૨ તાલુકામા ંધારા-
ધોરણ કરતા વધુ નુકસાન થયું છે. યારે મારી એટલી જ િવનંતી છે કે, આ ઓન લાઇન અર , ઓફ લાઇન અર ની 
પળોજણ છે એમાંથી મુિ ત આપીને સરકારી ચોપડે જ ે૬૭ લાખ હેકટરમાં ખેડતોના ઊભા પાકનું નુકસાન ગયું છે આવા લોકોન ેૂ
એસ.ડી.આર.એફ.ના ધારા-ધોરણ મુજબ ૧૦૦ ટકા સામેથી સહાય ચૂકવવામા ં આવે અને બીજ સરકારે વીકાયુ છે અન ેુ ં
નુકસાન ગયું છે યારે કપની પરાણ ેિ િમયમ વસલૂે છેં . રા ય સરકારની અને કે  સરકારની પણ ઇ છા શિ ત છે એમ છતા ં
આજ દવસ સુધી પાક વીમો ચૂક યો નથી એટલ ે૧૦૦ ટકા પાક વીમો ચૂકવવામાં આવ ેઅને નુકસાન ત ખેડતો છે એમન ેૂ
૧૦૦ ટકા વળતર ચૂકવવામા ંઆવે આટલી જ મારી િવનંતી છે અને હ અપેું ા રાખું છ કેુ ં , નાણામં ી ી મોટ મન રાખીન ેઆ ું
બેય વ તુની ખાતરી આપશે તો અમ ેકૃિષ િવભાગની માગણીઓ પાછી ખચી લઇએ.  
 
કાપ દરખા  ત માંક-૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૪,૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧,૨૨, ૨૩, ૨૪, 

૨૫, ૨૬ મત પર મૂકવામાં આવી અને નામંજરૂ  કરવામાં આવી. 
 

પૂરક માગણી માંક- ૩૯, ૨, ૯, ૧૩ અને ૨૭  મત પર મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીૂ . 
 

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૫-૦૨ વા યે પૂ ં  થતાં સભાગૃહ માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર 
મંગળવાર, તા. ૩ , માચ ર૦ર૦ના રોજ બપોરના ૧૨-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
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ગુજરાત િવધાનસભા 
મંગળવાર, તા.૦૩  માચ, ૨૦ર૦ 

ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ ુ.ં 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

તારાં કત ો 
ડભોઇ તાલુકાની પોર શાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઇનું પાણીં ે  

* ૨૨૭૫૪ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં ડભોઇ તાલુકાની પોર 
શાખામાંથી નીકળતી અંગુઠણ માઈનોર ારા કેટલા 
િવ તારમાં િસંચાઈનું પાણી આપવામાં આ યુ,ં 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ડભોઇ તાલુકાની પોર શાખામાંથી નીકળતી અંગુઠણ 
માઈનોર ારા ૧૦૬૭ એકર િવ તારને િસંચાઈ માટે પાણી 
પૂ  પાડવાં માં આવેલ છે. 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) અંગુઠણ માઈનોરમાંથી નીકળતી કલ ુ ૧૧ 
સબમાઈનોરમાંથી ૮ સબમાઈનોરની કામગીરી પૂણ થયેલ 
છે. અને ૩ સબમાઈનોરની કામગીરી ગિતમા ંછે. 

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

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમા ં .૭૭.૯૩ લાખનો  ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

  અ  ય ી : ઓડર ઓડર. માનનીય અભિેસંહભાઇ.  
 ી અભેિસહં  મો. તડવી :  માનનીય અ ય ી, હ સૌ થમ તો નમદા યોજના માટે જ ેબજટે ફાળ યું તે બદલ ું
માનનીય મુ યમં ી ી અન ેમાનનીય નીિતનભાઇ સાહેબનો આભાર માનુ ંછંુ. ગયા વષ અમારે પાણીની બહ મુ કેલી હતીુ , ર૦ 
ગામના ખેડતોન ેપાણીની બહ તકલીફ હતી અને અમારો મકાઇનો પાક બળતો હતોૂ ુ . 
  અ  ય ી : તમે  પૂછો છો કે જવાબ આપો છો?  
 ી અભિેસંહ  મો. તડવી :  માનનીય અ ય ી, હા, આભાર એટલા માટે માનું છ કેુ ં , એવા સમયે આ સંવેદનશીલ 
સરકારે અને માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબે અમારા ર૦ ગામના ખડેતોને પાણી આ યું અને મકાઇનો પાક બચા યોૂ . તેનાથી 
ખેડતોને લાભ થયો છે તે બદલ માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભારૂ . બીજ સાહેબુ ં , કેટલાય સમયથી કડીલા 
માઇનોરનું કામ પે ડ ગમાં હતંુ, ૭ ગામોને પાણી મળવાનું હતંુ એટલે તે કામ માટે તેમણે િપયા ૧ કરોડ જટેલી રકમ મંજર કરી ૂ
છે તે બદલ આભાર માનું છંુ.  
 અ  ય ી : ચાલો પતી ગયું હવ,ે તમારે કોઇ  નથી તમારે કોઇ.  
 ી અભેિસહં  મો. તડવી :  માનનીય અ ય ી,  છે સાહેબ, આપના મારફતે માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ 
છંુ, આ ડભોઇ તાલુકાનું છે અન ે પેલું સંખેડા તાલુકાનું રહી જતંુ હતંુ એટલ ે મ યાદ કય.ુ આ અંગુઠણ માઇનોરમા ં કેટલી 
સબમાઇનોર આવે છે, તેમાંથી કેટલી સબમાઇનોરના કામ પૂણ થયેલ છે, તેની કલ લંબાઇ અને તેના િપયત િવ તાર તથા ુ
ખચની િવગતો શુ ંછે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અભેિસંહભાઇ અમારા બહ સીધા સારાુ , સાદા અને સરળ 
આ દવાસી નેતા છે. ગામડામાં જ રહે છે. તમે શહેરમાં છો. તે ગામડામાં રહે છે અને આ દવાસી છે. તેમનું કામ ા ય િવ તારમા ં
ખાસ કરીને સંખેડા તાલુકો અન ેછોટાઉદેપુર િવ તારમા ંજ ેખેડતો ખેતી કરે છે તે બધા જ ખેડતોન ેનમદા યોજનાનો લાભ વધુ ૂ ૂ
સારી રીતે મળતો રહે તે માટે હમેશાં સ ય રહે છેં . તેમનો  છે કે અંગુઠણ માઇનોરની કેટલી સબમાઇનોર છે? તો અંગુઠણ 
સબમાઇનોરની કલ આઠ સબમાઇનોર છેુ . એક માઇનોરમાંથી પાણી નીકળી આઠ નાની નાની કેનાલો મારફતે આ િવ તારના 
ખેડતોને નમદાનું પાણી ખેતી માટે પહ ચાડે છેૂ . આખી સબમાઇનોરની કલ લંબાઇ છ િકલોિમટરની છેુ . ૩પર હેકટરમાં આ 
કેનાલ મારફતે ખેડતોન ેિસંચાઇ માટે પૂરેપૂ  પાણી અમે પહ ચાડીએ છીએૂ ં .  
  ી અ યકમાર  ઇુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
કરજણ થઇને આછોદ માઇનોર અને આ મીરા માઇનોરમાં જ ેકેનાલો પસાર થાય છે તેમાં આજ દન સુધી પાણી વહેતંુ થયું નથી 
તો તે ચાલ ુકરવા માગે છે કે કેમ અન ેબી   છે કે આછોદ ખાડી પાસ ેસરકાર ીએ જ ેચેકડેમ બના યો છે તે ચેકડેમ ભરવા 
માગે છે કે કેમ?  
 અ  ય ી : બે નામ ફરી બોલો ને જરા.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ કહી દ  તેમનો  આ મૂળ મા ંઆવતો નથીું .  આ  
માનનીય અભેિસંહભાઇના િવ તારનો છે. અંગુઠણ માઇનોર પૂરતો મયા દત છે. તેની પૂરતી િવગત સાથે આ યો છંુ. આમ તો 
સૈ ાંિતક  હોત તો હ પૂરેપૂરો ચો સ માનનીય અ યભાઇન ેિવગતો આપતોું . નમદાની લાખો િકલોિમટરની લાઇનો આખા 
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ગુજરાત રા યમાં ફેલાયલેી છે. કલ ુ ૧૮ લાખ હેકટરમાં િસંચાઇ માટેની યવ થા કરી છે એટલે તે ખૂબ મોટ તં  છેું . એટલે કયાંય 
કોઇ નાની મોટી તકલીફ હોય, કાવટ થઇ હોય તો જયારે જયારે ધારાસ ય ીઓ, ખેડત આગેવાનો કે કોઇપણ આગેવાન ૂ
રજઆત કરે છે યારે તરત જ અમ ેતેનું મેઇ ટેન સ કરાવીૂ , જ રી કામકાજ કરાવી ખેડતને પાણી મળતંુ થઇ ય તે અમા  ૂ ં
લ ય છે અને તે રીતે ખેડતોન ેઅમ ેપાૂ ણી પહ ચાડી ર ા છીએ.  
 ી અ યકમાર ઇુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, સરકારે ઘણો બધો ખચ  કરીને ખાડીમાં ચેકડેમ બના યા છે. બે 
વષ પહેલા એ ખાડીમાં પાણી છોડવામાં આ યું હતંુ અને હ રો ખડેતો એ ખાડીમાંથી પાણી લઇને ખેતરમાં નાંખતા હતાૂ  પણ 
છે ા બે વષથી એ ખાડી ભરવામાં આવતી નથી. તો માનનીય મં ી ીને મારી િવનંતી છે કે ફરી પાણી નાંખવામાં આવ.ે  
 ીમતી સીમાબેન  અ. મોહીલે : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , 
અંગુઠણ માઇનોરમાં અને સબ માઇનોરમા ંકામ બાકી રહેવા માટેના કારણો શુ ંછે અને તે પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન શુ ંછે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, બહેનનો અગ યનો  છે. નમદા યોજના શ  થઇ યારે સૌથી 
પહેલો ફેઇઝ દિ ણમાંથી આપણે શ  કય  અન ેવડોદરા િજ ો લગભગ અમદાવાદ સુધીનો અન ેઉપરનો થોડો િવ તાર એ 
ફેઇઝ વનમા ંઆવે છે. નમદાના ફેઝ પા ા છે એટલે ફેઇઝ વન એ િવ તાર અન ેઅમદાવાદનો વ ચેનો િવ તાર ફેઇઝ ટ અન ેુ
નીચેનો િવ તાર અપ ટ ક છ સુધી બનાસકાંઠાુ , મહેસાણા િજ ો, સુરે નગર િજ ો એ બધંુ જ ફેઇઝ ીમા ંઆવી ય છે. 
એટલે સરદાર સરોવર ડેમ બનતો થયો અને ચાઇ વધતી ગઇ તેમ તેમ આપણને પાણી ા  થતંુ ગયું, એ માણે ફેઇઝ 
વનમાં શ આતમાં આપણે લગભગ નમદાની િસંચાઇની શ આત કરી અને વષ ૨૦૦૨-૦૩થી એટલે કે આજથી ૧૭ વષ 
પહેલા યાં કાચી કેનાલો, ઓપન કેનાલો, ઢાિળયા કેનાલો આ બધંુ બનાવી અને ફેઇઝ વનમાં ખેડતોને િસંૂ ચાઇનો લાભ 
આપણે શ  કરી દીધો હતો. એ શ  કયા પછી એ વખતે કાચી કેનાલ હતી અને સૌથી અગ યનુ ંસ માનીય ગૃહની ણકારી 
માટે કહ કેું , નમદા યોજનાનો િસ ાંત છે અન ે ટ યુનલે પણ એના ચૂકાદામાં ક ું છે કે નમદાનું પાણી યાં યાં ય યા ં
આગળ બધા જ ખેડતોએ ૂ િસંચાઇની સહકારી મંડળી બનાવી અને પોતાના િવ તારમાં િપયત મંડળી ારા તેનો બધો જ િનણય 
રીપેર ગ, મેઇ ટેન સ, જ રયાત માણ ેપાણી છોડવુ,ં ન છોડવુ,ં યારે છોડવું એ બધો િનણય એ િપયત મંડળીએ લવેાનો છે. 
પરતુ કેટલાક અગ યના કારણોસર આજ સુધી િપયત સહકારી મંડળીઓં નું રિજ ટેશન થયુ ં છે પણ ખરેખર એની અમલવારી 
કરીને કાયવાહી શ  કરવી ઇએં , પઝેશન લઇને એનો ઉપયોગ ચાલુ કરવો ઇએ એ ના કય  એના કારણે ધણી કેનાલોમા ં
નુકસાન થયુ,ં વારવાર રીપેર ગ કરવું પ ું અને એને કારણે અમ ે અગાઉ ફેઇઝ વનમાં િનણય કય  કે યું . .પી.એલ. જ ે
પી.વી.સી. કારની એક પાઇપ લાઇન છે એના મારફતે ખેડતોને આપણે િસંચાઇ યવ થા આપીએૂ . કારણ કે ખેડતોની ૂ
જમીનનું સંપાદન કરવું પડે યારે ખેડતો જમીન નહોતા આપતાૂ , ઢાિળયા બનાવવા નહોતા દેતા, ખેડતોના ટેકટરો માલ ૂ
સામાનની અવર-જવર માટે ય તો ઢાિળયા તૂટી જતા હતા એટલ ેઅમ ે િનણય કય  કે ય.ુ .પી.એલ. પાઇપ લાઇન ારા 
સબ માઇનોરમાં પાણી આપવાની શ આત કરવી. એમાં ખેડતની ખેતીનો બગાડ ન થાયૂ , જમીન સંપાદન ન કરવી પડે, 
વારેવારે તોડફોડ ન થાય અને સતત ખેડતને િસંચાઇ માટેનું પૂરતંુ પાણી મળી રહે અને એના િકમતી પાકનો કોઇ બગાડ ન ૂ ં
થાય. આ કામ અમ ેજ ેશ  કયુ એ ફેઇઝ ીમા ંતો અમે અમલમા ંમૂકી દીધેલુ ંપણ ફેઇઝ વન પહેલા બનલે હતંુ. મ ક ું તે 

માણે વષ ૨૦૦૨-૦૩થી શ આત થયેલી એટલે પછી અમે નમદા િનગમે અન ેિવભાગે િનણય કય  કે, આખા રાજયમાં ફેઇઝ 
વનથી માંડીને ફેઇઝ ી સુધી હવે યાંય ખેડતોૂ ની જમીન સંપાદન કરવી નહ , કાચા ઢાિળયા વગેરે બનાવવું નહ  અન ે
ય.ુ .પી.એલ. પાઇપ લાઇન જ નાંખવી. ભલે સરકારને મોટો ખચ  આવ,ે ઘણો ખચ  આપણે ઉપા ો પણ ખેડતની જમીન ૂ
બચાવી, પાણી બચા યુ ંઅન ેપાક બચાવવાનુ,ં પાક સફળ કરવાનું કામ અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે કય ુછે એનો 
બધાને લાભ મ ો છે.  
 ી િવણભાઇ  ટી. મા  : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને મારો  છે કે, જ ેનમદાની માઇનોર કેનાલ છે 
એ તૂટવાની વારવાર ફરીયાદ મળતી હોય છે અન ેએ વારવાર તૂટવાથી ખેડતોને સમયસર પાણી મળતંુ નથીં ં ૂ . એ એટલા માટે કે 
જ ેકામ છે એ ખૂબ નબળા થયા છે તો જ ેનબળા કામ કયા છે જ ેકો ટાકટરે એને લેક િલ ટ કરવા ઇએ. અિધકારીઓ ઉપર 
તો પગલાં લીધા છે પણ જ ેકો ટાકટરોએ નબળા કામ કયા છે એના વારવાર ટે ડર મંજર થાય છે એ ન થવું ઇએં ૂ .  
 બીજુ,ં પાણી સિમિતની િમટ ગ માટે અિધકારીઓને વારવાર ફોન કરવા પડે છે યારે એ સિમિતની િમટ ગ બોલાવ ેં
છે. ખેડતોને યારે જ રયાત હોય યારે એની પહેલાં પાણી સિમિતની િમ ટગ બોલાવીને  આપતા હોય તો સા  રહેૂ ં ં . બીજુ,ં 
ટેલ સુધી પાણી નથી પહ ચાડતા, જથેી નીચેના જ ેખેડતો છે એને ખૂબ મોટૂ ું  નુકસાન થાય છે તો એના માટે કઇ કરવા માગો છો ં
કે કેમ?  
 અ  ય ી : આમ તો આખો  િવષય બહાર ય છે. પણ માનનીય નીિતનભાઇ નાયબ મુ યમં ી ીને જવાબ 
આપવો હોય તો આપી શકે છે.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમણે ખેડતો માટેની લાગણી ય ત કૂ રી છે, અમે પણ આ 
બાબતમાં ખૂબ સ ય છીએ. કેનાલોમાં ગાબડાં ના પડે, બાંધકામ મજબૂત થાય, કોઇ તની ગેરરીિત ન થાય અને ખેડતોન ેૂ
પૂરતંુ પાણી મળે તે ઇએ છીએ. સાથે સાથે એ પણ કહેવુ ં છે કે, આપણે બધા ણીએ છીએ કે, અહ  બેઠેલો કોઇ નથી 
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ણતંુ એવુ ંનથી કે મોટા માણમા ંઅિનયિમત રીતે ગેરકાયદેસર જ ર ના હોય તો પાણી લેતા હોય છે. એક કેનાલ ૧૦૦ 
ખેડતોના ખેતરને પાણી આપતી હોયૂ , પાંચ ખેડતને જ ર હોયૂ , તે જઇને દરવા  ખોલી આવ,ે પૂર શમાં પાણી આવ,ે  
પેલાના ખેતરમા ંપાણી ભરાઇ ય, પછી બધંુ પાણી ઉભરાઇને ઓવરટોપ થઇ ય એટલ ે કેનાલન ેનુકસાન થતંુ હોય છે. 
બીજુ,ં હ રો એિ જનો મૂકીને ખેડતો ના લેવાની જ યાએથીૂ , હકક ના હોવા છતાં એ મોટા માણમાં પાણી લે છે એનાથી પણ 
નુકસાન થાય છે. કેનાલના માળખાન,ે પાળાન,ે મજબૂતાઇન ેપણ નુકસાન થાય છે. પણ ગુજરાતના ખેડતોના સવાગી હત ૂ
માટે આ બધંુ જ જ ેખેડતોન ેકરવાૂ નો હ  નથી એ કરે છે પણ ખેડતો માટેની અમારી આ સરકાર ચલાવી લ ેછેૂ . યાંક નાનો 
મોટો  થાય તો ભલે રપેર ગ કરવું પડે, પણ ખેડતે પાણી લીધંુ છેૂ , યાંય ખોટો ઉપયોગ નથી થયો, ખેતીમાં જ વપરાયું છે, 
પશુપાલનમાં જ વપરાયું છે એવું સમ ને અમે અ યાર સુધી ચલાવી લીધંુ છે એ અમારી સરકારની ઉદારતા છે.   

અરવ ી િજ ાના વડાગામથી તપુર રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન 
* ૨૨૭૪૦ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના વડાગામ થી તપુર રોડને પહોળો કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) . ૧૧૨૫.૦૦ લાખ 

 ી ભૂપે ભાઇ  ર. પટેલ :માનનીય અ ય ી, વડાગામથી તપુર રોડને પહોળો કરવાનું કામ મંજર થયુ ં છે એ ૂ
કામમાં કઇ કઇ કામગીરીનો સમાવશે થાય છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અરવ ી િજ ો પણ મોટાભાગે આ દવાસી અને ઓ.બી.સી. વસિત 
ધરાવતો િજ ો છે. અમારો માગ, મકાન િવભાગ અરવ ી િજ ામા ંબધા જ િજ ાઓની જમે ર તાઓના, પુલોના જ ેજ રી કામ 
હોય, નવા બનાવવા, હયાત ર તા પહોળા કરવા એ બધંુ કામ કરે છે યારે માનનીય ભુપે ભાઇનો જ ે  છે એ વડાગામથી 

તપુર સુધીનો ૧૦.પ િકલોમીટરની લંબાઇનો જ ેર તો અ યારે પ.પ મીટરનો પહોળો છે એ ધારાસ ય ી અન ેબી  બધાની 
માગણીને યાનમાં રાખીને ૭ િમટર પહોળો કરવાનું િપયા ૧૧.રપ કરોડનું કામ અમે મંજર કયુ છેૂ . એ કામમાં નવા ર૩ નાળા 
બનાવવાના છે, બે નવા લેબ ગ બનાવવાના છે અને અ ય કામગીરી એમાં આવી ય છે અને આ ર તો થશે એટલે લગભગ 
વીસેક હ રની વસિત ધરાવતા ધનસરુા અન ેબાયડ તાલુકાના ગામોને નાગ રકોન,ે ખેડતોનેૂ , વાહન ચાલકોન ેઆ ર તાનો 
લાભ મળશ.ે  

 સુર નગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણે ે  
* ૨૨૬૬૮ ી બાબભુાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૫૩૯ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૬.૫૮ લાખનો ખચ થયલે છે. 
 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , છે ાં બે 
વરસમાં સુરે નગર િજ ામા ંઅનુસિૂચત િતના લાભાથ ઓને અને અનુસિૂચત િતની પેટા િત યોજના હેઠળ તાલુકાવાર 
અને વષવાર...  
 અ  ય ી : કયા તાલુકાનુ ં ણવું છે એ કહો.  
 ી બાબુભાઇ  જ. પટેલ : સુરે નગર.  
 અ  ય ી :પણ કયા તાલુકાનું ? બધા તાલુકાનું હ ન હ વાંચવા દું , તમને કોઇ તાલુકાનું િવશેષ ણવું હોય 
અથવા સૌથી વધારે કયા તાલુકામાં લાભ આ યો કે ઓછો લાભ યા ંઆ યો,  
 ી બાબુભાઇ  જ. પટેલ : બે તાલુકામા,ં 
 અ  ય ી : બે તાલુકામાંન,ે ઓ.કે. (અંતરાય) લીઝ, લીઝ,  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, છે ાં બે વષમા ં ઘર વપરાશ માટેના િશ ુલ કા ટ સબ લાનની અદંર 
યોજના ારા કનેકશન આપવામાં આવે છે. લ બડી તાલુકાની અદંર વષ ૨૦૧૮માં ૩૬ અને વષ ૨૦૧૯માં ૬૬ તેમ ૧૦૨ 
કનેકશન ૪ લાખ ૭૨ હ ર િપયાના ખચ આપવામાં આ યા છે અને આ યોજના અંતગત સુરે નગર િજ ાની અંદર કોઇ 
અર ઓ પે ડ ગ નથી.  
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 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાું સેથી એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , છે ાં ઘણા ં
સમયથી ા ય િવ તારમા ં૧૦૦ ચો.વારના લોટો ના આપવાના કારણે મોટાભાગે ગામ તળ મંજર થયા િસવાય પેશકદમીની ૂ
અંદર મકાનો બનાવીન ેઆપવામા ંઆ યા છે અને એ પેશકદમીના મકાનો બનવાના કારણે જયારે વીજળીનુ ંકનેકશન માગે છે 
યારે તેના પુરાવા આપવાની વાત કરે છે યારે રેકોડ ઉપર પેશકદમી હોય છે એટલે પી વીસીએલ છે તે કનેકશન આપવાની 

ના પાડે છે અને ના પાડે છે યારે તેમાં છે ે જ ેપ રપ  કય  તે મજુબ ૩૦થી ૩૫નું જથ હોય તો કનેકશનો આપવા એ પણ ૂ
જયોિત ામમાં તો આ બાબત અ પ  છે એટલે િજ ાક ાએ અને ા ય િવ તારમાં પેશકદમી થયેલા લોકોને પણ વીજ 
કનેકશન મળી રહે અને તે પણ જયોિત ામનું મળી રહે તે માટે સરકાર શું કરવા માગે છે ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, વીજળીનુ ંકનેકશન આપવાના હોય તે રે યુલેટરના િનયમો સ લાય સ 
હોય છે તે સ લાય સની અદંર કોન ેકોન ેકનેકશનો આપવાના અને તેની પાસે કઇ તના ડોકયુમે ટ લેવા તે બધુ રે યુલેટર 

ારા હેર કરેલું હોય છે અને પી વીસીએલ હોય કે કોઇ પણ કપની હોય કનેકશન આપતા પહેલાં સ લાય સનું સંપૂણપણે ં
પાલન કરે છે.  
 બીજુ, જયોિત ામ યોજનાની વાત કરી તો જયોિત ામ યોજના મૂળ ગામતળની અદંર માટેની યોજના છે પરતુ ં
સરકારે તેની અંદર થોડી છટછાટ કરી છે કોઇ પણ એક જથ હોય ૂ ૂ ૧૫થી ૨૦ ઘરોનું જથ સાથે રહેતંુ હોય અને ૂ ૨૦ જણના 
જથની અંદર િજ ા િવકાસ અિધકારી કે ડીડીઓ કે અમારા સુિ ટે ડ ગ એિ જિનયર તેને સ ટફાઇ કરેૂ , એના ડોકયુમે ટેશન 

ોપર કરે અને યો ય લાગે તો એ જથનેૂ , ૨૦-૨૫ ઘરનું જથ હોય તો એને જયોિત ામ ધારામા ંવીજળી આપવામા ંઆવે છેૂ . 
ડીસાથી લાખણી ર તાને ચાર માગ ય કરવા બાબત 

* ૨૨૭૨૭ ીમતી માલતી મહ રીે   (ગાંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીસા થી 
લાખાણી ર તાને ચારમાગ ય કરવાનું કોઈ આયોજન છે કે 
કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમની 
મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) .૮૫૦૦.૦૦ લાખ 

 ીમતી માલતી િક. મહે રી : માનનીય અ ય ી, હ આપ ીના મા યમથી માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીને પૂછવા ું
માગંુ છ કેુ ં , ગુજરાતમાં જયારે માનનીય મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ી ારા અનેક િવકાસના કાય  કરવામાં આ યા છે 
યારે ડીસાથી લાખણીમા ંમંજર થયેલ કામમા ંકઇ કામગીરીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે ૂ ? 

 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, લાખણી એ બનાસકાંઠા િજ ાનો અમારી સરકારે નવો બનાવેલો 
તાલુકો છે. ખેડતોનોૂ , પશુપાલકોનો િવ તાર છે અને આ તાલુકાન ેડીસા જ ેબનાસકાંઠા િજ ાનુ ંપાલનપુર જવેુ જ અગ યનુ ં
શહેર છે, મોટ શહેર છે અન ે યાપારીક રીતેું , આરો યની રીતે, શૈ િણક રીતે ખૂબ મોટી યવ થા ધરાવતંુ શહેર છે એટલ ે
વભાિવક છે કે લાખણીના નાગ રકોની માગણી હતી કે ડીસા સુધીનો ર તો ચારમાગ ય બનાવવામા ંઆવ.ે ી પરબતભાઇ 

પટેલ કે જઓે અ યારે બનાસકાંઠાના સંસદ સ ય છે તેઓ જયારે ધારાસ ય ી હતા અને મં ી ી હતા યારે તેમની ખાસ 
આ હપૂવકની રજઆત હતી કે ડીસાથી લાખણીનો ર તો ચારમાગ ય બનાવવામાં આવે અન ેતેમની અને િવ તારની લાગણીન ેૂ
યાનમા ં રાખી અમ ે તા.૩૦-૫-૨૦૧૯ના રોજ આ ર તો ચારમાગ ય બનાવવાની માગ મકાન િવભાગે મંજરી આપી અન ેૂ

૩૨.૪૦ િકલોમીટરની લંબાઇ ચાર ર તાની એટલ ેકે ૩૨ િકલોમીટરનો ર તો જ ેઅ યારે સાત મીટર પહોળો છે તેને ચારમાગ ય 
બનાવવામા ં આવશે અને તેના માટે જ ે ૬૦ કરોડ િપયાનુ ં લગભગ અંદા ત ખચ થવાનું છે. આ િપયા ૬૦ કરોડમાંથી 

ીમતી માલતીબહેન ેજ ે  પૂછયો તે માણે ૪૧ નાળાન ેપહોળા ંકરવાની કામગીરી આવી ય છે, વટ કલ ેડ સુધારણાની 
કામગીરી આવે છે. રોડ પર જ ે િવિવધ સુિવધાઓ કરવાની થાય એ કારની પણ કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે. િપયા ૬૦ 
કરોડના ખચ આ ર તાનું કામ હાથ ધરવામા ંઆ યું છે.  
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા  માગંુ છ કે ુ ં
ડીસાથી થરાદ એક પૂરો ટેટ હાઇવે છે. તો શા માટે લાખણી સુધી લંબાવવાનો અન ેચારમાગ ય બનાવવાનો િનણય કરવામા ં
આ યો અન ેશા માટે થરાદ સુધી લંબાવવામાં ન આ યો? થરાદ એક િવકિસત શહેર છે અન ેતાલુકા મથક છે આ  થરાદથી 
ડીસા રોડ પર ખૂબ અક માતો થાય છે, ન હાિન થાય છે તો આપ આ ર તાને થરાદ સુધી લંબાવવા માગો છો કે નહ  તે 
જણાવવા િવનંતી.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મને આનંદ છે કે જદી જદી રીતે બધા જ સ ય ીઓ અમા  ગામુ ુ ં , 
તાલુકો િવકિસત છે, અમા  થરાદ િવકિસત છેં , એ આડકતરી રીતે વીકારે તો છે જ એટલ ે આખું ગુજરાત િવકિસત છે. 
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માનનીય ગુલાબિસંહ ભાઇ, તમે જમે કહો છો કે થરાદ િવકિસત છે. ગુજરાતના એક એક તાલુકાનો અમારી ભારતીય જનતા 
પાટ એ િવકાસ કરી દીધો છે. ઉધોગ, ધંધા, વેપાર, ખેતી, પશુપાલન, િશ ણ, આરો ય બધંુ જ સાહેબ આપણે િવકસા યુ ંછે.  
  અ  ય ી : હવે એમના નો જવાબ આપી દો.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમની માગણી છે, એમનો  નથી. એમની લાગણી છે કે આ 
લાખણીનો ર તો છેક થરાદ સુધી લંબાવવામાં આવ.ે ભિવ યમાં એના અંગે યો ય િનણય કરવામાં આવશ.ે તબ ાવાર બધા 
કામ થતા હોય. કોઇ કામ એક સાથ ે આખા રાજયના રાતોરાત ન થઇ ય. તબ ાવાર કામો કરીએ છીએ. આ ડીસાથી 
લાખણી એ ગયા વષ જ કયુ છે એ પતશે એટલે ભિવ યમા ંટા ફક, જ રીયાત અન ેબી  બધી અનુકળતા ઇને િવચારીશુંુ . 
 ી િ જશે મેર  : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત નાયબ મુ યમં ી ી માગ અન ેમકાનન ેપૂછવા માગંુ છ કે ુ ં
કડલાનો નેશનલ હાઇવે માળીયાથી િનકળે છે અન ેનવો નેશનલ હાઇવે સાગર માલા આપ માળીયાના પીપળીયા ચાર ર તાથી ં

મનગરનો તરફનો કરો છો, વ ચે માળીયાથી પીપળીયા ર૬ િકલોમીટરનો ર તો એની સાથે ડવા માગો છો કે કેમ?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :સાહેબ અમે તો આખા ગુજરાતને ડવા માગીએ છીએ. ડયું છે અન ે ડવાના છીએ.  
 અ  ય ી : માનનીય નીિતનભાઇ, આપ જવાબ આપવાના છો એવું બધા ણે છે એટલ ેઆખા ગુજરાતનું પૂછશ.ે 
તેઓ ણે છે કે આપ જવાબ આપશો.  
       ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, મારી જવાબદારી છે. હ સૈ ાંિતક વાત ક  છું ં ંુ , હ કોઇ એક ર તા િવશે વાત ના ું
કરી શકંુ. પરતુ હ ફરીથી કહ સાહેબં ું ું , કે મ વારવાર ક ું છે કે આખા ગુજરાતને િવશાળં , સુંદર, અધતન, ટા ફકની સરળતા થઇ 

ય તો ડઝલની બચત થાય. કોઇ જ યાએ રેલવ ેફાટકો ન રહે. બધી નદીઓ પર પુલ બન ેઆ બધંુ અમારી સરકારે િનધારીત 
કયુ છે. આ વષ પણ મોટ બજટે છેું . તબ ાવાર આખા ગુજરાતન ે ગુજરાતની અમારી સરકારની િવકાસ યા ાનો લાભ અમ ે
આપીશુ.ં એમાં માનનીય િ જશેભાઇની લાગણી પણ અમે ન ધી લઇશું અન ેએના અંગે પણ યો ય કરીશુ.ં  
 ી શશીકા ત મ. પં ાઃ માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસે હ એ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , 
ડીસાથી લાખણીનો ર તો પહોળો કરવાથી કેટલા ગામોને લાભ થશ?ે તેમજ ગોગા ફાટક જ ેમારા મતિવ તાર સુધી અડધો 
ર તો મારા મત િવ તારમાં છે. માટે હ આપને િવનંતી ક  છ કે ગોગા ફાટક પાસે રેલવે લાઇન છે એ રેલવે લાઇન બનશે કે નહ  ું ં ંુ
? (અંતરાય) અરે ભાઇ, સાંભળો તો ખરા, જઓ સાહેબુ , આ કેવી વાત કરે છે.  
 અ  ય ી : એમન ેસાંભળવાનુ ંનથી, મારે સાંભળવાનુ ંછે અન ેમં ી ીને કહોન.ે  
 ી શશીકા ત મ. પં ાઃ માનનીય અ ય ી, માંડ માંડ  આ યો છે અને આ બધા બધંુ લઇ ય છે. ભાઇ, 
શાંિત રાખો.  
 અ  ય ી : ના, ના તમને બોલવા દઇએ છીએ. આ બાજુ, યાં શો જ નહ .  
 ી શશીકા ત  મ. પં ાઃ સાહેબ, ડીસાથી લાખણી એમાં પ૦ ટકા મારા મત િવ તારના ગામો આવે છે, એમા ંરેલવ ે
ટેક છે. આ રેલવે ટેક પર િ જ બનશે કે નહ  અને આ ર તો ડીસા- લાખીણીનો કયારે પૂણ થશ,ે કેટલા ગામોને લાભ મળશ ે
અને મારી બી  લાગણી છે કે અમે જ ે  પૂછીએ યારે અમારા િ જશેભાઇએ આખા ગુજરાતનો  કય  એટલે અમ ેતો રહી 
જ ગયા. એટલે અમારો જ ે  ચાલતો એન ેથોડી ાયો રટી આપો, મારા મત િવ તારનો છે એટલે મારી િવનંતી છે.  
 અ  ય ી : તમારા મત િવ તારનો છે.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ ક ુ ંડીસાને ડતો આ લાખણીનો ફોર લે ડ ર તો 
બની ર ો છે. માનનીય શશીકા તભાઇની પણ લાગણી સાચી છે. એમનો તાલુકો અને એમના િવ તારના પણ ઘણા ગામો 
આ ર તાના લાભાથ  છે. આ ર તો જ ેબની ર ો છે એમા ંએમણ ેગામોના નામ મા યાં છે તો એમાં લાખણી ગામ મોટ છેું , ૧૧ 
હ રની વ તી ધરાવ ેછે. આઠડા ગામ સવા પાંચ હ રની વસિત ધરાવે છે. િચ ોડા ગામ ૨૩૦૦ની વસિત ધરાવ ેછે. કાપરા 
ગામ ૪ હ રની વસિત ધરાવે છે. વરનોડા ૨૮૦૦ની વસિત ધરાવે છે. નાણી ગામ ૨૮૦૦ની વસિત ધરાવે છે અન ે ી 
શશીકાંતભાઇના તાલુકાના ડીસાનું શેરગઢ ગામ ૨૦૦૦ની વસિત ધરાવે છે. આખોટ ૪૩૦૦ની વસિત ધરાવે છે. ડામા ૪ 
હ રની વસિત ધરાવ ેછે. રામપુરા સાડા પાંચ હ રની વસિત ધરાવે છે. રામપુરા ઉગમણો વાસ ૩૨૦૦ની વસિત ધરાવે છે. 
ગોઠા ગામ ૧૭૦૦ની વસિત ધરાવે છે. રાપુર ૩૦૦૦ અન ેડીસા ૧ લાખ ૧૫ હ રની વસિત ધરાવતંુ શહેર છે. અને કલ ુ ૧ 
લાખ ૬૫ હ ર નાગરીકોન ે આ ર તો બનવાથી િપયા ૬૦ કરોડના ખચ જનેું કામ થાય છે તે આપણે કરી ર ા છીએ. 
માનનીય શશીકાંતભાઇએ રેલવ ેઓવર િ જની રજઆત કરી તેની અમે ન ધ લીધી છેૂ . ભારત સરકાર એટલ ેકે રેલવે ૫૦ ટકા 
શેર ફાળો આપે અન ે૫૦ ટકા રાજય સરકાર આપે એ માણ ેઆ ફાટક ઉપર પુલ બનાવવાના કામ માટે અમે રેલવેની પાસ ે
દરખા ત કરી છે.  

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 
 *૨૪૫૨૦ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે.  
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વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભિૂમ ારકા િજ ામા ં
િજ ાવાર રા યની  સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ 
પાસ કરેલ કેટલા ડૉ ટરોન ેિનમણૂક આપવામાં આવી,   
 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

   

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે.  

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી? 

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર રા યની સરકારી 

કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ ડો ટરોની િનમણૂંકોની િવગત દશાવતંુ પ ક 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ મ િજ ાનંુ નામ 

િનમણૂક 
આપેલ ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડો ટર 

ગેરહાજર રહેલ 
ડો ટર 

િનમણૂક 
આપેલ ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડો ટર 

ગેરહાજર રહેલ 
ડો ટર 

૧ મનગર ૩૦ ૪ ૨૬ ૧૮ ૫ ૧૩ 
૨ દેવભૂિમ ારકા ૨૮ ૨ ૨૬ ૪૮ ૨ ૪૬ 

કલુ  ૫૮ ૬ ૫૨ ૬૬ ૭ ૫૯ 

પ ક-૨ 
હાજર ન થયા હોય તેવા ડો ટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતંુ પ ક 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ મ િજ ાનંુ નામ 
બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરેલ 
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરેલ 
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરેલ 
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરેલ 
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

૧ મનગર ૩ ૪૫૦૦૦૦ ૩૪૫૦૦૦૦ ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦૦ 
૨ દેવભૂિમ ારકા ૩ ૪૫૦૦૦૦ ૩૪૫૦૦૦૦ ૨ ૧૦૦૦૦૦૦ ૨૨૦૦૦૦૦૦ 

કલુ  ૬ ૯૦૦૦૦૦ ૬૯૦૦૦૦૦ ૩ ૧૧૫૦૦૦૦ ૨૮૦૦૦૦૦૦ 

 ી િચરાગભાઇ ર. કાલરીયા : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીને એ પૂછવા માગંુ છ કે મનગર િજ ામા ંું ંુ
ગયા બે વષમાં કલ ુ ૪૮ ડોકટરોની િનમણૂકો કરાઇ હતી અને તેમાથંી મા  ૯ હાજર ર ા અન ે૩૧ ગેર હાજર ર ા. એ જ રીતે 
દેવભૂિમ ારકામા ંપણ ગયા બે વષમા ંકલ ુ ૭૬ િનમણૂકો કરાઇ એમાંથી મા  ૪ હાજર થયા અન ે૭૨ ગેરહાજર ર ા, તો મોટા 
ભાગના ડોકટરો હાજર થતા નથી. તેમની પાસેથી બો ડની રકમ પણ વસૂલવામા ંઆવે છે. પણ એ રકમ આજ દવસ સુધી 
વસૂલવામાં આવી નથી. અદંાજ ે િપયા સાડા ણથી પોણા ચાર કરોડની રકમ કયારે વસૂલવા માગો છો અને બી   એ છે 
કે મે ડકલ કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયા, એટલે કે એમ.સી. આઇ. કે ગુજરાત સરકાર ારા આ ડોકટરોને જ ેડી ી આપવામા ંઆવ ે
છે તે ોિવઝનલ ડી ી આપવી ઇએ અન ે૩ વષ માટે સરકારી હોિ પટલમાં સેવા આપે પછી જ કાયમી ડી ી આપે તેવી 

ગવાઇ કરવી ઇએ. ખાસ કરીને ી   એ છે કે મારા િવ તારમા ં રેફરલ હોિ પટલ આવેલી છે તેન ેઅપ ેડ કરીન ે૩૦ 
બેડમાંથી ૫૦ બેડની અપ ેડ કરવામા ંઆવ.ે અ યારે ગાયનેકની જ યા ખાલી છે, ડે ટલની ચેર આવી ગઇ છે પણ કયારેય 
ડે ટલ ડોકટરની િનમણૂક થઇ નથી અને લાલપુર િવ તારમા ંપણ આ જ પ રિ થિત છે.  
 અ ય ી : આ છે ો  પહેલો પૂછવાનો હતો.  
 ી િચરાગભાઇ ર. કાલરીયા : પણ સાહેબ, ઘણા બધા ો એવા છે કે ખરેખર ા ય િવ તારોમાં ડોકટરોની એટલી 
બધી અછત છે અન ે ડોકટરો ા ય િવ તારમા ં આવવા માગતા નથી.  આ રીતે ોિવઝનલ ડી ી આપવામા ં આવે તો 
ફરિજયાત ૩ વષ માટે એ સરકારી દવાખાનામાં સવેા આપે એ સ ટફાઇડ થયા પછી જ એમને ફાઇનલ ડી ી આપવામાં આવ ે
અને તો જ એ ાઇવેટ કલીનીક ખોલી શકે. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, સ માનનીય ગૃહમાં અનેક વખત ો રીમા ં અને આરો ય 
િવભાગની જદી જદી ચચાઓ દર યાન ગુજરાતમાં સરકારી ડોકટરોની અછત એ મુ ા અંગે ઘણી ચચા થઇ છે અન ેમ આમા ંુ ુ
ઘણી િવગતવાર મા હતી િવ તૃત રીતે સ ય ીઓન ેઆપી છે. ગુજરાતમાં ડોકટરોની અછત છે એ નકકી છે, એના કારણો પણ 
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નકકી છે. ગુજરાતમાં શ આતમાં મે ડકલ કોલે  દિ ણના બી  રાજયો કરતા ઓછી હતી. ગુજરાતમાં સે ફ ફાઇના સ 
મે ડકલ કોલે ની ભૂતકાળમાં મંજરી આપવામાં નહોતી આવતીૂ . ફકત સરકારી કોલે  અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, 

મનગર, રાજકોટ અને પછી ભાવનગર એ શ આત થઇ. મયા દત સીટોમાં મયા દત િવ ાથ ઓ મે ડકલની ડી ી મળે યા 
પછી મોટા ભાગના િવ ાથ ઓ ખાનગી ેકટીસ માટે જતા રહેતા હતા. મોટા ભાગના િવ ાથ ઓમાંથી ઘણા િવ ાથ ઓ પરદેશ 
જતા રહેતા હતા. કારણ કે ગુજરાત અ ય રાજયો કરતા વધુ સુખી અને સમૃ  રાજય છે એટલે આપણા િવ ાથ ઓને પરદેશ 
જવું પોષાતંુ હતંુ એટલે સરકારી નોકરીમા ંઆજથી નહ  પણ વષ ૧૯૯૦મા ંહ પહેલી વખત ધારાસ ય થયો તે વખતે પણ આ ું
જ ો અમે પૂછતા હતા અને તેવા જવાબો તે વખતના ભૂતકાળના આરો ય મં ી ીઓ હમેશા આપતા આ યા છેં .  રેકોડ ઇ 
લે  અમ ેઉભો કરેલો આ  નથી. આ ને હલ કરવા માટેના ઉપાયો અમે  કરી ર ા છીએ.    
 અ  ય ી : માનનીય સ ય ીનો આ ેપ નથી પણ જ ેપૈસા બાકી છે એ વસૂલવામા ંઆવશે કે કેમ? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એમણે ક ુ ં  કે આટલા જ હાજર  થયા છે એના એમણે આંકડા 
આ યા છે મ એનો જવાબ આ યો છે. માનનીય િચરાગભાઇની વાત સાથે હ સંપૂણ સહમત છું ંુ . જ ેડોકટરો મનગર મેડીકલ 
કોલેજ તથા રાજયની અ ય મેડીકલ કોલે માં અ યાસ કરીને બહાર પડે છે એની પાસેથી બો ડ લઇએ છીએ. આ ખૂબ જ 
અગ યનો  છે. ગુજરાતમાં મેડીકલના િવ ાથ ઓન ે ગુજરાતની ના પરસેવાના કરવેરાની કમાણથી ચાલતી મેડીકલ 
કોલે માં ફકત છ હ ર િપયામાં આપણી સરકાર ભણાવે છે. અગાઉની સરકારો વખતે પણ આ ફી છ હ ર િપયા જ હતી 
અને અ યારે પણ છ હ ર િપયા જ છે. બાલ મં દરમા ંબાળકને દાખલ કરવામા ંઆવે તો યાં પણ છ હ ર િપયામાં પગ 
પણ  ન મૂકવા દ.ે એક િવ ાથ ન ેભણવા માટે રપ-રપ લાખ િપયાનો ખચ થાય છે. આની અદંર ગરીબ વગ  એસ.સી., 
એસ.ટી., બ ી પંચના િવ ાથ ઓ ભણતા હોય છે એ ફી વધારીએ તો ભણી ન શકે એટલા માટે િપયા છ હ ર જવેી ઓછી 
રકમમાં એમ.બી.બી.એસ.નો અ યાસ કરાવીએ છીએ. ઓછી ફીમાં પી. .નો અ યાસ કરાવીએ છીએ અને બો ડ લઇએ 
છીએ.  મારે આ એટલા માટે કહેવું  છે કે મ ગઇકાલે જ િવગતો કઢાવી કે વષ ૧૯૭રમાં બે વષ ા ય િવ તારમાં સેવા માટે જવુ ં
અને પાંચ હ ર િપયા બો ડ હતો.  તે વખતે પણ ડોકટરો ા ય િવ તારમા ંસેવા કરવા જતા નહોતા અન ેઆજ ેપણ આવતા 
નથી. હ  સભાગૃહનો વધારે ું સમય ન હ લ . કારણ કે સ ય ીઓ મારી સામે ઇ ર ા છે. પહેલા ણ વષની ા ય 
િવ તારમાં સેવા અને પાંચ લાખ બો ડ હતો. તેમ છતાં ડોકટરો આવતા નહોતા. પછી આપણે નવો અનુભવ કરવા માટે િપયા 
દસ લાખ િપયાનો બો ડ અને એક વષની સેવા કરી તેમ છતાં ડોકટરો આવતા નથી.  અમારો આ હ છે કે વધારેમાં વધારે 
સરકારના પૈસે મફત ભણ,ે ના પરસેવાની કમાણીમાંથી ભણ ે છે.  જયારે બહાર ખાનગી કોલે મા ં વ તો ૪૦થી પ૦ 
લાખ િપયાનો ખચ થાય છે. કણાટક, મહારા , કે તાિમલનાડ ભણવા જવુ ં પડતંુ  હતંુ એ અહ યા ભણતા થયા છેુ . આપણી 
મેડીકલ કોલે ની સીટો વધી છે  એના લીધે બે ણ વષમાં ડોકટરો ા  થશ.ે  
 ી િચરાગભાઇ ર. કાલરીયા : મારો સવાલ એ હતો કે બો ડની રકમ કયારે વસૂલવામા ંઆવશ.ે અમારે યા ંગાયનેક 
વગેરેની જ યા ખાલી છે એ કયારે ભરવામા ંઆવશ?ે 
  અ  ય ી : બો ડની રકમ વસૂલ કરવાની વાત હતી,  જ યાઓ ભરવાની વાત હતી અન ેએમની રેફરલ હોિ પટલ 
છે એને અપ ેડ  કરવાનો સ ય ીનો   હતો.   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અ યારે ણ હ રથી વધારે ડોકટરો પાસેથી બો ડની રકમ વસૂલ 
કરવાની બાકી છે. એમ.બી.બી.એસ.ની ડી ી ન આપવી એ બાબતે આપણી પાસ ેકોઇ કાયદાકીય અિધકાર નથી, ોિવઝનલ 
સ ટ ફકેટ આપવાનો અિધકાર નથી. કોઇ િવ ાથ  એમ.બી.બી.એસ. કરે એને સરકાર સ ટ ફકેટ આપતી નથી. હ  માનનીય ું
સ ય ીની ણકારી માટે કહીશ  કે જ ેતે યુિનવિસટી એ આપે છે.  
  અ  ય ી : રેફરલ હોિ પટલ અપ ેડ કરવાની એમની માગણી છે.   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, બો ડની રકમ વધારી છે અન ેવસલૂાત પણ વધારી છે. આ વષ 
લગભગ ૧૯ કરોડ િપયાની વસૂલાત આપણે ડોકટરો પાસેથી કરી છે. ઘણા તો જતા ર ા છે એમના સરનામા પણ મળતા 
નથી. પરતુ હવે અમ ેઆ બાબતે સઘન કાયવાહી ચાલું  કરી છે. એના માટે પેિશયલ મામલતદાર મૂકીને કામગીરી કરી ર ા 
છીએ. બો ડ વસૂલ કરીશું અને વધારેમા ંવધારે ડોકટરો સરકારી સેવામા ં  ડાય એના માટેના ય નો કરીશું  અન ેહવે ર૦ 
લાખ િપયા બો ડ અમલમા ંમૂકી દીધો છે. (અંતરાય)   
 અ  ય ી : માનનીય િવ મભાઇ (અંતરાય) આવી ગયુ,ં આવી ગયું ઘ ં આવી ગયુ,ં હજ કહેશો તો બી  દસ ુ
િમિનટ જશ,ે લીઝ, પછી લઇએ, કાંઇક બાકી હશ ેતો પછી લઇએ.  
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ બહ િવ તૃત રીતે ણકારી આપી અન ેુ
એમની કાબેિલયત ઉપર પણ મન ે શંકા નથી. મારા બે ો છે. એક દેવભૂિમ ારકાની અદંર વષ ૨૦૧૮માં અ યાવીસ 
ડોકટરોની િનમણૂક કરી, બે જ જણા હાજર થયા. વષ ૨૦૧૯ની અદંર અડતાળીસ ડોકટરોની િનમણૂક કરી, બે જ જણા હાજર 
થયા. બો ડની ચચા પછી કરીશુ,ં તમે કબુલ કરો છો કે યા ં અડતાળીસ ડોકટરની જ ર છે અન ેછતાં બે જ ડોકટરથી ચાલે છે. 
પોરબંદર - ારકા, દૂર દરૂથી દદ ઓ આવે છે. ઔ ોિગક ઝોન છે હ સમજ છ પણ અગ યનો  છેું ં ંુ ુ . માનનીય અ ય ી, 



ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 

તારાંિકત ો 

 365 

કે અડતાળીસ ડોકટરની જ યા ઉપર બે જ ડોકટરો કેવી રીતે કામ કરી શકે?  બો ડ તો પછી તમ ેલઇ શકો. બો ડની રકમ બે 
કરોડ અન ેવીસ લાખ િપયા વસૂલ કરી નથી એમા ંકોઇ મયાદા નથી હોતી. સરકાર કડક થાય તો એ અમલ કરી શકે. ડોકટર 
હાજર ન થાય એ  તમારો છે પણ બી  જ યાએથી ઉપાડીને પણ યાં ડોકટર મૂકવા ઇએ એ વાત સાથે તો આપ સંમત 
છો? અડતાળીસ ડોકટરની જ યામાં બે ડોકટર કેવી રીતે કામ કરી શકે? ડોકટરની કામગીરી શું છે? લોકોની હાલત શું છે ? એ 
તો આપ સમ  શકો છો. તો બીજથેી ડોકટર લઇ અહ યા ડોકટર મૂકવા માગો છો કે નહ  ? અને જ ેબો ડની રકમ બે કરોડ 
અને વીસ લાખ િપયા છે એ આપના અિધકારની અંદર છે, કડક થઇ અન ેતા કાિલક વસૂલાત કરવા માગો છો કે નહ  ? 
એટલા માટે કે એ વસૂલાત નહ  કરો, એમની પાસે પૈસા નહ  હોય તો એ નોકરી ઉપર આવી જશ.ે એટલા માટે એક તનુ ં
દબાણ હોવુ ંજ રી છે. આપે કીધંુ એ હ સમજ છ કેું ં ંુ ુ , પિ લકના પરસેવાના પૈસે ડોકટર બનતા હોય અને િવદેશ જવું હોય, એન ે

ાયવેટ કરી પૈસા કમાવવા હોય તો એમણ ેઅહ યા હાજર થવુ ંપડે અથવા તો પૈસા આપવા પડે. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીની વાત સાથે હ સંપૂણ સંમત છું ંુ . 
એમ.બી.બી.એસ. થયા પછી ગુજરાતમાં એક, ી િવ મભાઇ, બી  મોટો સુધારો અને વધારો આપણે કય  છે. એક તો 
પી.એચ.સી. અને સી.એચ.સી. ભૂતકાળમાં જ ેહતા, હ કોઇ ટકા મક રીતે નથી કહેતોું , પહેલાં બ સો ડોકટરો મળતા હતા તો 
સામ ે જ રયાત પણ મયા દત હતી. અમારી સરકારે આખા ગુજરાત રા યમાં બધી જ જ યાએ પી.એચ.સી. અન ે
સી.એચ.સી.નું િવશાળ નટેવક પૂ  કરી દીધંુ છેં . સાથે સાથે આપણે પી. .ની સીટો પણ વધારી છે. એમ.બી.બી.એસ. કયા 
પછી િવ ાથ  પી. . કરવા ય તો આપણા િનયમો માણે એ પો ટ ે યુએટ થાય તો એમ.બી.બી.એસ.ના બો ડ એના 
વસૂલ કરવાના રહેતા નથી. એ એમ.બી.બી.એસ. થઇ પી. .માં એડિમશન લે પછી પો ટ ે યુએશન પૂ  કરે એ વખતે એના ં
પી. .ના બો ડ, જ ે મોટી રકમ છે એ આપણે વસૂલ કરવાની રહે છે. ગુજરાતમાં હવે એ પણ આ યજનક છે કે, 
એમ.બી.બી.એસ. થવું હવ ેબધાને નથી ગમતંુ, પી. . થવાનું બધા વધુ પસંદ કરે છે. પી. .ની સીટો પણ આપણી સરકારે 
વધારી છે એટલે પી. .માં વધુ િવ ાથ ઓ ય એટલે એના બો ડ આપણે વસૂલ ના કરી શકીએ, એ જતો ર ો છે એવું પણ 
ના કહેવાય. પી. . પૂ  કરે પછી આપણે એની પાસ ેબો ડ લેવાના હ દાર થઇએ છીએં . ભૂતકાળમા ંપી.એચ.સી. ઓછા 
હતા, મયા દત ડોકટરોની જ ર હતી, એટલે ડોકટર ઓછા ઇતા હતા. હવે અમ ે િવશાળ નેટવક ઉભું કરી દીધંુ છે. એટલ ે
તમારી વાત સાચી છે, ારકામા ંકોઇકન ેમૂકવા  તો યાંથી બદલું એને  પસંદ હોય તો એ ારકા ય નહ . તો સાહેબ, 
મોટી તકલીફ એ છે કે, કોઇ ડોકટરન ેસહેજ આધા-પાછા કરીએ છીએ તો તરત જ રા નામુ,ં વૈિ છક િનવૃિ  લઇ લ ેછે. હવ ે
વૈિ છક િનવૃિ  લેવાનો એનો અિધકાર છે. આપણે એન ેરોકી શકતા નથી. એટલે આ બધી જ જ ેતકલીફો છે એ તકલીફોની 

વ ચે જટેલા વાજબી શ ય દદ ઓન,ે નાગ રકોને સારવાર આપવા માટેના આપણે ય ન કરીએ છીએ. 
 માનનીય અ ય ી, ારકા િજ ામા ંચાર સી.એચ.સી. છે, એમા ંબારમાંથી દસ જ યાઓ ી િવ મભાઇ આપન ે
યાં ભરેલી છે અને મનગરમાં તો મોટી મે ડકલ કોલેજ છે. તમામ સુિવધાઓ જવેી અમદાવાદ િસિવલમાં છે એના જવેી જ 

તમામ સુિવધાઓ મનગરની ગુ  ગોિવંદિસહં  હોિ પટલમાં છે અને હ ર, પંદર સો કરતાં બે હ ર જટેલા દદ ઓ રોજ યા ં
સારવાર મળેવે છે. એટલે મનગર હબ બની ચૂ યું છે. ખંભાિળયામાં પણ આપણે યવ થા કરી છે અન ેતમારે યા ં મનગર 
િજ ામાં જ ે ેવીસ પી.એચ.સી. છે, એ ેવીસે ેવીસમાં ડોકટરો ભરેલા છે. એટલ ેઆવતા જતા રહે છે. આજ ેહ જવાબ આપંુ ું
અને ભરેલા. કાલે કોઇક રા નામુ આપી દ.ે કાલ કોઇકન ેપી. .માં એડિમશન મળી ય તો પી. . કરવા જતા રહે. તો આ 
આંકડા બદલાયા કરે છે. આ  સરકારી કમચારીઓની જમે નથી કે એકવાર દાખલ થયા કે ૫૮ વષ રીટાયડ થાય યાં સુધી 
સરકારમાં જ રહેવાના. ડો ટરોની અવરજવર મોટા માણમા ં ચાલ ુ રહે છે. એટલ ે આ બધા ો છે. પણ અમારા આરો ય 
િવભાગના સંિન  અન ેઉ ચતમ યાસો છે. અમે બધા આની પાછળ પૂરેપૂરી કાળ  રાખીએ છીએ.  
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : મારા નો જવાબ નથી મ ો. બીજથેી લઇન ેડો ટરો મૂકવા માગો છો કે નહ ? કારણ 
કે ૪૮ ડો ટરની જ યાએ બે ડો ટર કામ કરે તો ન ચાલ.ે ૨૪ કલાકનું કામ છે. બીજુ,ં મં ી ીએ ક ું કે મનગરમા ં છે. 
સાહેબ, ૧૫૦ િકલોમીટરથી અક માતનો કેસ મનગર પહ ચે તો ર તામા ંઆપણે સમ  શકીએ છીએ કે અક માતના કેસમા ં
૧૫૦-૨૦૦ િકલોમીટર મહ વના નથી. આ ડો ટરની વાત છે, અક માતની ગંભીરતાની વાત છે. ઔ ોિગક ઝોન છે એટલ ે

ારકામાં ૧૫૦-૨૦૦ િકલોમીટરથી મનગર આવે યારે મનગરમાં સિુવધા મળ.ે  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મ ક ુ,ં ી િવ મભાઇ, કદાચ બી  િવચારોમાં હશે એટલ ે
યાનમા ંનહ  આ યું હોય. નવો  મનમા ંગોઠવતા હશો. હંુ પણ જવાબો ગોઠવું છ કે આનો જવાબ કેવી રીતે આપવો એ ુ ં

ગોઠવણ કરવી પડે. માનનીય અ ય ી, હ ફરી કહું ું , તમારી લાગણીની હ કદર ક  છું ં ંુ . સાભંળો. ારકા િજ ામા ં ચાર 
સી.એચ.સી. છે. તેમાં ૧૨ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની જ યાઓ મંજર છેૂ . આ ૧૨માંથી ૧૦ જ યાઓ ભરેલી છે એમ મ 
આપને ક ુ.ં તમારા ારકા િજ ામા ં૨૩ પી.એચ.સી. છે. ૨૩ પી.એચ.સી.માં એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરો ભરેલા છે. જ યા 
ખાલી નથી. ખાલી છે તે પી. . ડો ટરોની જ યાઓ ખાલી છે. અનુ નાતક ડો ટરોની જ યાઓ ખાલી છે. તેમા ંતમે સાચા છો.  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય મં ી ીએ િવધાનસભાગૃહમા ંિવ તૃત જવાબ રજ કય  છેૂ .   
 અ  ય ી : તો પછી આગળ ન પૂછો તો આગળ જવાય.   
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 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તેના અનસુંધાનમા ં દરેક વખતે પોતે પણ વીકારે છે કે ડો ટરોની 
અછત છે. વષ ૧૯૭૨માં ૫,૦૦૦નો બો ડ હતો અન ેઆજ ે િપયા ૨૦ લાખ સુધી બો ડ પહ ચેલો છે. તેમ છતાં પણ ડો ટરો 
બો ડની પણ પરવા કયા વગર જતા રહે છે. તેમનો અતોપતો તમે કહો છો તેમ મળતો નથી. એ વાત સાથે હ સમંત થતો નથીું . 
મારી પાસે જ ેમા હતી છે એ મુજબ છે ા બે વષમાં ૨૨૦૦ કરતા પણ વધારે ડો ટરોની િનમણૂક કરવામાં આવી હતી અને તે 
િનમણૂક કયા પછી ૧૯૦૦ કરતા પણ વધારે ડો ટરો ફરજ ઉપર હાજર થયા નથી. તો માનનીય મં ી ી પાસેથી એટલું ણવુ ં
છે કે ૬૦૦૦ િપયાની ફીમા ંજ ેિવ ાથ ઓ ભણ ેછે તેમ છતાં પણ સરકારનો િનયમ હોય એ િનયમનુ ંપાલન કરતા નથી અન ે
જતા રહે છે, િવદેશ ભાગી ય છે. આપ કહો છો. તો જ ે રીતે ૧૯૦૦ જણા હાજર ન થયા. ભિવ યમા ંપણ આ  ઉભો 
રહેવાનો છે. તો સરકાર ી એવી કોઇ નીિત હેર કરીન ે એવું ચો સ કરવા માગે છે કે  ૬૦૦૦ િપયાની ફીમાં ભણતા 
િવ ાથ ઓ હોય તેમના માટે એક વષ કે બે વષ ફર યાત પી.એચ.સી. કે સી.એચ.સી.મા ંનોકરી કરે એ રીતનું કોઇ સરકાર 

ારા આયોજન કરવા માગો છો કે કેમ?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એ તો આયોજન છે જ. બો ડ શનેા માટે લઇએ છીએ? ા ય 
િવ તારમાં સેવા આપવાની ફર યાત જ રયાત છે.  
 અ  ય ી : તેમ છતાંય જતા રહે છે. નવી કોઇ નીિત કરવા માગો છો એવું પૂછે છે.   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મ બે રીતે ક ુ.ં બધા જતા રહેતા નથી. એમ.બી.બી.એસ. પછી 
પી. .માં ય. પછી પી. . થઇને યારે આવ ે યારે આપણે એન ેસેવાઓમાં ડીએ છીએ. બીજુ,ં ઘણાં બો ડ ભરી પણ દ ે
છે અને ાઇવેટ ે ટીસ ચાલુ કરે. િ લિનક-હોિ પટલ ચાલુ કરે.   
 અ  ય ી : માનનીય શલૈેષભાઇ, આપનો જવાબ માનનીય મં ી ીએ આપી દીધો. હ માનું છ હવે કોઇ નવો જવાબ ું ંુ
ન હોય.   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, હવ ેતો તેની માલ િમલકત, જમીન, તેનું ઘર તેની હરા  કરવાનુ ંઅમ ેશ  કય ુ
છે. વસૂલાતની કડક કાયવાહી કરી છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ  ગુજરાતના ગામડાની આરો યથી પીડાતી ના િનવારણનો 
છે. ી નીિતનભાઇએ િવ તૃત જવાબ આ યો છે. માનનીય ગૃહના નેતાને પણ હ િવનંતી ક  છ કે સરકારે જવાબ આ યો છે ર ું ં ંુ
વષમાં ૯૩ ડોકટરો સરકારી ખચ ભણીને િવદેશ જતા ર ા.(અંતરાય) આમાં જવાબ આ યો છે. ૯૩ ડોકટરો િવદેશ જતા ર ા 
એવું સરકારે વીકાયુ છે. મારી િવનંતી છે આ ો રીના  માંકઃ ... 
 અ  ય ી : આ પાછો નવો ખલુાસો આપવાનો ના થાય. હજ એક તો બાકી છેુ . 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને મારી એટલી િવનંતી છે, (અંતરાય) 
આ સરકારી મા હતી છે.  માંકઃ ૭૮, એટલ ે મારી આપના મારફત માનનીય મં ી ીન ે િવનંતી છે અને ગૃહના બધા 
માનનીય સ યોની િવનંતી છે કે આપણે આપણા ખચ કોઇ ગરીબ બાળકને ભણાવીને ડોકટર બનાવીએ અને ડોકટર બ યા 
પછી માણસની િજદગીનું મૂ ય ખાલી િપયા સાથ ેસાથ ેતોલીય ેએ એ ચલાવી શકાય નહં .  ગુજરાતમાં સરકારી હોિ પટલમા ં
સરકારી ખચ બાળક ભણે છે અને એન ેડોકટર બનાવવાની આ સરકાર જવાબદારી લે છે યારે ગામડામા ંપી.એચ.સી.મા,ં 
સી.એચ.સી.મા ં ઓછામા ં ઓછા ણ વષ ફરજ િનભાવવાની જવાબદારી ઉભી થાય એવો કોઇ કાયદો ઘડવો ઇએ, આ 
આખા ગૃહની લાગણી છે અને તો જ સમ યાનુ ંસમાધાન થશ ેઅન ેઆમાં અમ ેખૂબ સકારા મક છીએ.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ ચોખવટ કરી લ  કે ી પરેશભાઇએ પાછળનો ું -૭૮ વાં યો 
એ આખા ગુજરાત રાજયન ેલગતો છે. આ  ારકા િજ ા અને ગીર સોમનાથ અન ે મનગર િજ ાનો ચાલ ેછે. હ હ  કહ ું ું
છ કે અનેક કારણો છેુ ં , કોઇ પી. . કરે, કોઇ ાયવેટ ેકટીસ કરે, પરદેશ જતા રહે, ભણીન ેબી  રાજયમાં જતા રહે. સાહેબ, 
હ  મ વધુ સમય એટલા માટે નથી લીધો કે પછી સમયની મયાદા છે. 
  અ  ય ી : વધુ સમય?  શું કીધંુ આપે?  ફરી કહો. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : મ વધુ સમય એટલા માટે નથી લીધો.. 
 અ  ય ી : આટલો સમય લીધો, હ કયારનો સમય ઇ ર ો છું ંુ . 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, આમાં ઘણો સમય બધાને સમ વવા માટે ઇએ.  
 અ  ય ી : એની જદી કલાકની ચચા રાખીએૂ , તો પછી ીમતી મનીષાબેનનો  રહી જશ.ે. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, હ એટલા માટે કહ છ કે ભારત સરકારનો કોટા પણ આમાં આવી ય છેું ું ંુ , ભારત 
સરકારના કોટા માણેના િવ ાથ ઓને આપણે બો ડ િસવાય ભણાવવા પડે છે એ આપણામાંથી બાદ થાય છે. ભારત સરકારે 
જમેને નશેનલ કોટામાં એડિમશન આ યું હોય એમના આપણે બો ડ લઇ શકતા નથી. આવા બધા ો છે.  અમે બધા જ 

ય નો કરીએ છીએ.   
 અ  ય ી : ડોકટર સાહેબને તો મારે પૂછવા દેવું પડશ.ે 
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 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, આ  ઘણા સમયથી છે અને દર વખતે અમને એકનો એક જવાબ 
મળે છે કે ડોકટરો હાજર થતા નથી, ાયવેટમાં જતા રહે છે. આનું સો યુશન કાઢવું જ રી છે. હ ઘણી વખત ડોકટરોને મળું છ ું ંુ
કે કેમ તમ ેહાજર નથી થતા? તો એમનું એ કહેવુ ં છે કે અમને જ ેપગાર આપે છે એ ઘણો ઓછો આપે છે. ાયવટેમા ંઆના 
કરતા ડબલ પગાર મળ ેછે અન ેસીટીની લાઇફ મળે છે.   
 અ  ય ી : ડોકટર, તમારો  એટલો જ છે કે આ સરકાર એકના એક જવાબ આપે છે એના કરતા કઇક નવો ં
જવાબ આપે. 
 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, કોઇક લાન ગ કરે, પગાર વધારો કેવી રીતે કરવો, ફીકસ પગારમાથંી 
બહાર કાઢવા, કાયમી કરો એવું કઇક લાન ગ કરો તો જ યા જ ર ભરાશેં . એવુ ંકઇક કરવા માગો છો કે કેમં ? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ િષયારા સાહેબનો આભાર માનું છું ંુ , અમારા વડીલ છે. 
િસિનયર છે પણ અ યારે હ જ ેજવાબ આપી ર ો છ એવા જવાબો આું ંુ રો ય મં ી તરીકે િષયારા સાહેબે અહ યા આ યા હતા, 
હ વષ થી આપંુ છું ંુ , એમણ ેએક કે બે ટમ આ યા ફરક આટલો જ છે. 
 અ  ય ી : એમન ેએટલે ખબર છે. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એના પહેલા માનનીય મનોહરિસંહ  ડે  પણ આરો ય મં ી ી 
હતા, ી શિકતિસંહ ગો હલ આરો ય મં ી હતા, એના પહેલા ી વ ભભાઇ પટેલ પણ ક ેસમાંથી આરો ય મં ી હતા. 
સાહેબ, આનું આ જ િચ  ભૂતકાળમાં હતંુ, અમે તો સીટો વધારી છે, હોિ પટલો વધારી છે, સેવાઓ પણ વધારી છે અને બધંુ 
મફત કયુ છે. તમે તો કશુંય નહોતા કરતા તોય ો હતા.   

વડોદરા િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
* ૨૨૮૦૩ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ 
કેટલા કાડ કાઢવામાં આ યા, 

  (૧) બે વષમાં ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ –  ૪૪૮ અને ‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજના હેઠળ –  ૯૯,૩૭૮ લાભાથ  કટબોને કાડ ુ ું
આપવામાં આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામાં આ કાડ મળી રહે તે માટે કેટલા કે ો 
કાયરત છે,  

  (૨) કાડ મળી રહે તે માટે કલ ુ –  ૧૫ કે ો કાયરત છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા 
વા લય’’યોજના હેઠળ કેટલા લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજર ૂ
કરવામાં આ યા છે, અને 

  (૩) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૬,૬૦૧ અને 
‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ-૧,૦૭,૪૧૨ લાભાથ  દાવાઓ 
મંજર કરવામાં આ યાૂ . 

 (૪) ઉ ત મંજર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કલ કેટલી ૂ ુ
રકમ મંજર કરવામાં આવી છેૂ ? 

  (૪) કલ ુ –  . ૧૫૩,૪૧,૦૪,૧૨૧ (અંકે િપયા એકસો 
ે પન કરોડ એકતાળીસ લાખ ચાર હ ર એકસો એકવીસ 

પૂરા.) દાવાની રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ .  
 ીમતી મનીષા   વકીલ : માનનીય અ ય ી, ‘ ‘ મા’ ’   અન ે ‘ ‘ મા વા સ ય’ ’  યોજના જમેાં આપે પોતે પણ 
વડોદરા શહેરમાં ખૂબ રસ દાખ યો છે, આ યોજના સંવદેનશીલ સરકારની સંવદેનશીલ યોજના છે યારે મારે આપના ારા 

ણવું છે કે વડોદરા િજ ામાં યોજનાની શ આતથી તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ તાલુકાવારમા ંમા અન ેમા વા સ ય 
યોજનાના કેટલા કાડ કાઢવામાં આ યા અને મારા ક ેસના ભાઇઓ જ ેહમણા ંહોિ પટલો અને ડોકટરોની િચંતા કરતા હતા 
યારે મારે એ પણ ણવું છે કે એમના સમયમાં આવી કોઇ યોજના થઇ હતી? 

 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મિનષાબેનનો  ખૂબ અગ યનો છે.  એમણે બી  
 પૂ યો એનો પહેલા જવાબ આપંુ. એનું કારણ છે. (અંતરાય) એમણે એમ પૂ યું (અંતરાય) તમને પૂછવાનો અિધકાર છે. 

તમારે જવાબ આપવાનો અિધકાર હ માનતો નથી આ પેઢીમાં આવેું . નવી પેઢીમાં ભગવાન લાવે તો આવ.ે (અંતરાય) મ 
આગલા નો જવાબ આ યો કે ભૂતકાળમાં આવી યવ થાઓ ન હતી. જમે જમે જ રયાત ઉભી થઇ, સાધનો વ યા, 
સરકારની નાણાકીય સ મતા વધી, ગુજરાતનો િવકાસ થયો, ગુજરાત સરકારમા ં આવક વધી એના આધારે માનનીય 
નરે ભાઇ મોદી  યારે આપણા ગુજરાતના મુ યમં ી ી હતા યારે એમણે વષ ર૦૦૭માં માં યોજનાની શ આત કરી. એ 
વખતે બી.પી.એલ. કાડ ધરાવતા હોય એમન ે મફત સારવાર આપવાની શ આત થઇ. યાર પછી લગભગ તરત જ મા 
વા સ ય યોજનાની પણ અમારી સરકારે શ આત કરી. િપયા ૩ લાખ સુધીની આવક ધરાવતા પ રવારોને બધી જ સારવાર 
મફત આપવાની શ આત કરી. આખા દેશનુ ંભિવ ય ખુ યુ ંઅન ે ી નરે ભાઇ વડા ધાન બ યા. વડા ધાન બ યા પછી 
માનનીય નરે ભાઇએ ગુજરાતની આ મા વા સ ય યોજનાની સફળતા, ગરીબ દદ ઓની જ ેસેવા કરવાનો લાભ એ બધા 
આખા દશે માટે અમલમાં મૂ યો અને ધાનમં ી જન આરો ય યોજના સમ  દેશમાં માનનીય વડા ધાન ીએ શ  કરી અને ૫ 
લાખ િપયા સુધીની સંપૂણ સારવાર ૫૦ કરોડ જટેલા ગરીબોન,ે દેશના મ યમવગના લોકોના આખા પ રવારને દર વષ યારે 
જ ર પડે યારે મફત સારવાર, ઓપરેશન, દવાઓ બધંુ આપવાની શુભ શ આત કરી. એટલે આપણા ગુજરાતમા ંપણ મા 
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વા સ ય યોજના ચાલતી હતી એન ે ધાનમં ી જન આરો ય યોજના સાથ ેમજ કરી દીધી અન ેએના લાભાથ ઓન ેપણ હવ ે
િપયા ૫ લાખ સુધીની આરો યની સારવાર અન ે ભારત સરકારના સહયોગથી િવના મૂ યે આપીએ છીએ. એમા ં માનનીય 

મિનષાબેનનો  છે એ માણ ેવડોદરા િજ ો પણ મોટો લાભાથ  છે.   
 ી તે  ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
આ માં યોજનામાં ૬૬૦૧ અને મા વા સ ય યોજનામા ં૧ લાખ ૭ હ ર ૪૧ર દાવાઓ વડોદરા િજ ામા ંમંજર કરવામાં આ યાૂ . 
આ દાવાઓમા ંકયા કારના રોગો વધુ છે એની ણકારી આપવામા ંઆવ.ે 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આની િવગતો મારી પાસે નથી પણ ગંભીર કારના રોગોની જ ે
મોટા માણમા ંસારવાર કરીએ છીએ. માનનીય તુભાઇની લાગણી છે કે ગરીબ અન ેમ યમવગને વધારે ખચ થાય એમા ં
પણ લાભ આપો. દયરોગ, િકડનીના રોગો, કે સરની િબમારી, યુરોની િબમારી, માનિસક રોગોની િબમારી, સગભા 
મ હલાઓના સિૂત અંગેના રોગોની િબમારી અને દાઝી જવાથી જ ેતકલીફ થાય છે એમાં સજરી અને પછી લાિ ટક સજરી એ 

કારના રોગો આપણે એમાં આવરી લીધા છે.  કલ ુ ૧૭૦૦ કરતાં વધુ મે ડકલની ભાષામાં કહ તો ોિસજરોન ેઆવરી લીધી ું
છે. ૧૭૦૦ કારની િવિવધ આરો યની સિુવધાઓ, દય રોગમાં વા વની િબમારી, નળી લોક થઇ ગઇ હોય એમ જદી જદી ુ ુ
િબમારી કહેવાય છે. એમ અનેક કારની સારવારો આપણે એમાં આવરી લીધી છે.  

અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  
 *૨૨૬૯૨ ી હતુ કનોડીયા  (ઈડર) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અરવ ી િજ ામા ં કેટલા અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૯૬ લાભાથ ઓને વીજ ડાણો આપવામાં આવેલ 
છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૪૩.૯૬ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
       ી હતુ કનો ડયા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગુ ંછ કેુ ં , તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં અરવ ી િજ ામાં બાયડ અને મોડાસા તાલુકાના અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને અનુસૂિચત િત પેટા યોજના હેઠળ 
તાલુકાવાર કલ કેટલા કૃિષ િવષયુ ક વીજ ડાણો આપવામાં આવેલ છે તે માટે કેટલો ખચ થયો? એક કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા 
માટે સરેરાશ કેટલો ખચ થાય છે? તેની સામે અનુસૂિચત િતના ખેડતને કેટલી રકમ ભરવાની થાય છેૂ ?  
       અ  ય ી : હવે આ ખૂબ લાબંો જવાબ થાય. 
       ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ ટકમાં જવાબ આપી દઇશું ં ૂ . બાયડની અંદર વષ ૨૦૧૮માં ૧૨, ૨૦૧૯માં ૨ એમ કલ ુ
૧૪ અને મોડાસામાં ૧૭, વષ ૨૦૧૮માં અને ૧૬ કનેકશન વષ ૨૦૧૯માં આમ કલ ુ ૩૩ કનેકશન આપવામાં આ યા છે અને બાયડની 
અંદર ખચ ૨૬ લાખ િપયાનો થયો છે અને મોડાસાની અંદર િપયા ૪૫ લાખનો ખચ  થયો છે. માનનીય સ ય ીએ બી  સવાલ પૂ યો 
કે, િશ ુલ કા ટ બેિન ફિશયરીને રાજયની અંદર ઓવર રેટ ગ ાયો રટી મળે છે એટલે જવેું કનેકશન માગે એ માણે એમને કનેકશન 
તા કાિલક આપવામાં આવે છે. એમને મા  કા ટ સ ટ ફકેટ આપવુ ંપડતંુ હોય છે. એમને કોઇ ફ સ ચાજ આપવાનો નથી હોતો અને 
આજની તારીખમાં જ ે કનેકશનનો ટોટલ ખચ  થતો હોય છે એ એવરેજ િપયા ૧ લાખ ૫૪ હ ર અરવ ીમા ંથાય છે એની અંદર આ 
લોકોને રિજ ટેશનના ૨૦૦ િપયા, એિ મે ટ ફીના ૩૦૦ િપયા, ટે ટ રપોટના ૨૦૦ િપયા કોઇ ફ સ ચાજ આપવાનો હોતો નથી. 
નોમલ કનેકશનમાં પાંચ એચ.પી.ની મોટરમા ં િપયા ૭,૮૫૫ થાય એની જ યાએ િશ ુલ કા ટને મા  ૧,૩૫૫ િપયા થતો હોય છે 
એટલે કલ ુ ૬,૫૦૦ િપયાનો લાભ થતો હોય છે.  

ચોટીલા તાલુકામાં દવસે િપયત માટ વીજપુરવઠો પૂરો પાડવા બાબતે  
* ૨૪૫૦૨ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
િજ ાના ચોટીલા તાલુકામા ંિસંહ, દપડા, રોઝ(નીલગાય) તથા 
જગલી ભંુડના કારણે રા ી દર યાન િપયત માટે વીજ પુરવઠો પૂરો ં
પાડવામાં આવે છે યારે ખેડતોને નનંુ ખમ રહે છે તે ૂ
હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા,  વીજની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા 
જળવાઈ રહે તે બાબત યાને રાખીને દરેક ખેતીવાડી ગૃપને 
મહીનામાં એક અઠવા ડયુ સંપૂણ દવસ દરિમયાન અને 
યારબાદના અઠવા ડયા દરિમયાન મહદંશે દવસ દરિમયાન ી 

ફેઈઝ વીજ પુરવઠો ઉપલ ધ થાય તે રીતે મ હનામાં વારાફરતી 
(રોટેશનથી) બે અઠવા ડયા દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક દવસે 
વીજ પુરવઠો મળી રહે તેવી યવ થા ગોઠવેલ છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ખેડતોને યાં સુધીમા ંૂ
દવસે િપયત માટે િવજ પુરવઠો પૂરો પાડવામા ંઆવશે? 

  (૨) આગામી સમયમાં માળખાગત સુિવધા વધારી 
ખેડતોને ફ ત દવસે વીજળી આપવાનંુ આયોજન િવચારણા ૂ
હેઠળ છે.  
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  ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, છે ા કેટલાક સમયથી મારા િવ તારમાં િસંહ અને દીપડાનુ ં
માણ વ યુ ં છે યારે સતત છે ા ૩ વષથી પહેલાં અિતવૃિ  પછી દુ કાળ પછી પાછી અિતવૃિ  આવી પ રિ થિત છે. 

ગઇકાલે પણ િસંહે એક દીપડાનુ ંમારણ કયુ છે એટલ ેલોકોમાં એક કારનો ડરનો માહોલ બ યો છે. એક બાજ વીમો મળતો ુ
નથી (અંતરાય)...  
         અ  ય ી :  પર આવી વન.ે  
 
         ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : અન ેઅમે ડિવઝન બાયફરગેશનની માગણી આપની સમ  કરી હતી પણ એ કપનીનો ં
આંત રક મામલો છે એવું કહીને આપે કાઢી ના યું છે યારે આપને એ પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , છે ા સતત ણ વષથી ખેડતોનો આ ૂ

 છે એટલે ાયો રટીના ધોરણે ડિવઝન બાયફરગેશન અન ે દવસે વીજળી આપવાની યવ થા કરવા માગો છો કે કેમ? 
  
         ી સૌરભ  પટેલ : માનનીય અ ય ી, મન ેકહેતા આનંદ થાય છે કે, હમણા ંઆ જ બજટેની અદંર આપણે દનકર 
યોજના હરે કરી છે અન ે(અંતરાય) બે િમિનટ બાકી છે મને જવાબ આપવા દોન.ે 
 
         અ  ય ી : માનનીય ઋિ વકભાઇ જવાબ સાંભળી લોન ેસમય ઓછો છે. 
  
         ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, દનકર યોજના ારા આખા રા યની અંદર દવસ ેવીજળી ખેડતોને મળે એ ૂ

માણેની ઘોષણા કરી છે અને આ આવતા ણ વષની અંદર આખા રા યમાં આપણે કરવા જઇ ર ા છીએ. સુરે નગર 
િજ ાની અંદર દવસે વીજળી આપવા માટે ૮ નવા સબ ટેશનો ૬૬ કે.વી.ના કરવાની જ રી છે, ૧૫૦ િકલો િમટરની નવી 
લાઇનો નાખવાની જ ર છે, ૨૨૦ કે.વી.નુ ંએક સબ ટેશન કરવાની જ ર છે. આશરે સુરે નગર િજ ાની અદંર િપયા ૨૧૫ 
કરોડનો ખચ  થવાનો છે. જ ે માણેનુ ંઆયોજન છે એ માણે માચ ૨૦૨૨ એટલે એનાથી વહેલા પણ કોિશશ કરીશું પણ 
સંપૂણપણે આ ખચ  (અંતરાય) ... ટકમાં કહ તો વધારે જ ટલ છે એ ગામોની અંદર ૂં ુ (અંતરાય) 
 
          અ  ય ી : િવગતવાર એમની પાસે મળીને આપ ન.ે માનનીય મં ી ી આપની પાસ.ે. 
 
         ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ૨૪ કલાક પૂછયું છે ભાઇ. આપના જ ે૨૦-૨૨ ગામોનો િવષય છે એ ગામોની 
ડટેઇલ મને આપ  હ ઇ લઇશ અન ેએમાં શ ય હશ ેતો ઝડપથી કરી આપીશું .  

         અ  ય ી : માનનીય લલીતભાઇ આપ હાથ ચો કરીને પૂછતા હતાન?ે ી તાપભાઇ. 
 
         ી તાપ દૂધાત : મારા િવ તારને ઇકો ઝોન હેર કરવામાં આ યો છે અને મારા િવ તારને બૃહદ ગીર નામ આપવામા ં
આ યું છે તો મારા તાલુકાને દવસે વીજળી આપવા માગો છો કે કેમ?  
         ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, આખા રા યન ેવીજળી આપવાનુ ંઆયોજન છે. મારી પાસ ેસમય નથી નહ  તો 
હ એમન ે ડટેઇલમા ંસમ વુ ં કેવી રીતથી આ આખી યોજના આખા ટેટ માટે ગોઠવાય છેું , એમાં કઇ કઇ કામગીરી છે, નવુ ં
જનરેશન ઊભુ ંકરવુ ંપડે, નવું ટા સિમશન ઊભુ ંકરવું પડે, નવું ડ ટી યુશન ઊભુ ંકરવુ ંપડે અન ે િપયા સાડા ણ હ ર 
કરોડના ખચ આખી યોજના ગોઠવાયેલી છે. 
 
         અ  ય ી : હજ થોડો જવાબ આપી દોનેુ .  
         ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ ખાલી આપને ડટેઇલમાં કહ કેું ું , અમારે દવસે વીજળી ટોર થતી નથી. મા  
વીજળીનું જવેું ઉ પાદન થાય એવી તરત વીજળી વાપરવી પડે. એટલે ખૂબ મોટા માણમા ંસોલાર વીજળીનું ઉ પાદન આવતા 

ણ વષમાં ૧૦,૦૦૦ મેગાવોટનું ઉ પાદન કરવા જઇ ર ા છીએ. એ ૧૦,૦૦૦ મેગાવોટનું વીજ ઉ પાદન કરીશું એટલે ૪૦ 
િમિલયન એટલે ચાર કરોડ યુિનટ દવસમાં વીજ ઉ પાદન થશ.ે એ ચાર કરોડ વીજ યુિનટ ખેડતોને આપવા માટેનુ ંઆયોજન ૂ
છે.  
       અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે.  

અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવવામાં આવેલે )  

ડોલારા ઝાંખરી  સબરીધામ ર તાને પહોળો કરવા બાબત 
 *૨૪૬૦૫ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે   (૧) અન ે (૨) હાલમા ં કોઈ આયોજન ન હોઈ  
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ડાંગ િજ ાને ડતા ડોલારા ઝાંખરી સબરીધામ ર તાને ૭ 
મીટર પહોળો કરવાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, અન ે
 (૨) ઉ ત િ થિતએ બાકી કામ યાં સુધીમા ં કેટલા 
ખચ કઈ એજ સી ારા પૂણ કરવામાં આવશ?ે  

 

ઉપિ થત થતો નથી. 
   

--------- 
રાજકોટ પી.ડી.યુ. હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૨૭૭૩ ી પરષો મ સાબ રયા  ( ાંગ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી.ડી.ય.ુ 
હોિ પટલ, રાજકોટનુ ં સંવગવાર કલ કેટલ ુ મહેકમ મંજર ુ ૂ
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી.ડી.ય.ુ 
હોિ પટલ, રાજકોટનું સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૭ 
વગ-૨ ૮૪ 
વગ-૩ ૯૧૬ 
વગ-૪ ૧૭૧ 

કુલ ૧૧૯૮  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૧ ૨૬ 
વગ-૨ ૩૫ ૪૯ 
વગ-૩ ૬૦૭ ૩૦૯ 
વગ-૪ ૧૭૧ ૦૦ 

કુલ ૮૧૪ ૩૮૪  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તૃતજ ભરવામાં આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અન ે ઉપલિ ધ યાન ે લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
અમરલી િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબતે  

 ૨૨૬૭૬ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં અમરેલી 
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ેકેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૫૬૧.૪૦ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૫૭૮ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવલે છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨) .૨૫૮.૬૩ લાખનો ખચ થયલે છે.  
--------- 

જબુસર અને આમોદ તાલુકામાંથી પસાર થતી ં નમદાની કનાલોમાં સિવસ રોડ બનાવવા બાબતે  
 ૨૪૫૯૮ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  િ થિતએ ભ ચ 
િજ ાના જબુસર અને આમોદ તાલુકામાંથી પસારં  થતી 
નમદાની કેટલી કેનોલોમા ં સિવસ રોડ બનાવવાની 
કામગીરી બાકી છે,  

  (૧) નમદા યોજનાની મુ ય નહેર, શાખા નહેરો, પેટા 
શાખા નહેરો અને િવશાખા નહેરો ઉપર સિવસ રોડ 
બનાવવાનું ાવધાન છે. તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ભ ચ િજ ાના જબુસર તાલુકામાંથી પસાર થતી ં
શાખા નહેરો અને િવશાખા નહેરોમાં કલ ુ ૧૧૩.૩૧ િક.મી. 



ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 371 

લંબાઈમાં સિવસ રોડ બનાવવાના થાય છે, તે પૈકી સંપૂણ 
લંબાઈમાં કામગીરી પૂણ થયેલ છે. યારે આમોદ 
તાલુકામાંથી પસાર થતી શાખા નહેરો અને િવશાખા 
નહેરોમાં કલ ુ ૮૧.૬૧ િક.મી. લંબાઈમાં સિવસ રોડ 
બનાવવાના થાય છે. તે પૈકી ૩.૨૬ િક.મી. લંબાઈમા,ં ૨ 
શાખા નહેરમા ંસિવસ રોડ બનાવવાની કામગીરી બાકી છે. 

 (૨) ઉકત સિવસ રોડ બનાવવાના બાકી રહેવાના 
શા કારણો છે, અન ે

  (૨) ઉકત સિવસ રોડ, ામજનો ારા શાખા નહેર પર 
વધારાની પુલની માંગણી માટે િવરોધ અન ેવધુ વરસાદના 
કારણે બાકી રહેવા પામલે છે. 

 (૩) નમદાની કેનાલમાં બાકી સિવસ રોડ યા ં
સુધીમાં બનાવવામાં આવશે ?  

  (૩) ઉકત બાકી સિવસ રોડની કામગીરી ામજનોની 
સંમિત મ ેથી વહેલી તકે પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ કિષ િવષયકે ૃ  વીજ ડાણ 

 ૨૨૭૫૩ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના 
હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૮૪ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) .૩૩૪૦.૮૪ લાખનો ખચ થયેલ છે.  
--------- 

ઠાસરા તાલુકાના ડાકોરમાં ર ગ રોડ બનાવવાની કામગીરી 
૨૪૫૭૧ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન)  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઠાસરા 
તાલુકાના ડાકોર શહેરમાં ટા ફકની સમ યા િનવારવા માટે 
ર ગ રોડ બનાવવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, અન ે

 

 (૨) ઉકત િ થિતએ કામગીરી કેટલા ખચ યાં 
સુધીમાં પૂણ કરવામા ંઆવશે ? 

 

 (૧) અને  (૨)  ઉકત િ થિતએ માગ અને મકાન 
િવભાગ ારા ડાકોર શહેરમા ંર ગ રોડ બનાવવાનુ ંઆયોજન 
ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

૨૨૭૬૫ ી રાકશભાઈ શાહે  (એલીસિ જ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ
અમદાવાદ િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો 
અને કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૪૫.૭૦ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૧૭૫૨ નંગ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨) .૧૩૫.૦૭ લાખનો ખચ થયલે છે.  
--------- 

મહીસાગર િજ ામાં ઝૂપંડા વીજળીકરણ યોજનાના લાભાથ ઓ 
 ૨૨૬૮૯ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઝંૂપડા વીજળીકરણ યોજના અંતગત મહીસાગર 
િજ ામાં કલ કેટલા લાભાથ ઓન ેવીજ ડાણ આપવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૦૨૬ લાભાથ ઓને વીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા.  

 (૨) તે માટે ઉકત  િ થિતએ કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨) કલ ુ .૭૫.૪૦ લાખનો ખચ થયલે છે.  
--------- 
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માંગરોળ અને માળીયા(હા) તાલુકામાં ખેડૂતોને વીજ ડાણો ન આપવા બાબત 
 ૨૪૫૩૩ ી બાબભુાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ાના માંગરોળ અને માળીયા(હા) તાલુકામાં નાિળયેરી 
તથા આંબાના બગીચાઓમાથંી ૧૧ કેવીની વીજ લાઈન 
પસાર ન થઈ શકવાના કારણ ે ખેડતોને કવોટેશનની રકમ ૂ
ભરવા છતાં કૃિષિવષયક વીજ ડાણો અપાતા ન હોવાની 
ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૧)  હા. 

 (૨)  હા, તો ઉકત િ થિતએ ઉકત તાલુકાવાર 
કેટલા ખેડતોન ે કૃિષિવષયક વીજ કનેકશનો આપવાના ૂ
બાકી છે ? 

  (૨)  
તાલુકો આપવાના બાકી વીજ ડાણો 

માંગરોળ ૪૬ 
માળીયા (હા) ૨૯  

--------- 
નેશનલ હ થ િમશન હઠળ રા ય સરકારને ક  તરફથી મળેલ રકમે ે ે  

 ૨૪૬૦૭ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નેશનલ 
હે થ િમશન હેઠળ છે ા બે વષમા ંવષવાર કે  સરકાર 
તરફથી કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળી, અન ે

  (૧)  
વષ ક  સરકાર તરફથી મળેલ ે

રકમ /-(લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૭૮૬૭૨.૦૫ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ અંિતત) 

૪૩૦૦૨.૪૦ 

 
 (૨) મળેલ રકમ પૈકી વષવાર કેટલી રકમ વપરાઈ 
અને કેટલી રકમ વણવપરાયલે રહેવાના શા કારણો છે ? 

  (૨)  
વષ વપરાયેલ 

રકમ /-
(લાખમાં) 

વણવપરાયેલ 
રકમ /-
(લાખમાં) 

રકમ 
વણવપરાયેલ 

રહવાના કારણોે  
૨૦૧૮-૧૯ ૭૮૬૭૨.૦૫ ૦.૦૦  ઉપિ થત 

થતો નથી. 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ અંિતત) 

૪૩૦૦૨.૪૦ ૦.૦૦  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 
--------- 

અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં દદ ઓની મા અમૃતમ યોજના અંતગત સારવારે  
 ૨૩૧૮૪ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ શહેર અને િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કે સર, હદય અન ે
કીડનીની િબમારીના કેટલા દદ ઓને મા અમૃતમ યોજના 
અંતગત સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૧)  
વષ ક સરે  હદય કીડની 

અમદાવાદ શહેર ૧,૦૦,૬૬૯ ૫૬,૪૦૦ ૧,૬૫,૫૦૭ 
અમદાવાદ િજ ો ૦ ૧૧ ૧૦૦ 

કુલ ૧,૦૦,૬૬૯ ૫૬,૪૧૧ ૧,૬૫,૬૦૭   
 (૨) ઉકત દદ ઓને ઉકત યોજના હેઠળ કેટલી 
હોિ પટલમાં સારવાર આપવામા ંઆવી ? 

  (૨) અમદાવાદ શહેરમા ં ૫૪ (ચો પન) અન ે
અમદાવાદ િજ ામા ં૨(બે) હોિ પટલમા ંસારવાર આપવામા ં
આવી. 

--------- 
દહગામ તાલુકાના બહીયલે -કનીપુર-હીલોલ-સરખેજ રોડને રીસરફસ કરવા બાબતે  

 ૨૨૭૩૫ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના દહેગામ તાલુકાના બહીયલથી કનીપુર હીલોલ 
સરખેજ રોડને રીસરફેસ કરવા માટે મંજર કરવામાં આવલે છે ૂ
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ  માટે કેટલી 
રકમ  મંજર કરવામા ંઆવી ૂ ? 

  (૨) ૮.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે .૨૪૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
થરાદના સામૂ હક આરો ય ક ને અપ ેડ કરવા બાબત ે  

 ૨૪૪૪૨ ી ગુલાબિસંહ રાજપુત  (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં થરાદ ખાતે આવેલ સામૂ હક આરો ય કે ને સબ 
ડી ટી ટ હોિ પટલમાં યારે અપ ેડ કરવામાં આવેલ,   

  (૧) તા.૨૦-૦૫-૨૦૧૫ ના રોજ 

 (૨) અપ ેડ કયા બાદ ઉ ત િ થિતએ કેટલા બેડની 
સુિવધા વધારવામાં આવી, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત સબ ડી ટી ટ હોિ પટલમાં િનયમોનુસાર 
કેટલા બેડ હોવા ઈએ અન ેકેટલા બેડની ઘટ છે? 

  (૩) સબ ડી ટી ટ હોિ પટલમાં ૧ લાખ થી ૫ લાખની 
વસતી ધરાવતા થળ ે૫૦ થી લઈ ૧૦૦ બેડ હોવા ઈએ. 
કોઈ ઘટ નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં વા ક નદી પર પુલ બનાવવા બાબત 

 ૨૪૪૭૨ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના બાયડ તાલુકામાં ખડોલથી સીમસજ ર તા ઉપર 
વા ક નદી ઉપર પુલ બનાવવાની કામગીરી કયા તબ ે  
છે, અને 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કામગીરી યા ં સુધીમા ં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧) અને (૨) ખડોલ અને સીમસજ ગામ પાકા  
ર તાથી ડાયેલ હોઈ, આ નોન લાન ર તામાં આવતી 
વા ક નદી પર પુલ બનાવવાનુ ંહાલમાં આયોજન નથી. 
  

--------- 
રધોળા ં –  વ ભીપુર –  ધોલા (જ)ં પાસેના પુલની કામગીરી 

 ૨૪૫૪૭ ી િવર ભાઈ  ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રધોળા ં –  
વ ભીપુર –  ધોલા (જ)ં પાસે આર.ઓ.બી(પુલ)નું કામ 
કયા તબ ે  છે, અન ે

 

 (૨) ઉ ત કામ યા ંસુધીમા ંકેટલા ખચ કઈ એજ સી 
ારા પૂ  કરવામા ંઆવશેં ?  

 

 (૧) અને (૨) ધોળા જકશન પાસ ે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 .  
  

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં ‘ ‘ મા’ ’  અને ‘ ‘ મા વા સ ય’ ’  યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૧૨ ી આર.સી.મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામા ં ‘ ‘ મા’ ’  અને ‘ ‘ મા વા સ ય’ ’  

યોજના હેઠળ કેટલા લાભાથ  દાવાઓ મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, અન ે

  (૧) ‘ ‘ મા’ ’  યોજના હેઠળ-૫,૨૯૯ અને ‘ ‘ મા 
વા સ ય’ ’  યોજના હેઠળ-૫૩,૨૭૨ મળીન ે કલુ -
૫૮૫૭૧- દાવાઓ મંજર કરવામાં આ યાૂ . 

 (૨) ઉ ત મંજર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કલ ૂ ુ
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી છેૂ ? 

  (૨) કલ ુ .૧,૦૬,૪૮,૫૯,૨૩૮/- (અંકે િપયા 
એકસો છ કરોડ અડતાળીસ લાખ ઓગણસાઠ હ ર બસો 
આડ ીસ પૂરા) 
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ગાંધીનગર િજ ામાં મીઠાઈમાં ભેળસેળ કરી વેચાણ કરતા એકમો 

 ૨૪૪૯૪ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં મીઠાઈમાં ટે કમ પાઉડર ભેળવી 
મીઠાઈનું વેચાણ કરતા કેટલા એકમો પકડવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧) ૦૨ એકમો 

 (૨) તે અ વયે કયા એકમ સામે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) મે.જયમાં કૈલાદવેી િમ ક ફડ ોડ ટસુ , 
મુ.વલાદની મીઠાઈના ૨ નમૂનાઓ ભેળસેળવાળા હેર 
થતા જવાબદાર સામે ફડ સે ટી એુ ડ ટા ડડસ એ ટ-
૨૦૦૬ હેઠળ િનયમોનસુાર નામદાર કોટમાં મીનલ કેસ 
દાખલ કરવાની કાયવાહી ચાલ ુછે તથા મ.ે માં રહાનાવાલી 
િમ ક ફડસ ોડ ટસુ , મુ.વલાદની મીઠાઈના ૦૨ નમૂનાઓ 
ભેળસેળવાળા હેર થતા જવાબદાર સામે ફડ સે ટી એ ડ ુ
ટા ડડસ એ ટ-૨૦૦૬ હેઠળ એડ યડુીકેટ ગ ઓફીસર, 

ગાંધીનગર સમ  કેસ દાખલ કરેલ છે. 
   આ બંને એકમોન ે ‘ ‘ લોઝર નોટીસ’ ’  આપી 
સીલ કરવામા ં આવેલ છે તથા બંને એકમોના જવાબદાર 
યિ તઓ સામે પોલીસ ફરીયાદ કરતા તેઓની પોલીસ ે

ધરપકડ કરેલ છે. 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  
 ૨૨૬૭૩ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં કેટલા અનુસૂિચત િતના 
લાભાથ ઓને નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૨૫૩ વીજ ડાણ આપવામાં આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૪૦૩.૬૪ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ભાવનગર સર ટી હૉિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૨૭૬૯ ી કશભુાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સર ટી 
હૉિ પટલ, ભાવનગરનું સવંગવાર કલ કેટલું મહેકમ મંજર ુ ૂ
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સર ટી 
હૉિ પટલ, ભાવનગરનું સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૦૧ 
વગ-૨ ૪૦ 
વગ-૩ ૫૦૩ 
વગ-૪ ૧૭૮ 

કુલ ૭૨૨  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને
  

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૧ ૦૦ 
વગ-૨ ૩૧ ૦૯ 
વગ-૩ ૩૪૩ ૧૬૦ 
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વગ-૪ ૧૭૮ ૦૦ 
કુલ ૫૫૩ ૧૬૯  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તૃતજ 
ભરવામાં આવશે. અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અન ે ઉપલિ ધ યાન ે લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ર તાઓને બ નંબર આપવા બાબત 

 ૨૪૫૮૦ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર મુ યમં ી 
સડક યોજના અ વયે કેટલા ર તાઓને બ નંબર 
ફાળવવામા ંઆ યા, 

  (૧) અને (૨) દાહોદ િજ ામા ં મુ યમં ી ામ સડક 
યોજના હેઠળ મંજર થયેલ ર તાઓના કામોની િવગતૂ . 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ તાલુકો 
મંજરૂ  પૂણ ગિત મંજરૂ  પૂણ ગિત 

દાહોદ - - - ૪૪ - ૧૧ 
ગરબાડા - - - ૧૬ - ૪ 
ઝાલોદ ૧૫ - ૧૪- ૫ - ૧ 
ફતેપૂરા - - - ૫૨ - ૧૬ 
સંજલેી - - - ૨૩ - ૬ 
લીમખેડા - - - ૧૯ - ૧૫ 
ધાનપુર ૭ - ૭ - - - 
સ ગવડ - - - ૨ - ૧ 

 (૨) ઉ ત બનંબર ફાળવેલ ર તાઓ પૈકી 
કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ થયુ ં અન ે કેટલા ર તાનુ ં

ગિતમાં છે, અન ે

    

 (૩) શ  થયેલ કામો યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) બનતી વરાએ. 

--------- 
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  

 ૨૪૪૩૬ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા ે  (રાપર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ ક છ ૧૭૭૪ ૧૭૦૫ ૩૪૭૯ 
૨ બનાસકાંઠા ૭૧૨ ૭૭૮ ૧૪૯૦ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઇ અને તેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઇન ે
દાખલ થયા, 

  (૨)  
ક છ બનાસકાંઠા બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 

જ મેલ 
બાળકો 

૧૪૯૮ ૧૪૯૪ ૩૬૬ ૨૯૮ ૩૬૫૬ 

તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 

૨૭૬ ૨૧૧ ૩૪૬ ૪૮૦ ૧૩૧૩ 
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કુલ ૧૭૭૪ ૧૭૦૫ ૭૧૨ ૭૭૮ ૪૯૬૯  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યબુોન કેર યિુનટમાં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને 

  (૩)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ ક છ ૨૨૯ ૧૩૭ ૩૬૬ 
૨ બનાસકાંઠા ૮૭ ૧૦૧ ૧૮૮ 

 (૪) સીક યબુોન કેર યિનટમા ં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતા ં ડૉ ટર ી તથા નગ સ ટાફન ે ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ં આવે છે. 

(૩) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અન ે સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામા ં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  

 ૨૨૭૦૩ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે   (સાબરમતી) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૨૪૨ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલ ુ . ૪૫૩૪.૨૯ લાખનો ખચ થયો.  
--------- 

કડી તાલુકાના નારદીપુર-વડુ-ધુમાસણ-ચાંદરડા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન 
 ૨૨૭૪૧ ી રમણભાઈ પટલ ે  (િવ પુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના કડી તાલુકાના નારદીપુર-વડુ-ધુમાસણ-
ચાંદરડા રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંસરકાર ીનુ ં કોઈ આયોજન 
છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ  માટે કેટલી 
રકમ  મંજર કરવામા ંઆવી ૂ ? 

  (૨) ૮.૬૦ કી.મી. લંબાઈ માટે .૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ૃ ડાણ 

 ૨૨૬૭૨ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં કેટલા અનુસૂિચત િતના 
લાભાથ ઓન ે નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં 
આ યા, અન ે

  (૧) ૨૫૩ વીજ ડાણ આપવામાં આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉકત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) .૪૦૩.૬૪ લાખનો ખચ થયો.  
--------- 
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ગરબાડા તાલુકાના ર તાનો મુ યમં ી ામ સડક યોજનામાં સમાવેશ કરવા બાબત 
 ૨૪૫૮૭ ીમતી ચં કાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ાના ગરબાડા તાલુકાના પાટાડગરી ોસ ગથી પાંદડીું , 
પટેલ ફિળયા, આંબલીયા તળાવ, કાછલા ફિળયા થઈ 
દેવધા ગામ સીમાડા સુધીના ર તાનુ ં ડીપ નાળા સાથનેા 
કામનો મુ યમં ી ી ામ સડક યોજનામાં સમાવેશ કરવા 
અંગે કેટલી રજઆતો છે ા બે વષમાં મળીૂ , 

  (૧) ૧ (એક) રજઆત મળેલ છેૂ . 

 (૨) ઉકત મળેલ રજઆતો અ વયે શી કાયવાહી ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

 

 (૩) ઉકત કામગીરી કેટલા ખચ યા ં સુધીમા ં પૂણ 
કરવામા ંઆવશે ?  

 

 (૨) અને (૩) હાલ કોઈ આયોજન ન હોઈ  
ઉપિ થત થતો નથી. 
  

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ઘર વપરાશના વીજ ડાણો 

 ૨૨૭૧૬ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં છે ા બે  વષમા ંક ટર યોિત યોજના હેઠળ કેટલા ુ
વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૦૨૪ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા.  

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) કલ ુ .૮૫.૬૪ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  
 ૨૪૫૭૮ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં માગ 
અને મકાન (પંચાયત) ના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે
કેટલા ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંૂ
આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનું કામ ગિતમાં છે અન ે
કેટલા ર તાનું કામ યા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉકત બાકી કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અન ે(૪)  વષવાર ર તાઓની મંજરીનીૂ  
િવગત. 

િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત શ  ન થયેલ 
(બાકી 
કામો) 

નવા ૨૯ ૧૫ ૩ ૧૧ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૩૪ ૨૯ ૧ ૪ 
નવા ૧૨ ૮ ૧ ૩ 

મહીસાગર 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૨૪ ૬ ૨ ૧૬ 
નવા ૬૨ ૩૬ ૨૬ - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૫૫ ૪૯ ૬ - 
નવા ૬૯ - ૧૨ ૫૭ 

પંચમહાલ 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૯૭ - ૧ ૯૬  

  બાકી રહેલા કામો પૈકી વકઓડર તબ ે-૪, ટે ડર 
મંજરી તબ ેૂ -૬૧, નકશા અંદાજ તબ ે-૭ તથા ૫ કામો 
જગલ ં /રીવાઈઝડ બ નંબર વગેરે કારણોસર શ  થયલે 

--------- 
ગાંધીનગર િસિવલ હોિ પટલમાં સોનો ાફી મશીન બંધ હોવા બાબત 

 ૨૪૪૭૫ ડૉ. સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડીસે બર-૨૦૧૯ માસમાં ગાંધીનગર િસિવલ 
હોિ પટલમા ંઓપીડીમા ંઆવતા દદ ઓની સોનો ાફી બંધ  
કરવામા ંઆવેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 
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 (૨)  હા, તો ઓપીડી દદ ઓની સોનો ાફી બંધ 
કરવાના શા કારણો છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઓપીડીમાં આવતાં દદ ઓન ે જ રીયાત મુજબ 
સોનો ાફી થઈ શકે તે માટે શા પગલાં લવેામાં આ યા ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને મ હસાગર િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉકટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૫૩૮ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને મ હસાગર િજ ામા ં
િજ ાવાર રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. 
પાસ કરેલ કેટલા ડૉકટરોને િનમણૂક આપવામા ંઆવી,   

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉકટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉકટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૧)  અને  (૨)  પ ક-૧ આ સાથે સામેલ છે.
  

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉકટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અન ે કેટલી રકમ વસૂલવાની 
બાકી છે, અને  

  (૩) પ ક-૨ આ સાથે સામલે છે. 

 (૪) ઉકત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શું 
કાયવાહી કરી ?  

  (૪) મામલતદાર (વસલૂાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને મ હસાગર િજ ામાં િજ ાવાર રા યની સરકારી 

કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ ડૉકટરોની િનમણૂંકોની િવગત દશાવતંુ પ ક  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ મ િજ ાનંુ નામ 

િનમણૂક 
આપેલ ડૉકટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉકટર 

ગેરહાજર 
રહેલ ડૉકટર 

િનમણૂક 
આપેલ ડૉકટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉકટર 

ગેરહાજર રહેલ 
ડૉકટર 

૧ ગીર સોમનાથ ૧૧ ૪ ૭ ૬ ૨ ૪ 
૨ મ હસાગર ૮ ૨ ૬ ૬૩ ૭ ૫૬ 

કલુ  ૧૯ ૬ ૧૩ ૬૯ ૯ ૬૦ 

પ ક-૨ 
હાજર ન થયા હોય તેવા ડૉકટરોની બો ડની વસૂલાતની િવગત દશાવતંુ પ ક 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ મ િજ ાનંુ નામ 
બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરેલ 
ડૉકટરોની 

સં યા  

વસૂલાત કરેલ 
બો ડની રકમ 

( .)  

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .)  

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરેલ 

ડૉકટરોની 
સં યા  

વસૂલાત કરેલ 
બો ડની રકમ 

( .)  

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .)  

૧ ગીર સોમનાથ ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૭૫૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ 
૨ મ હસાગર ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦ ૨ ૧૦૦૦૦૦૦ ૨૭૦૦૦૦૦૦ 

કલુ  ૪ ૬૦૦૦૦૦ ૧૩૫૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૨૮૫૦૦૦૦૦ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ે ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’  યોજના હઠળના લાભાથ ઓ ે  

 ૨૨૮૦૯ ી કાંિતભાઈ બલર (સરુત-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ં કેટલા લોકોન ે ‘‘મા’’ અને ‘‘મા 
વા સ ય’’  ના કાડ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ‘‘મા યોજના હેઠળ-૮૪ 
  ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ-૬૪,૯૨૭ 
  કલુ -૬૫૦૧૧/- કટબોને કાડ આપવામા ંુ ું
આ યા. 

 (૨) ઉકત િજ ામાં તમામ લાયક યિકતઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે ?  

  (૨) કલ ુ ૧૧ (અિગયાર) િકઓ ક કાયરત છે. 
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મોડાસા અને ધનસુરા તાલુકાના ગામોને પેવર રોડથી ડવા બાબત  

 ૨૪૪૬૯ ી રાજિ સંહ ઠાકોરે   (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના મોડાસા અન ેધનસરુા તાલુકામાં તાલુકાવાર ૩૦૦  
થી  વધુ વ તી ધરાવતા કેટલા ગામોન ે પેવર રોડથી 

ડવાના બાકી છે, અન ે

 

 (૨) ઉકત બાકી ગામોને પેવર રોડથી યાં સુધીમા ં
ડવામાં આવશે ?  

 

 (૧) અને  (૨)  મોડાસા અન ે ધનસુરા તાલુકામા ં
૩૦૦ થી  વધુ વ તી ધરાવતા તમામ ગામ પેવર રોડથી 

ડાયેલ છે. 

--------- 
મહસાણા તાલુકામાં પુલ બનાવવા બાબત ે  

 ૨૨૭૨૯ ી ઋિષકશ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના મહેસાણા તાલુકાના નોન લાન ક ાના નાનીદાઉ 
મોટીદાઉ રોડમા ં આવતી પેણ નદી પર પુલ બનાવવાનુ ં
કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, .  

(૨)  હા તો, આ કામ  માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) .૨૫૦.૦૦ લાખ.  

--------- 
તાપી િજ ામાં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના દદ ઓ 

 ૨૨૭૯૦ ી નરશભાઇ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામાં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા 
દદ  ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ હાથીપગા 
રોગના નીચે મુજબના દદ ઓ ન ધાયા, 

મ તાલુકાનું નામ ન ધાયેલ દદ ઓ 
૧. યારા ૯ 
૨. ડોલવણ ૧૯ 
૩. વાલોડ ૧૨ 
૪. સોનગઢ ૭ 
૫. ઉ છલ  ૧૪ 
૬. િનઝર ૦ 
૭. કકરમુંડાુ  ૦ 

કલુ  ૬૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ન ધાયેલ દદ ઓને સારવાર 
માટે શું  યવ થા ઉપલ ધ છે, અને  

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓન ે દદમા ં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ં આવે છે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પૂરી પાડવામાં આવે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ 
િનયં ણ માટે શું  પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા?  

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલાં હાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 

 દદ ઓની િવના મુ યે સજરીની યવ થા. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 
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પાદરા તાલુકાની િવશાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઇનું પાણીે  

 ૨૨૭૫૭ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં પાદરા તાલુકાની 
મ થણ િવશાખામાંથી નીકળતી િચ ાલ માઇનોર ારા 
કેટલા િવ તારમાં િસંચાઇનુ ંપાણી આપવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાદરા તાલુકાની મ થણ િવશાખામાંથી નીકળતી 
િચ ાલ માઇનોર ારા ૬૩૭ એકર િવ તારને િસંચાઇ માટે 
પાણી પૂ  પાડવામાં આવેલ છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઇનોરની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) િચ ાલ માઇનોર હેઠળની તમામ ૯ યુ પીએલ 
સબમાઇનોરની કામગીરી પૂણ થયેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ િચ ાલ માઇનોરમાં . ૧.૨૬ 
કરોડનો ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક  

 ૨૪૪૫૨ ી શીવાભાઇ ભુરીયા  ( દયોદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર રા યની 
સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર 
કેટલા ડો ટરો ફરજ પર હાજર થયા અને કેટલા 
ડો ટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથે સામેલ છે. 
પ ક-૧ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ મ  િજ ાનું 
નામ િનમણૂક 

આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર 
થયેલ 
ડો ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ે

ડો ટર 

િનમણૂક 
આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર 
થયેલ 
ડો ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ડો ટરે  

૧ બનાસકાંઠા ૭૯ ૮ ૭૧ ૧૦૫ ૨૦ ૮૫ 
૨ પાટણ ૪૧ ૮ ૩૩ ૧૩ ૩ ૧૦ 

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા 
ડો ટરો પાસેથી બો ડની કેટલી રકમ વસૂલી 
અને કેટલી રકમ વસલૂવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથે સામલે છે. 
 

પ ક-૨ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ મ  િજ ાનંુ 

નામ બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 
કરલ ે
ડો ટરોની 
સં યા  

વસૂલાત 
કરલ ે
બો ડની 
રકમ ( .)  

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 
( .) 

બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 
કરલ ે
ડો ટરોની 
સં યા  

વસૂલાત 
કરલ ે
બો ડની 
રકમ ( .)  

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 
( .) 

૧ બનાસકાંઠા ૧૬ ૨૪૦૦૦૦૦ ૮૨૫૦૦૦૦ ૫ ૨૧૫૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦ 

૨ પાટણ ૩ ૪૫૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦ ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦ 
 કુલ ૧૯ ૨૮૫૦૦૦૦ ૧૨૭૫૦૦૦૦ ૬ ૨૩૦૦૦૦૦ ૪૪૫૦૦૦૦૦  

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા 
સરકારે શુ ંકાયવાહી કરી?  
  

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની ધોરણસરની 
કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણે  

 ૨૨૬૬૬ ી વ ભભાઇ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૧૩૮ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૭૦.૦૨ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 
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રાજકોટ પી.ડી.યુ. હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૨૭૭૪ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી.ડી.ય.ુ 
હોિ પટલ, રાજકોટનું સંવગવાર કલ કેટલુ મહેકમ મંજર ુ ૂ

થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી.ડી.ય.ુ 
હોિ પટલ, રાજકોટનુ ં સંવગવાર મજંર થયેલ મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૭ 
વગ-૨ ૮૪ 
વગ-૩ ૯૧૬ 
વગ-૪ ૧૭૧ 

કલુ  ૧૧૯૮  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિત◌ેએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને
  

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૧ ૨૬ 
વગ-૨ ૩૫ ૪૯ 
વગ-૩ ૬૦૭ ૩૦૯ 
વગ-૪ ૧૭૧ ૦૦ 

કલુ  ૮૧૪ ૩૮૪  
 (૩) ઉ ત  ખાલી જ યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તૃતજ ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયલે મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
ખેડૂતોને કિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા અંગેૃ  

 ૨૪૪૭૮ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડતોને ૂ
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવામા ં આવે છે તેમા ં હોસ 
પાવર આધા રત િબલના બદલે મીટર ફરિજયાત આપવામા ં
આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ તેના કારણો શા છે, 
અન ે

 

 (૧) અને (૨)  હા, વીજ અિધિનયમ, ૨૦૦૩ મા ં
કરેલ ગવાઇઓ મુજબ વીજ િવતરણ કપનીઓને વીજ ં
પુરવઠો પૂરો પાડવાની સાથે પૂરી પાડેલ વીજળીની ન ધ 
કરવી આવ યક હોઇ વીજ અિધિનયમ, ૨૦૦૩ ની કલમ 
મુજબ વીજ િવતરણ કપનીઓને તમામ કેટેગરીના ાહક ં
માટે નામ. વીજ િનયમન આયોગે ન ી કરેલા ધારા ધોરણો 
મુજબના યો ય મીટર થાિપત કરી નવા વીજ ડાણ 
આપવાની ગવાઇ કરેલ છે. ત ઉપરાંત નામ. આયોગના 
તારીખ ૧૦.૧૦.૨૦૦૦ના હકમથી વીજ િવતરણ ુ
કપનીઓને િનદશ કરેલ છે કે રા યના તમામ કૃિષ િવષયક ં
નવા વીજ ડાણો કત મીટર આધા રત જ આપવા જથેી 
તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવા કૃિષ િવષયક 
વીજ ડાણો કત મીટરવાળા જ આપવામાં આવે છે. 

 (૩) કૃિષ િવષયક વીજ ડાણમાં હોસ પાવર 
આધા રત િબલનો િવક પ આપવા અંગેની કાયવાહી યા 
તબ ે  છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડલ િસંયાઇનું પાણીે  
 ૨૨૭૬૦ ી કતનભાઇ ઇનામદારે  (સાવલી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કરજણ તાલુકાની 
દેથાણ િવશાખામાંથી નીકળતી દેથાણ ડાયરે ટ માઇનોર 

ારા કેટલા િવ તારમાં િસંચાઇનું પાણી આપવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કરજણ તાલુકાની દેથાણ િવશાખામાંથી નીકળતી 
દેથાણ ડાયરે ટ માઇનોર ારા ૬૪૫ એકર િવ તારન ે
િસંચાઇ માટે પાણી પૂ  પાડવામાં આવલે છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઇનોરની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) દેથાણ ડાયરે ટ માઇનોરમાંથી નીકળતી તમામ 
૯ યુ પીએલ સબમાઇનોરની કામગીરી પૂણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમા ં કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમાં .૯૩.૭૦ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  

 ૨૨૬૯૬ ી કસરીિસંહ સોલંકીે   (માતર) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૩૭૧૦ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલ ુ .૪૬૨૩.૦૬ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ગીર સોમનાથ િજ ામાં ખેડૂતોને દવસે િવજળી આપવા બાબત 
 ૨૩૭૫૭ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ િજ ામા ં યા યા તાલુકાઓમા ંખેડતોન ે દવસ ેૂ
વીજળી આપવામાં આવે છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ િજ ામાં નીચેના તાલુકા જ રીયાત વાળા ફીડરોમા ં
ફ ત દવસે વીજળી આપવામાં આવે છે. 

. નં. તાલુકાનંુ નામ દવસ દર યાન વીજ પુરવઠો મેળવતા 
ખેતીિવષયક વીજ ફડરોની સં યા 

૧ તાલાલા ૨૦ 
૨ વેરાવળ ૫ 
૩ સુ ાપાડા ૦ 
 કુલ ૨૫ 

અ ય ફીડરોમા ં વીજની માંગ અન ે પુરવઠાની સમતુલા 
જળવાઇ રહે તે બાબતે યાન ેરાખીને દરેક ખેતીવાડી ુપન ે
મ હનામા ંએક અઠવા ડયું સંપૂણ દવસ દર યાન ી ફેઇઝ 
વીજ પુરવઠો ઉપલ ધ થાય તે રીતે મ હનામા ં વારાફરથી 
(રોટેશનથી) બે અઠવાડીયા દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક દવસ ે
વીજ પુરવઠો મળી રહે તેવી યવ થા ગોઠવલે છે. 

 (૨) તે અ વયે જ ેતાલુકામાં ખેડતોને દવસે િવજળી ૂ
નથી અપાતી તેવા તાલુકાઓમાં કેટલા સમયમાં દવસ ે
વીજળી આપવામાં આવશ?ે 

  (૨) આગામી સમયમાં માળખાગત સુિવધા વધારી 
ખેડતોને ફ ત દવસે વીજળી આપવાનુ ંઆયોજન િવચારણા ૂ
હેઠળ છે. 

--------- 
વડોદરા એસ.એસ. . હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૨૭૭૭ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
એસ.એસ. . હોિ પટલ, વડોદરાનું સંવગવાર કલ કેટલુ ુ

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એસ.એસ. . 
હોિ પટલ, વડોદરાનુ ં સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમની ૂ
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મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , િવગત નીચે મુજબ છે. 
સંવગ મંજર મહકમૂ ે  

વગ-૧ ૦૯ 
વગ-૨ ૩૮ 
વગ-૩ ૧૧૪૭ 
વગ-૪ ૫૮૬ 

કલુ  ૧૭૮૦  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિત◌ેએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને
  

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૩ ૦૬ 
વગ-૨ ૧૪ ૨૪ 
વગ-૩ ૮૪૫ ૩૦૨ 
વગ-૪ ૫૮૬ ૦૦ 

કલુ  ૧૪૪૮ ૩૩૨  
 (૩) ઉ ત  ખાલી જ યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તૃતજ ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

અમદાવાદ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
 ૨૨૭૬૪ ી કનભુાઈ પટલે  (સાણદં) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ િજ ામા ંકલ કેટલા િકુ .િમ. જજ રત વીજ વાયરો 
અને કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૪૫.૭૦ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૧૭૫૨ નંગ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોૂ ?   (૨) .૧૩૫.૦૭ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાના વન ખાતા હઠળના ર તાઓે  
 ૨૩૫૮૩ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના દાંતા અન ે અમીરગઢ તાલુકાના કયા ર તાઓ વન 
િવ તારમાં આવતા હોઇ મંજર થયા હોવા છતાં ડામર કામૂ  
થઈ શકેલ નથી, 

  (૧), (૨), અને (૩) પ રિશ -મુજબ 
 

 (૨) ઉ ત ર તાઓ યારે મંજર થયલે છેૂ , અને    
 (૩) વન િવભાગની મંજરી મેળવવા ઉ ત િ થિતએ ૂ
શી કાયવાહી કરી? 

  

 પ રિશ
તાલુકો ર તાનંુ નામ મંજર થયા તારીખ ૂ  કરવામાં આવેલ કાયવાહીની િવગત 
દાંતા રાણપુર બંગલો થી ઉદાવાસપરા 

રોડ 
૦૭-૦૪-૨૦૧૬ દરખા ત મંજૂરી અથ રી યોનલ ઓફીસ 

ભોપાલ ખાત ે મોકલેલ છે.  
અમીરગઢ ખારા થી ઝાલરા કરઝા રોડ  ૦૮-૦૨-૨૦૧૭ વન િવભાગની સુચના મુજબ કલે ટર ી 

ારા ફાળવેલ જમીનની માપણી માટે 
ડી.આઈ.એલ.આર., પાલનપુરને 
મોકલવામા ંઆવેલ છે. 
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ભ ચ િજ ામાં આ દ તી િવ તાર પેટા યોજના હઠળ કિષ િવષયક વીજ ડાણે ૃ  

 ૨૨૮૩૮ ી દુ યંતભાઈ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના 
હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૮૪ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૩૩૪૦.૮૪ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

 
તાપી િજ ામાં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના દદ ઓ 

 ૨૨૭૯૧ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહવાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામાં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા 
દદ  ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ હાથીપગા 
રોગના નીચે મુજબના દદ ઓ ન ધાયા. 

મ તાલુકાનંુ નામ ન ધાયેલ દદ ઓ 
૧ યારા ૯ 
૨ ડોલવણ ૧૯ 
૩ વાલોડ ૧૨ 
૪ સોનગઢ ૭ 
૫ ઉ છલ ૧૪ 
૬ િનઝર ૦ 
૭ કુકરમંુડા ૦ 

કુલ ૬૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ન ધાયેલ દદ ઓને સારવાર 
માટે શુ ં યવ થા ઉપલ ધ છે, અન ે

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓન ે દદમાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામાં આવે છે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પૂરી પાડવામાં આવે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ 
િનયં ણ માટે શું પગલાં હાથ ધરવામાં આ યા? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલાં હાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ઓની વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ યે સજરીની યવ થા. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત   

 ૨૨૬૭૭ ી મહશકમાર રાવલે ુ   (ખંભાત) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય 
વષમાં દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ંકલ કેટલા િકુ .િમ. જજ રત 
વીજ વાયરો અને કેટલા થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૬૬.૯૪ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૨૭૩૪ નંગ વીજ થાભંલા બદલવામાં આ યા. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) .૫૬૫.૩૨ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

ભાવનગર િજ ામાં ‘ ‘ મા’ ’  અને ‘ ‘ મા વા સ ય’ ’  યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૧૩ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ   (પાલીતાણા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામા ં ‘ ‘ મા’ ’  અને ‘ ‘ મા વા સ ય’ ’  

યોજના હેઠળ કેટલા લાભાથ  દાવાઓ મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, અન ે

  (૧) ‘ ‘ મા’ ’  યોજના હેઠળ-૫,૨૯૯ અને ‘ ‘ મા 
વા સ ય’ ’  યોજના હેઠળ-૫૩,૨૭૨ દાવાઓ મળી કલુ -
૫૮,૫૭૧- દાવાઓ મંજર કરવામાં આ યાૂ . 

 (૨) ઉ ત મંજર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કલ ૂ ુ
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી છેૂ ? 

  (૨) કલ ુ .૧,૦૬,૪૮,૫૯,૨૩૮/- (અંકે િપયા 
એકસો છ કરોડ અડતાળીસ લાખ ઓગણસાઠ હ ર બસો 
આડ ીસ પૂરા) 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકો ે ેે  

 ૨૪૪૯૯ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે   (લ બડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં સીક 
યુબોન કેર યુિનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ સુરે નગર ૨૫૯ ૩૮૮ ૬૪૭ 
૨ બોટાદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઈ અને તેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઈન ે
દાખલ થયા,  

  (૨)  
સુર નગરે  બોટાદ બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમા ં
જ મેલ બાળકો  

૨૦૪ ૨૯૪ ૦૦ ૦૦ ૪૯૮ 

તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 
બાળકો 

૫૫ ૯૪ ૦૦ ૦૦ ૧૪૯ 

કુલ ૨૫૯ ૩૮૮ ૦૦ ૦૦ ૬૪૭  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યુબોન કેર યુિનટમા ંસારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને  

  (૩)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ સુરે નગર ૦૪ ૦૩ ૦૭ 
૨ બોટાદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૪) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં બાળકોના મૃ ય ુ
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા?ં 

 (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાન ેધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતાં ડૉ ટર ી તથા નસ ગ ટાફને ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ં આવે છે.  

(૩)  સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અને સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ગેરકાયદેસર પીવાના પાણીના પે કગં /વેચાણ 

 ૨૪૫૧૪ ી લિલત વસોયા  (ધારો ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામા ં લાઈસ સ વગર 
પીવાના પાણીનુ ં ઉ પાદન/પેિકગ કરીને ગેરકાયદેસર ં
વેચાણ થતંુ હોવાની કેટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, 

  (૧) રાજકોટ િજ ાની-૧ તથા પોરબંદર િજ ાની ૧ 
એમ કલ ુ ૦૨ ફ રયાદ મળેલ છે. 
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 (૨)  તે અ વય ેકયા એકમોની યારે તપાસ કરવામા ં
આવી, 

  (૨) રાજકોટ ખાતેના િનયતી બેવરે સ એકમની 
તા.૨૪-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ તથા પોરબંદર િજ ાના 
ખાભોદર/બગવદર ખાતેના ના બેવરે સ અન ે ના 
કોમોડીટી આઈ એ ડ ઈ ના એકમોની તા.૧૭-૦૧-
૨૦૨૦ના રોજ તપાસ કરવામાં આવી. 

 (૩) તપાસ દર યાન કેટલા એકમમાં કેવા કારની 
ગેરરીિતઓ સામે આવી અને કેટલા એકમો પાણીનું પેકેજ ગ 
કરવાના લાઈસ સ વગર ઉ પાદન કરતા હોવાનું સામ ે
આ યુ,ં અન ે

  (૩) તપાસ દર યાન રાજકોટ િજ ામાં સદર એકમ 
પાણીનું પેકેજ ગ કરવા અંગેનું લાયસ સ ધરાવતુ ન હોવાની 
તથા પે ડ બોટલ ઉપર બેચ નંબર તથા ઉ પાદકનુ ંસરનામુ ં
દશાવેલ ન હોવાની ગેરરીિતઓ સામે આવેલ તથા પોરબંદર 
િજ ામાં સદર એકમો પેકેઝડ ડ ક ગ વોટરનુ ં ઉ પાદન 
કરતા ન હોવાનુ ંસામ ેઆવેલ. 

 (૪) તે અ વયે કેટલા એકમ સામે શા પગલાંઓ 
લેવામા ંઆ યા?ં 

  (૪) રાજકોટ િજ ાના સદર એકમન ે વગર પરવાન ે
પાણીનું પેકેજ ગ ઉ પાદન કરવા બદલ ફડ સે ટી એ ડ ુ
ટા ડડસ એ ટ-૨૦૦૬ અ વયે િનયમોનુસારની કાયવાહી 

કરી નોટીસ આપવામાં આવેલ છે તથા પોરબંદર િજ ામા ં
સદર એકમો પેકેઝડ ડ ક ગ વોટરનુ ંઉ પાદન કરતા ન હોઈ 
કોઈ પગલાં લેવામા ંઆવેલ નથી. 

--------- 
મહીસાગર િજ ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજનાના લાભાથ ઓ 

 ૨૨૬૮૮ ી ેશકમાર સેવકુ   (લુણાવાડા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઝંૂપડા વીજળીકરણ યોજના અંતગત મહીસાગર 
િજ ામાં કલ કેટલા લાભાથ ઓન ેવીજ ડાણ આપવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૦૨૬ લાભાથ ઓને વીજ ડાણ આપવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) . ૭૫.૪૦ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

અમદાવાદ અને રાજકોટ શહરમાં બાળમૃ યુના કસે ે  
 ૨૪૪૮૮ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને રાજકોટ શહેરમા ં
બાળમૃ યુના કેટલા કેસ ન ધાયા, 

  (૧)   
વષ મ  

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ અમદાવાદ શહેર ૬૪૮૭ ૫૨૭૧ ૧૧૭૫૮ 
૨ રાજકોટ શહેર ૧૫૦ ૨૦૯ ૩૫૯ 

 (૨) ઉ ત શહેરવાર બાળમૃ યુ પૈકી રા ય અન ે
રા ય બહારના કેટલા બાળકો હતા, અને  

  (૨)  
અમદાવાદ શહરે  રાજકોટ શહરે  મ વષ 

રા યના 
કસોે  

રા ય 
બહારના 

કસોે  

રા યના 
કસોે  

રા ય 
બહારના 

કસોે  

કુલ 

૧ ૨૦૧૮ ૫૯૨૪ ૫૬૩ ૧૫૦ ૦ ૬૬૩૭ 
૨ ૨૦૧૯ ૪૮૨૦ ૪૫૧ ૨૦૯ ૦ ૫૪૮૦ 

 (૩) ઉ ત બાળ મૃ યુ અટકાવવા સરકારે શા પગલા 
લીધા? 

  (૩)  
(૧) સીક યુબોન કેર યિુનટમાં િપડીયાટીશીયન અન ે
મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાન ેધોરણ ેભરવામા ંઆવ ે
છે. 
(૨) નવ ત િશશુઓની સારવાર કરતાં ડૉ ટર ી તથા 
નસ ગ ટાફન ે ફેસેલીટી બેઝ યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ 
પણ આપવામાં આવે છે. 
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(૩) નવ ત િશશુઓની સારવાર માટે જ રયાત અંગેની 
તમામ કારની દવાઓ અને સારવાર િનઃશુ ક પૂરી પાડવામા ં
આવે છે. 
(૪) જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમાં ફાળવવામાં આવ ે
છે. 
(૫) િજ ા હોિ પટલમા ં બાળક રીફર થાય એના નસ ગ 
ટાફને પણ રીફર કરતા પહેલા ં બાળકને ાથિમક સારવાર 

અને ે  રીતે ટા સપોટ કરાય તેવી તાલીમ આપવામાં આવ ે
છે. 
(૬) માતાઓને પોષણયુ ત આહાર લેવા, સરકાર ીની 
િવિવધ યોજનાઓ જવેી કે જનની િશશ ુ સુર ા, ક તુરબા 
પોષણ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા સગભા બાદ િનયમીત 
સેવાઓ લેવાની અને સં થાકીય સુવાવડ માટે ેરીત કરવામા ં
આવે છે. 
(૭) અધુરા માસે જ મ થયેલ બાળકોન ેબાળસખા યોજનાનો 
ધિન  રીતે લાભ લેવા અને યારે ર  આપવામાં આવે યારે 
આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મલુાકાત લેવામા ંઆવે છે. 
અને બાળકનું સંપૂણકરણ થાય તે સિુનિ ત કરવામાં આવ ે
છે. 
(૮) સગભાની થમ િ માસીકમાં રિજ ટેશન, સુિત 
સુધીનું ફોલોઅપ, હાઇ રી ક સગભાની ઓળખ, તેમજ 
સં થાકીય સુવાવડન ે ો સાહન આપવામા ંઆવે છે. 
(૯) સરકારી યોજના જવેી કે જનની િશશ ુ સુર ા કાય મ 
અંતગત ૧૦૮ ઈમરજ સી સેવા થકી સં થાકીય સવુાવડ અન ે
ડોપ બેકની સુિવધા આપવામાં આવે છે.    

--------- 
નવસારી અને સુરત િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૬૧૩ ી અનંતકમાર પટલુ ે   (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અને સુરત િજ ામાં માગ અન ે
મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓન ે નવા અને કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવમા ંઆવીૂ , 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ 
પૂણ થયુ,ં  

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનું કામ ગિતમાં છે અન ે
કેટલા ર તાનુ ંકામ કયા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે  

 

 (૧), (૨), (૩) અન ે(૪) વષવાર ર તાઓની મંજરીની ૂ
િવગત. 

િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત 
શ  ન થયેલ 
(બાકી કામો) 

નવા ૮૬ ૬૩ ૨૩ - 
૨૦૧૮ સમાર 

કામ 
૧૦૭ ૧૦૪ ૨ ૧ 

નવા ૧૨૮ ૪ ૨૫ ૯૯ 
નવસારી 

૨૦૧૯ સમાર 
કામ 

૧૪૬ ૮ ૧૦ ૧૨૮ 

નવા ૮૮ ૪૦ ૪૫ ૩ 
૨૦૧૮ સમાર 

કામ 
૪૦ ૨૯ ૧૧ - 

નવા ૫૧ ૨ ૧૦ ૩૯ 
સુરત 

૨૦૧૯ સમાર 
કામ 

૯૮ - ૩ ૯૫ 

બાકી કામો પૈકી ૨૨૯ ટે ડર મંજરી તબ ેૂ , ૧૩૪ કામો 
િનિવદાના તબ ે , ૧ કામ જમીન  તથા ૧ કામ નકશા 
અંદાજ તબ ે  હોઈ શ  થયેલ નથી. જ ેવહીવટી યા પૂણ 
કરી બનતી વરાએ.  

--------- 
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પાટણ તાલુકામાં કાચા ર તાઓને ડામરના બનાવવા બાબત 
 ૨૪૬૩૧ ી કીરીટકમાર પટલુ ે   (પાટણ) : ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના ચોથા સ માં તા.૧૯-૭-૨૦૧૯ના રોજ 
સભાગૃહમાં રજ થયેલ તારાંિકત  માંકુ -૧૮૮૪૭ (અ તા-૨૬૪) અ વયે માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ે
મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
તાલુકામાં કાચા ર તાને ડામર સપાટીના બનાવવાની ૩૫ 
અને રીકાપટ/રીસરફેશન કરવાની બે માંગણીઓ પડતર 
હતી, તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ઉ ત િ થિતએ કાચા ર તાઓન ેડામર સપાટીના 
બનાવવાની ૨૪ માંગણીઓ (૩૫ ર તાના કામો) અન ે
રીકાપટ/રીસરફેશ કરવાની ૨ ર તાની માંગણીઓ પડતર 
છે. 

 (૨)  હા, તો આ પડતર માંગણીવાળા કેટલા 
ર તાના કામો ૩૧ યુઆરી-૨૦૨૦ની િ થિતએ પૂણ 
કરવામા ંઆ યા છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત પૈકી બાકી રહેલા કેટલા ર તાના કામો યાં 
સુધીમાં પૂણ કરવામા ંઆવનાર છે? 

 

 (૨) અને (૩) મંજર થયેલ ૂ ૨ ર તાના કામો ટે ડર 
યા પૂણ કરી બનતી વરાએ અને બાકીના કામો બાબતે 

હાલ આયોજન નથી. 

--------- 
ડભોઇ તાલુકાની પોર શાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઈનું પાણીે  

 ૨૨૮૪૭ ી મુકશભાઈ પટલે ે   (ઓલપાડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં ડભોઇ તાલુકાની પોર 
શાખામાંથી નીકળતી અંગુઠણ માઈનોર ારા કેટલા 
િવ તારમાં િસંચાઈનું પાણી આપવામાં આ યુ,ં 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ડભોઇ તાલુકાની પોર શાખામાંથી નીકળતી અંગુઠણ 
માઈનોર ારા ૧૦૬૭ એકર િવ તારને િસંચાઈ માટે પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવેલ છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) અંગુઠણ માઈનોરમાંથી નીકળતી કલ ુ ૧૧ 
સબમાઈનોરમાંથી ૮ સબમાઈનોરની કામગીરી પૂણ થયેલ 
છે. અને ૩ સબમાઈનોરની કામગીરી ગિતમા ંછે. 

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

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમાં .૭૭.૯૩ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી અને ગાંધીનગર િજ ામાં સીક યુબોન કેર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે  

 ૨૪૪૬૬ ડૉ. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં વષવાર અરવ ી અને ગાંધીનગર 
િજ ામાં સીક યબુોન કેર યિુનટમાં કેટલા બાળકો 
દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ અરવ ી ૦ ૦ ૦ 
૨ ગાંધીનગર ૧૩૫૦ ૧૩૫૨ ૨૭૦૨ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઇ અન ેતેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઇન ે
દાખલ થયા, 

  (૨)  
અરવ ી ગાંધીનગર બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 

જ મેલ 
બાળકો 

૦ ૦ ૯૦૯ ૧૦૧૬ ૧૯૨૫ 

તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 

બાળકો 
૦ ૦ ૪૪૧ ૩૩૬ ૭૭૭ 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યબુોન કેર યિુનટમાં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

  (૩)  

મ િજ ો 
વષ 

કલુ  
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મોત થયા, અને ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
૧ અરવ ી ૦ ૦ ૦ 
૨ ગાંધીનગર ૨૧૯ ૨૧૩ ૪૩૨ 
 કલુ  ૨૧૯ ૨૧૩ ૪૩૨  

 (૪) સીક યુબોન કેર યિુનટમા ં બાળકોના મૃ ય ુ
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતાં ડૉ ટર ી તથા નગ સ ટાફને ફેસલેીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે. 

(૩) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અને સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવ ે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમા ં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમાં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
ભુજ તાલુકામાં પુલ બનાવવા બાબત 

 ૨૨૭૩૦ ડૉ. િનમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના ભુજ તાલુકાના કોટડા (ઉગમણા) થી 
કોટડા(આથમણા) રોડ પર પુલ બનાવવાનુ ંકોઈ આયોજન 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) .૨૫૦.૦૦ લાખ 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૦૨ ી શૈલેષભાઈ મહતાે   (ડભોઈ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ 
યોજના હેઠળ કેટલા કાડ કાઢવામા ંઆ યા, 

  (૧) બે વષમા ં ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ –  ૪૪૮ અન ે
‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ –  ૯૯,૩૭૮ લાભાથ  
કટબોને કાડ આપવામા ંઆ યાુ ું . 

 (૨) ઉ ત િજ ામા ંઆ કાડ મળી રહે તે માટે કેટલા 
કે ો કાયરત છે,  

  (૨) કાડ મળી રહે તે માટે કલ ુ –  ૧૫ કે ો કાયરત છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામાં ‘‘મા’’ અન ે
‘‘મા વા સ ય’’યોજના હેઠળ કેટલા લાભાથ  દાવાઓ 
મંજર કરવામાં આ યા છેૂ , અને 

  (૩) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૬,૬૦૧ અન ે
‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ-૧,૦૭,૪૧૨ લાભાથ  
દાવાઓ મંજર કરવામાં આ યાૂ . 

 (૪) ઉ ત મંજર કરવામા ં આવેલ દાવા માટે કલ ૂ ુ
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી છેૂ ? 

  (૪) કલ ુ –  . ૧૫૩,૪૧,૦૪,૧૨૧ (અંકે િપયા 
એકસો ે પન કરોડ એકતાળીસ લાખ ચાર હ ર એકસો 
એકવીસ પૂરા.) દાવાની રકમ મંજર કરવામા ંઆવીૂ .  

--------- 
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૨૮૫૩ ી કનભુાઈ દેસાઇ  (પારડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદનું સવંગવાર કલ કેટલું મહેકમ મંજર ુ ૂ
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હૉિ પટલ, અમદાવાદનું સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજર મહકમૂ ે  
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વગ-૧ ૩૩ 
વગ-૨ ૧૨૩ 
વગ-૩ ૨૮૪૨ 
વગ-૪ ૧૭૦૧ 

કલુ  ૪૬૯૯  
 (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 અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૨૨ ૧૧ 
વગ-૨ ૫૩ ૭૦ 
વગ-૩ ૨૧૫૮ ૬૮૪ 
વગ-૪ ૧૭૦૧ ૦૦ 

કલુ  ૩૯૩૪ ૭૬૫  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ 
થયેથી તુતજ ભરવામા ં આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર ૂ
થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત અન ેઉપલિ ધ યાન ેલઈ 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  

 ૨૨૬૭૪ ી ગજ િસહં પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં કેટલા અનુસિૂચત િતના 
લાભાથ ઓન ે નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૯૬ લાભાથ ઓન ે વીજ ડાણો આપવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) . ૧૪૩.૯૬ લાખનો ખચ થયલે છે.. 
--------- 

આણંદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  
 ૨૨૭૦૦ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ  (િલંબાયત) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ િજ ામા ંસામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૬૮૦ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) કલ ુ . ૨૦૯૪.૦૮ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  
 ૨૨૬૯૧ ી કત િસંહ વાઘેલા  (કાંકરેજ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં કેટલા અનુસૂિચત િતના 
લાભાથ ઓને નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૨૫૩ વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) . ૪૦૩.૬૪ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 
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સુરત નવી િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૨૭૭૫ ી િવવેક પટલે   (ઉધના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવી 
િસિવલ હોિ પટલ, સુરતનું સંવગવાર કલ કેટલુ મહેકમ ુ
મંજર થયેૂ લ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવી િસિવલ 
હોિ પટલ, સુરતનું સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમની િવગત ૂ
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૧૯ 
વગ-૨ ૪૨ 
વગ-૩ ૬૯૧ 
વગ-૪ ૩૮૪ 

કુલ ૧૪૦૬  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સવંગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૮ ૧૧ 
વગ-૨ ૨૫ ૧૭ 
વગ-૩ ૬૬૦ ૩૦૧ 
વગ-૪ ૩૮૪ ૦૦ 

કુલ ૧૦૭૭ ૩૨૯  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તુતજ ભરવામાં આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અન ે ઉપલિ ધ યાન ે લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર િબમારી ધરાવતા બાળકો 

 ૨૨૮૨૬ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં 
આવેલ છે, 

  (૧) કલુ -૪,૦૧,૭૮૪/- બાળકો. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
રોગ બાળકોની સં યા 
દય ૧૯૯ 

કીડની ૬૧ 
કે સર ૪૫ 
કલુ  ૩૦૫  

 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા 
બાળકોની સારવાર 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  

--------- 
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ખેડા અને ભ ચ િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  
 ૨૪૫૬૮ ી ઈ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અન ેભ ચ િજ ામા ંમાગ અને મકાન 
(પંચાયત) ના કેટલા ર તાઓન ે નવા અને કેટલા 
ર તાઓને સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામાં આવીૂ , 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનું કામ ગિતમા ં છે અને 
કેટલા ર તાનુ ંકામ યા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉકત બાકી કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪)  વષવાર પંચાયત ભાગના 
ર તાઓની િવગત. 
િજ ોઃ ખેડા 

વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત  બાકી કામો 
નવા ૭૬ ૧૩ ૫૪ ૯ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૮૨ ૩૬ ૪૨ ૪ 
નવા ૩૬ - - ૩૬ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૬૦ - - ૫૮ 

િજ ોઃ ભ ચ 
વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત  બાકી કામો 

નવા ૨૪ ૫ ૧૫ ૪ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૨૯ ૧૩ ૯ ૭ 
નવા ૧૧ - ૮ ૩ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૩૭ - ૩ ૩૪ 

  બાકી રહેલા કામો પૈકી ૬૨ કામો વક ઓડર 
તબ ે , ૦૬ કામો ટે ડર મંજરી તબ ેૂ , ૩ કામો ટે ડર 

યામા,ં ૧૫ કામો ડી.ટી.પી. તબ ે , ૬૩ કામો નકશા 
અંદાજ તબ ે  તથા ૬ કામો સુધારેલી મંજરીના કારણે શ  ૂ
થઈ શકેલ નથી. જ ેવહીવટી યા પૂણ કરી બનતી વરાએ 

-------- 
TECHO ોજ ટ માટ મોબાઈલની ખરીદીે ે  

 ૨૪૫૦૮ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ઈનોવેટીવ મોબાઈલ ફોન ટેકનોલો  ફોર 
કો યુનીટી હે થ ઓપરેશન (TECHO) ોજે ટની 
કામગીરી કઈ એજ સીન ેસ પવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ઈનોવેટીવ મોબાઈલ ફોન ટેકનોલો  ફોર કો યુનીટી 
હે થ ઓપરેશન (TECHO) ોજે ટની કામગીરી આગસો ટ 

ા. લી. ને સોપવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત ોજે ટ માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર યા ભાવ,ે કેટલા મોબાઈલની 
ખરીદી કઈ એજ સી પાસેથી કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨)  
વષ ખરીદ કરાયલે 

મોબાઈલ 
એક મોબાઈલની 

કમતં  
એજ સીનંુ નામ 

૨૦૧૮ ૧૨૦૯૮ .૯૫૦૮.૮/- આમ  ઈ ફોટેક ા. લી. 
૨૦૧૮ ૨૪૭૭ .૯૫૦૭/- આમ  ઈ ફોટેક ા. લી. 
૨૦૧૯ કોઈ ખરીદી થયલે નથી.  

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ે
ઉ ત વષવાર ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૩)  
વષ એજ સીનંુ નામ ચુકવેલ રકમ 

૨૦૧૮ આમ  ઈ ફોટેક ા. લી. . ૧૩,૮૧,૬૫,૭૭૭/- 
૨૦૧૯ કોઈ ખરીદી થયલે નથી.  

--------- 
અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  

 ૨૨૬૭૧ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં કેટલા અનુસિૂચત િતના 
લાભાથ ઓન ે નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૯૬ લાભાથ ઓન ે વીજ ડાણો આપવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૪૩.૯૬ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 
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મહસાણા િજ ામાં શાળા આરો યે  તપાસ દર યાન ગંભીર િબમારી ધરાવતા બાળકો 
 ૨૨૮૨૮ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં 
આવેલ છે, 

  (૧) કલુ -૫,૨૨,૧૬૪/- બાળકો. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
રોગ બાળકોની સં યા 
દય ૧૧૦ 

કીડની ૨૧ 
કે સર ૦૯ 
કલુ  ૧૪૦  

 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા 
બાળકોની સારવાર માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે 
િવના મુ 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  

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોૂ ે ે  

 ૨૪૫૨૬ ી ભીખાભાઈ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢૂ  અન ે પોરબંદર િજ ામાં સીક 
યુબોન કેર યુિનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ જૂનાગઢ ૬૯૮ ૧૦૧૮ ૧૭૧૬ 
૨ પોરબંદર ૩૮૭ ૫૧૩ ૯૦૦ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમા ંથયો હોઈ અન ેતેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં દાખલ થયા અન ે કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઈને 
દાખલ થયા,  

  (૨)  
જનાગઢૂ  પોરબંદર બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમા ં
જ મેલ 
બાળકો  

૩૬૯ ૭૯૮ ૩૫૩ ૪૬૬ ૧૯૮૬ 

તબદીલ 
થઈ દાખલ 
થયલે 
બાળકો 

૩૨૯ ૨૨૦ ૩૪ ૪૭ ૬૩૦ 

કુલ ૬૯૮ ૧૦૧૮ ૩૮૭ ૫૧૩ ૨૬૧૬  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યુબોન કેર યુિનટમા ંસારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને  

  (૩)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ જૂનાગઢ ૧૧૩ ૮૫ ૧૯૮ 
૨ પોરબંદર ૦ ૨ ૨ 

 (૪) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં બાળકોના મૃ યુ  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
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અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા?ં અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતા ં ડૉ ટર ી તથા નસ ગ ટાફન ે ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે. (૩)  

સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની સારવાર માટે 
જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અને સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામા ં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
રા યમાં તબીબી અ યાસ પૂણ કયા બાદ િવદેશ જતા ર ા હોય તેવા ડોકટરો 

 ૨૪૫૭૫ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાં તબીબી અ યાસ પૂણ કયા બાદ 
ફરિજયાતપણે ા ય િવ તારમાં ફરજ/સેવા બ વવા 
અંગેની િનયત સેવા મયાદાનો ભંગ કરીને િવદેશ જતા ર ા 
હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો છે,  

  (૧) ૯૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી િનયમોનુસાર 
બ ડની કલ કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવીુ ,  

  (૨) . ૨,૬૩,૩૦,૦૦૦/- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલાં ડૉ ટરો પાસેથી બ ડની 
કલ કેટલી રકમ વસૂલવાની બાકી છેુ , અને 

  (૩) બો ડની રકમ વસલૂવાની બાકી રહેતી નથી. 

 (૪) તે યાં સુધી વસલૂવામાં આવશ?ે   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  
 ૨૨૬૯૫ ી સુરશભાઈ પટલે ે   (મણીનગર) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૨૪૨ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલ ુ . ૪૫૩૪.૨૯ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદમાં અપૂરતા વે ટીલેટર 
 ૨૪૪૮૪ ી હમતિસંહ પટલ ં ે  (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદમાં પૂરતા વે ટીલટેર ઉપલ ધ ન 
હોવાથી દદ ઓને વેઈટ ગમાં રાખવામાં આવ ે છે તે 
હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) તાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદમાં પૂરતા વે ટીલટેર ઉપલ ધ છે. 

 (૨)  હા, તો િસિવલ હોિ પટલમાં પૂરતા 
વે ટીલેટર યાં સુધીમાં ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં કિષિવષયક વીજ ડાણૃ  

 ૨૨૭૦૧ ી રમેશભાઇ કટારા  (ફતેપૂરા) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ખેડા િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૩૭૧૦ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 
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 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલ ુ . ૪૬૨૩.૦૬ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

રાજકોટ િજ ામાં મુ યમં ી અમૃતમ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૦૬ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા  (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં મુ યમં ી અમૃતમ યોજના હેઠળ 
કેટલા લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજર કરવામા ં આ યા છેૂ , 
અન ે

  (૧) મુ યમં ી અમૃતમ યોજના હેઠળ ૧૭,૭૦૩ 
લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજર કરવામાં આ યાૂ . 

 (૨) ઉ ત મંજર કરવામા ં આવેલ દાવા માટે કલ ૂ ુ
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી છેૂ ? 

  (૨) કલ ુ . ૧૭,૩૯,૪૭,૯૪૨/- (અંકે િપયા 
સ ર કરોડ ઓગણચાલીસ લાખ સળુતાળીસ હ ર નવસો 
બેતાળીસ પૂરા) 

--------- 
TECHO ોજ ટ માટ મોબાઇલની ખરીદીે ે  

 ૨૪૫૧૧ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
ઈનોવેટીવ મોબાઈલ ફોન ટેકનોલો  ફોર કો યુનીટી 
હે થ ઓપરેશન (TECHO) ોજે ટની કામગીરી કઈ 
એજ સીને સ પવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ઈનોવેટીવ મોબાઈલ ફોન ટેકનોલો  ફોર 
કો યુનીટી હે થ ઓપરેશન (TECHO) ોજે ટની 
કામગીરી આગસો ટ ા. લી.ને સોપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત ોજે ટ માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર યા ભાવ,ે કેટલા મોબાઈલની ખરીદી કઈ 
એજ સી પાસેથી કરવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ ખરીદ કરાયેલ 

મોબાઈલ 
એક મોબાઈલની 

કમતં  
એજ સીનંુ નામ 

૨૦૧૮ ૧૨૦૯૮ .૯૫૦૮.૮/- આમ  ઈ ફોટેક 
ા. લી. 

૨૦૧૮ ૨૪૭૭ .૯૫૦૭/- આમ  ઈ ફોટેક 
ા. લી. 

૨૦૧૯ કોઈ ખરીદી થયલે નથી.  
 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ે ઉ ત 
વષવાર ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૩)  
વષ એજ સીનંુ નામ ચુકવેલ રકમ 

૨૦૧૮ આમ  ઈ ફોટેક ા. 
લી. 

. 
૧૩,૮૧,૬૫,૭૭૭/- 

૨૦૧૯ કોઈ ખરીદી થયલે નથી.  
--------- 

કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઇનું પાણીે  
 ૨૨૭૬૧ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે (અકોટા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કરજણ તાલુકાની 
દેથાણ િવશાખામાંથી નીકળતી દેથાણ ડાયરે ટ માઇનોર 

ારા કેટલા િવ તારમાં િસંચાઇનું પાણી આપવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કરજણ તાલુકાની દેથાણ િવશાખામાંથી નીકળતી 
દેથાણ ડાયરે ટ માઇનોર ારા ૬૪૫ એકર િવ તારન ે
િસંચાઇ માટે પાણી પૂ  પાડવામાં આવલે છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઇનોરની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) દેથાણ ડાયરે ટ માઇનોરમાંથી નીકળતી તમામ 
૯ યુ પીએલ સબમાઇનોરની કામગીરી પૂણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમા ં . ૯૩.૭૦ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
ડભોઇ તાલુકાની પોર શાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઇનું પાણીે  

 ૨૨૭૫૫ ી શૈલેષ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં ડભોઇ તાલુકાની પોર 
શાખામાંથી નીકળતી અંગુઠણ માઇનોર ારા કેટલા 
િવ તારમાં િસંચાઇનુ ંપાણી આપવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ડભોઇ તાલુકાની પોર શાખામાંથી નીકળતી અંગુઠણ 
માઇનોર ારા ૧૦૬૭ એકર િવ તારને િસંચાઇ માટે પાણી 
પૂ  પાડવામાં આવેલ છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઇનોરની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) અંગુઠણ માઇનોરમાંથી નીકળતી કલ ુ ૧૧ 
સબમાઇનોરમાંથી ૮ સબમાઇનોરની કામગીરી પૂણ થયેલ 
છે. અને ૩ સબમાઇનોરની કામગીરી ગિતમાં છે. 

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

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમા ં . ૭૭.૯૩ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદની હોિ પટલોમાં સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૪૪૯૦ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, ય.ુએન. મહેતા હાટ હોિ પટલ, એચ. એલ. 
િ વેદી િકડની હોિ પટલ, કે સર હોિ પટલમાં 
હોિ પટલવાર, સંવગવાર મજંર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧) મંજર મહેકમૂ  
સં થા વગ-૧ વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
કુલ 

િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ  ૩૩ ૧૨૩ ૨૮૪૨ ૧૭૦૧ ૪૬૯૯ 
યુ. એન. મહેતા ઇ ટી. ઓફ 
કાડ યોલો  એ ડ રીસચ સે ટર  

૪૫૦ ૭૪૬ ૩૦૮૫ ૧૧૮ ૪૩૯૯ 

ઇ ટી. ઓફ કીડની ડીસીસીઝ એ ડ 
રીસચ સે ટર  

૯૦ ૩૩ ૨૯૭ ૩૧ ૪૫૧ 

ગુજરાત કે સર રીસચ ઇ ટીટયુટ ૨૨૧ ૩૭ ૫૫૬ ૨૯૪ ૧૧૦૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજર મહેકમ પૈકી ૂ
હોિ પટલવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે અને 
કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) ભરાયેલ જ યાઓ  
સં થા વગ-૧ વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
કુલ 

િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ  ૨૨ ૫૩ ૨૧૫૮ ૧૭૦૧ ૩૯૩૪ 
યુ. એન. મહેતા ઇ ટી. ઓફ 
કાડ યોલો  એ ડ રીસચ સે ટર  

૧૨૩ ૧૯૭ ૧૫૫૫ ૧૧ ૧૮૮૬ 

ઇ ટી. ઓફ કીડની ડીસીસીઝ એ ડ 
રીસચ સે ટર  

૫૪ ૬ ૨૭૫ ૨૯ ૩૬૪ 

ગુજરાત કે સર રીસચ ઇ ટીટયુટ ૧૨૪ ૩૩ ૪૯૯ ૨૯૪ ૯૫૦ 
 

ખાલી જ યાઓ 
સં થા વગ-૧ વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
કુલ 

િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ  ૧૧ ૭૦ ૬૮૪ ૦૦ ૭૬૫ 

યુ. એન. મહેતા ઇ ટી. ઓફ 
કાડ યોલો  એ ડ રીસચ સે ટર  

૩૨૭ ૫૪૯ ૧૫૩૦ ૧૦૭ ૨૫૧૩ 

ઇ ટી. ઓફ કીડની ડીસીસીઝ એ ડ 
રીસચ સે ટર  

૩૬ ૨૭ ૨૨ ૨ ૮૭ 

ગુજરાત કે સર રીસચ ઇ ટીટયુટ ૯૭ ૪ ૫૭ ૦ ૧૫૮  
 (૩) ઉ ત ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી હોિ પટલવાર 
કેટલી જ યાઓ કરાર આધા રત/ આઉટસોસ ગથી 
ભરાયેલ છે, અને 

  (૩)  

કરાર આધા રત/ આઉટસોસ ગથી ભરાયેલી જ યાઓ 
કરાર આધા રત આઉટસોસ ગ 

સં થા 
વગ-૧ 

વગ-
૨ 

વગ-૩ 
વગ-

૪ 
કલુ  વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૬૮૨ ૧૧૦૬ ૧૭૮૮ 
યુ. એન. મહેતા ઇ ટી. ઓફ 

કાડ યોલો  એ ડ રીસચ સે ટર 
૧૨૩ ૧૯૭ ૧૫૫૫ ૧૧ ૧૮૮૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઇ ટી. ઓફ કીડની ડીસીસીઝ 
એ ડ રીસચ સે ટર 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ગુજરાત કે સર રીસચ ઇ ટીટયુટ ૨૬ ૨ ૫૦ ૦ ૭૮ ૦ ૦ ૪૫ ૧૩૧ ૧૭૬ 
 (૪) કરાર આધા રત/ આઉટસોસ ગથી જ યાઓ   (૪) 



ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 397 

કરાર આધા રત આઉટસોસ ગ 
સં થા 

વગ-૧ 
વગ-

૨ 
વગ-૩ 

વગ-
૪ 

કલુ  વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

ભરવા માટે કઇ એજ સીને ન ી કરેલ છે, અને  િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ ખાતે કરાર 
આધા રત/આઉટસોસ ગથી જ યાઓ ભરવા માટે (૧) 
રાજદીપ એ ટર ાઈઝ (૨) મેસસ એમ.જ.ેસોલંકી અને 
(૩) ઈથોસ એચઆર મેનેજમે ટ એ ડ ોજ ે ટ ા.લી. 
એજ સીઓ ન ી કરેલ છે. 

 યુ.એન. મહેતા ઈ ટી. ઓફ કાડ યોલો  એ ડ રીસચ 
સે ટર, અમદાવાદ ખાતે ટકાગાળા માટે કરાર આધારીત ૂં
જ યાઓ િનયત પ ધિતથી અને હેરાત આપી 
ભરવામાં આવે છે. 

 ઈ ટી. ઓફ કીડની ડીસીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, 
અમદાવાદ ખાતે કરાર આધા રત/આઉટસોસ ગથી 
જ યાઓ ભરાયેલ નથી. 

 ગુજરાત કે સર રીસચ ઇિ ટ ૂટ, અમદાવાદ ખાતે 
કરાર આધા રત/આઉટસોસ ગથી જ યાઓ ભરવા માટે 
રાજદીપ એ ટર ાઈઝ એજ સી ન ી કરેલ છે. 

 (૫) તે અ વય ેઉ ત િ થિતએ છે ા બ ેવષમાં વષવાર 
કઇ એજ સીને કેટલા કમચારીઓ માટે કેટલી રકમ ચૂકવવામાં 
આવી? 

 

 (૫)  િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ 
એજ સીનું 

નામ 
વષ કમચારીઓની 

સં યા 
ચુકવેલ રકમ 
( િપયામાં) 

૨૦૧૮ ૬૭૧ ૧૪,૪૭,૭૧,૨૧૮ રાજદીપ 
એ ટર ાઈઝ ૨૦૧૯ ૧૨૯૪ ૨૦,૬૮,૯૬,૬૩૭ 

૨૦૧૮ ૩૯૮ ૫,૮૭,૮૦,૭૪૦ મેસસ 
એમ.જ.ે 
સોલંકી 

૨૦૧૯ ૪૮૮ ૭,૦૦,૯૧,૨૮૬ 

૨૦૧૮ ૬ ૧૪,૩૪,૨૮૯ ઈથોસ 
એચઆર 
મેનેજમે ટ 

એ ડ 
ોજ ે ટ 
ા.લી. 

૨૦૧૯ ૬ ૧૮,૨૩,૭૮૪ 

 યુ.એન.મહેતા ઈ ટી. ઓફ કાડ યોલો  એ ડ રીસચ 
સે ટર, અમદાવાદ ખાતે આઉટસોસ ગથી કોઈ પણ 
જ યા ભરેલી ન હોઈ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
એજ સીને કોઈ રકમ ચૂકવવામાં આવેલ નથી. 

 ઈ ટી. ઓફ કીડની ડીસીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, 
અમદાવાદ ખાતે આઉટસોસથી કોઈ પણ જ યા ભરેલી 
ન હોઈ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં એજ સીને કોઈ 
રકમ ચૂકવવામાં આવેલ નથી. 

ગુજરાત કે સર રીસચ ઇિ ટ ૂટ અમદાવાદ 
એજ સીનું 
નામ 

વષ કમચારીઓની 
સં યા 

ચુકવેલ રકમ 
( િપયામાં) 

રાજદીપ ૨૦૧૮ ૧૬૨ ૨,૨૭,૧૩,૮૪૦ 

એસટી કો પે સેશન અ વયે ક  સરકાર પાસેથી લેવાની રકમે  
 ૨૪૫૪૩ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) એસટી કો પે સેશન અ વય ે કે  સરકાર 
પાસે લેવાની નીકળતી રકમનો હ ો રા ય સરકારન ે
સમયસર મળતો નથી તે હકીકત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

  (૧) વળતર દર બે માસને અંતે મળવાપા  થાય છે. 
સ ટે બર-૨૦૧૯ સુધીનું વળતર મળેલ છે. 
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િ થિતએ સાચી છે,  
 (૨)  હા, તો ઉ ત લેવાની નીકળતી રકમ 
સમયસર મળે તે માટે રા ય સરકારે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં શા યાસો કે  સરકાર સમ  કયા, અને 

  (૨) જ-ેતે સમયે મળવાપા  વળતર સંદભ નવે બર 
૨૫, ૨૦૧૯ના રોજ ભારત સરકારના રેવ ય ુસે ેટરીને તથા 
માચ ૨૭, ૨૦૧૯ના રોજ ભારત સરકારના નાણાંમં ી ીન ે
પ  પાઠવવામાં આવેલ. 

 (૩) તે અ વયે કે  સરકારે યારે શા િતભાવ 
આ યા?  

  (૩) ભારત સરકાર તરફથી વખતો-વખત 
કો પે સેશનનો હ ો ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં સીક યુે  બોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  

 ૨૪૪૫૪ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં સીક ય ુબોન કેર 
યુિનટમાં કેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ પાટણ ૬૧૦ ૬૯૮ ૧૩૦૮ 
૨ મહેસાણા ૧૨૦૩ ૧૩૦૯ ૨૫૧૨ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલ બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઈ અન ેતેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લેનાર તબદીલ થઈન ે
દાખલ થયા, 

  (૨)  
પાટણ મહસાણાે  બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમા ં
જ મેલ 
બાળકો 

૩૪૬ ૪૩૪ ૮૩૧ ૯૦૭ ૨૫૧૮ 

તબદીલ 
થઈ દાખલ 
થયેલ 
બાળકો 

૨૬૪ ૨૬૪ ૩૭૨ ૪૦૨ ૧૩૦૨ 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને 

  (૩)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ પાટણ ૪૪ ૯૪ ૧૩૮ 
૨ મહેસાણા ૮૪ ૬૦ ૧૪૪ 

 (૪) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ં બાળકોના મૃ ય ુ
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા?  

 (૪)  
(૧) સીક યુ બોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન અન ે
મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાન ેધોરણ ેભરવામા ંઆવે 
છે. 
(૨) સીક યુ બોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
કરતાં ડૉ ટર ી તથા નસ ગ ટાફને ફેસેલીટી બેઝ યુબોન 
કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ંઆવે છે.  
(૩) સીક યુ બોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અન ે સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવે છે.  
(૪) સીક ય ુબોન કેર યુિનટમા ંજ રી સાધન સામ ી પૂરતા 

માણમા ંફાળવવામાં આવે છે. 
--------- 

સૌર ઊ ની ખરીદી બાબત 
 ૨૫૨૦૨ ેશકમાર મેવાણીુ   (વડગામ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
  (૧), (૨) અને (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, િવિવધ કપનીઓ ં
પાસેથી ખરીદવામાં આવેલ વીજળી, તેના કરા રત ભાવ, તે 
અ વયે ચૂકવવામાં આવેલ રકમ અને આ ન ી કરવામા ં
આવેલ ભાવની િવગત *પ રિશ -અ મુજબ છે. 

  

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર કેટલી સૌર ઊ  કોની પાસેથી કયા ભાવ ે
ખરીદવામાં આવી, 
 (૨) ઉ ત ખરીદીના ભાવો યારે ન ી કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે
 (૩) તે અ વયે કઈ એજ સી/કપનીન ે કેટલી રકમ ં
ઉ ત વષવાર ચૂકવવામાં આવી?   

(*પ રિશ  સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

અમરલી િજ ામાં િબ માર હાલતના ર તાઓે  
 ૨૪૫૫૦ ી અંબરીષ ડરે   (રાજલાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાના રાજલાથી બાઢડા તથા રાજલાુ ુ થી ફરાબાદ ર તા 
િબ માર હાલતમાં છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે,  

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત ર તાઓ િબ માર થવાના શા 
કારણો છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત ર તાઓને યાં સુધીમાં નવા / સમારકામ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ આ ૨ (બે) 
ર તાઓને મરામત કરી વાહન યવહાર યો ય રાખેલ હોઈ 

 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબતે  

 ૨૨૭૬૭ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત અમરેલી ૂ
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૫૬૧.૪૦ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૫૭૮ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવલે છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨) .૨૫૮.૬૩ લાખનો ખચ થયલે છે.  
--------- 

ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીે ૂ  
 ૨૪૫૩૬ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીરસોમનાથ અને અમરેલી િજ ામાં માગ 
અને મકાન (પંચાયત) ના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે
કેટલા ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંૂ
આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનું કામ ગિતમાં છે અને 
કેટલા ર તાનું કામ યા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉકત બાકી કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અન ે(૪)  વષવાર ર તાઓની મંજરીની ૂ
િવગત. 

િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત શ  ન થયેલ 
(બાકી 
કામો) 

નવા ૧ ૧ - - ૨૦૧૮ 
સમારકામ ૧ ૧ - - 
નવા ૧૯ - ૪ ૧૫ 

ગીર 
સોમનાથ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૨૯ - - ૨૯ 
નવા ૭ - - ૭ ૨૦૧૮ 
સમારકામ ૨૪ ૨ ૨૧ ૧ 
નવા ૨૦ - - ૨૦ 

અમરેલી 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૬૬ - ૧૦ ૫૬  

  બાકી રહેલા કામો પૈકી ૧૦ કામો વકઓડર તબ ે , 
૫૧ કામો ટે ડર તબ ે, ૧૭ કામો ડીટીપી તબ ે , ૪૭ કામો 
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બ નંબર તબ ે  છે, જ ે  વહીવટી યા પૂણ કરી કામો 
બનતી વરાએ પૂણ કરવાનું આયોજન છે.  

--------- 
છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં નવી સોલાર ફટોપ યોજના અ વયે અર ઓ 

 ૨૪૫૮૯ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટા-ઉદેપુર) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  િ થિતએ રા યમાં 
નવી સોલાર ફટોપ યોજના સરકારે યારે હેર કરી,  

  (૧) રા યમાં રહેણાંક ે  ે સોલાર ફ ટોપનો યાપ 
વધારવા રા ય સરકાર ી ારા પ રપ  
નં.એસએલઆર/૧૧/ ૨૦૧૫/૪૦૧/બી-૧ 
તા.૫/૮/૨૦૧૯થી નવી સોલાર ફટોપ યોજના ‘‘સૂય-
ગુજરાત’’  શ  કરવામા ંઆવી છે. 

 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર  
છોટાઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ઉકત 
યોજનાનો લાભ  લવેા કેટલી અર  મળી,  

  (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર છોટા 
ઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામા ંતાલુકાવાર નવી સોલાર ફટોપ 
યોજનાનો લાભ લેવા માટે મળલે અર ઓની મા હતી 
પ ક-અ મુજબ છે.  

 (૩) ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર, તાલુકાવાર, 
વષવાર કેટલી અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ ૂ
નામંજર કરીૂ , અન ે

  (૩) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઉકત િજ ાઓમા ં
વષવાર નવી ફટોપ યોજના હેઠળ મંજર અને નામંજર કરેલ ૂ ૂ
અર ઓની મા હતી પ ક-અ મુજબ છે. 

 (૪) મંજર અરૂ ઓ પૈકી િજ ાવાર, તાલુકાવાર, 
વષવાર કેટલી સૌર ઊ  પેનલ લગાવી અને તેના માટે 
કેટલી રકમની સહાય ચૂકવી ? 

  (૪) મંજર અર ઓ પૈકી િજ ાવારૂ , તાલુકાવાર, 
વષવાર નવી સોલાર ફટોપ યોજના હેઠળ કાયાિ વત થયલે 
સોલાર ફટોપ સી ટમ અને તેના માટે ચૂકવલે સહાયની 
રકમ  મા હતી પ ક-બ મુજબ છે.   

પ ક-અ 
વષ ૨૦૧૯ (૫-૮-૨૦૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯) મળેલ અર ઓ 
વષ ૨૦૧૯ (પ-૮-૨૦૧૯ થી  

૩૧-૧૨-૨૦૧૯) અ.નં. િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ 

 મંજર થયેલ અર ઓૂ  નામંજર થયેલ અર ઓૂ  
જતેપુર પાવી ૨ ૨ ૦ 
કવાંટ ૧ ૧ ૦ 
સંખેડા ૪ ૪ ૦ 
છોટા ઉદેપુર ૦ ૦ ૦ 
બોડેલી ૦ ૦ ૦ 
નસવાડી ૦ ૦ ૦ 

૧ 

 
છોટા ઉદેપુર  

 
 

છોટા ઉદેપુર 

કુલ ૭ ૭ ૦ 
દાહોદ ૬૦ ૬૦ ૦ 
ફતેપુર ૪ ૪ ૦ 
દેવગઢબારીયા ૨ ૨ ૦ 
ગરબાડા ૩ ૩ ૦ 
ઝાલોદ ૧૪ ૧૪ ૦ 
લીમખેડા ૪ ૪ ૦ 
સંજલેી ૦ ૦ ૦ 
ધાનપુર ૦ ૦ ૦ 

૨ દાહોદ 

સ ગવાડ ૦ ૦ ૦ 
કુલ ૮૭ ૮૭ ૦ 

પ ક-બ 
અ.નં. િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ વષ ૨૦૧૯ (૫-૮-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

   કાયાિ વત થયેલ સોલાર ફટોપ 
સી ટમની મતા ( ક.વો.) 

ચૂકવેલ સહાયની રકમ 

જતેપુર પાવી ૦ 
કવાંટ ૦ 
સંખેડા ૦ 

૧ છોટા ઉદેપુર 

છોટા ઉદેપુર ૦ 

એજ સીએ સબિસડી મેળવવા કલેમ કરેલ 
નથી. 
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બોડેલી ૦ 
નસવાડી ૦ 
કુલ ૦ 
દાહોદ ૪.૬ 
ફતેપુર ૦ 
દેવગઢબારીયા ૦ 
ગરબાડા ૦ 
ઝાલોદ ૦ 
લીમખેડા ૦ 
સંજલેી ૦ 
ધાનપુર ૦ 

૨ દાહોદ 

સ ગવાડ ૦ 
કુલ ૪.૬  

એજ સીએ સબિસડી મેળવવા કલેમ કરેલ 
નથી. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં મુ યમં ી ી અમૃતમ યોજના હઠળના લાભાથ ઓ ે  

 ૨૨૮૦૭ ીમતી ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ંમુ યમં ી અમૃતમ યોજના હેઠળ 
કેટલા લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજર  કરવામાં આ યા છેૂ , 
અને   

  (૧) ૧૭,૭૦૩ લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજર કરવામા ંૂ
આ યા. 

 (૨) ઉકત મંજર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કલ ૂ ુ
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી છે ૂ ?  

  (૨) .૧૭,૩૯,૪૭,૯૪૨/-રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવી. 

--------- 
આણંદ અને વલસાડ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉકટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૫૬૩ ી િનરજન પટલં ે   (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર 
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉકટરોન ેિનમણૂક આપવામાં આવી,   

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉકટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉકટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૧)  અને  (૨)  પ ક-૧ આ સાથે સામેલ છે.
  

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉકટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અન ે કેટલી રકમ વસૂલવાની 
બાકી છે, અને  

  (૩) પ ક-૨ આ સાથે સામલે છે. 

 (૪) ઉકત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શું 
કાયવાહી કરી ?  

  (૪) મામલતદાર (વસલૂાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ િજ ાનંુ નામ િનમણૂક આપેલ 
ડૉકટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉકટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડૉકટર 

િનમણૂક આપેલ 
ડૉકટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉકટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડૉકટર 

૧ આણંદ ૧૬ ૪ ૧૨ ૧૩ ૩ ૧૦ 
૨ વલસાડ ૪૨ ૧૦ ૩૨ ૫૯ ૧૭ ૪૨ 

કુલ ૫૮ ૧૪ ૪૪ ૭૨ ૨૦ ૫૨ 

પ ક-૨ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ િજ ાનંુ નામ 
બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉકટરોની સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉકટરોની સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત કરવાની 
બાકી બો ડની 

રકમ ( .) 

૧ આણંદ ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦ 
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૨ વલસાડ ૭ ૧૦૫૦૦૦૦ ૩૭૫૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૯૫૦૦૦૦૦ 
કુલ ૯ ૧૩૫૦૦૦૦ ૫૨૫૦૦૦૦ ૪ ૨૦૦૦૦૦૦ ૨૪૦૦૦૦૦૦ 

--------- 
ક ીય સાતમાં પગારપંચની ભલામણોે   

 ૨૪૫૬૫ ી પુનમભાઈ પરમાર  (સો ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કે ીય 
સાતમા પગારપંચની ભલામણોન ે અનલુ ીન ે રા ય 
સરકારના કમચારીઓ/અિધકારીઓના ભ થા તેમજ પગાર 
િવસંગતતા બાબતોની િવચારણા કરવા અથ નાણા ં
િવભાગના તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૬ના ઠરાવથી 
અિધકારીઓની તેમજ મં ીમંડળની પેટા સિમિતની રચના 
કરવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉકત િ થિતએ આ સિમિત ારા યા 
મુ ાઓ પર વે િવચારણા કરી સરકારને યારે અહેવાલ રજ  ૂ
કરવામા ંઆ યો, અન ે

  (૨) આ સિમિતઓ ારા હજ સુધી સરકારને અહેવાલ ુ
રજ  કરવામાં આવલે નથીૂ . 

 (૩) ઉકત અહેવાલ અ વય ેરા ય સરકારે યારે તેનો 
અમલ કય  ?  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત અને તાપી િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  

 ૨૪૬૦૧ ી આનંદભાઈ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરત અને તાપી િજ ામા ં સીક યબુોન 
કેર યિુનટમાં કેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ સુરત ૬૬૩૮ ૬૦૧૮ ૧૨૬૫૬ 
૨ તાપી ૧૦૯૬ ૧૦૨૬ ૨૧૨૨ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમા ંથયો હોઇ અન ેતેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અન ે કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઇન ે
દાખલ થયા, 

  (૨)  
સુરત તાપી બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 
જ મેલ 
બાળકો 

૫૦૯૯ ૪૫૬૮ ૭૯૫ ૭૭૯ ૧૨૨૪૧ 

તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 
બાળકો 

૧૫૩૯ ૧૪૫૦ ૩૦૧ ૨૪૭ ૩૫૩૭ 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ંસારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને 

  (૩)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ સુરત ૧૦૨૦ ૯૬૬ ૧૯૮૬ 
૨ તાપી ૪૯ ૪૦ ૮૯ 

 (૪) સીક યબુોન કેર યિનટમા ં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાન ેધોરણ ેભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યિુનટમાં નવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતાં ડૉ ટર ી તથા નગ સ ટાફને ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે. 
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(૩) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અન ેસારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ર તાના બાકી કામોે  

 ૨૪૬૨૮ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના ચોથા સ મા ં તા.૧૯/૭/૨૦૧૯ના રોજ 
સભાગૃહમાં રજ થયેલ તારાંિકત  માંકઃ ૂ ૧૮૬૭૦ (અ તા-૨૧) અ વયે માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ે
મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં ચાર કામો ગિત હેઠળ હોવાથી તથા ૨૬ કામો 
વહીવટી યાને કારણે બાકી હતા,ં તે હકીકત સાચી છે,   

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત પૈકી કેટલા બાકી ર તાના કામો 
તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા છે, 
અને  

  (૨) ૨(બે) 

 (૩) ઉકત પૈકી બાકી રહેલા કેટલા ર તાના કામો 
યા સુધીમા ંપૂણ કરવામાં આવનાર છે ?  

  (૩) ગિત હેઠળના ૧૩ (તેર) પુલોના કામો બનતી 
વરાથી. હવે શ  થનાર ૧૪ (ચૌદ) પુલોના કામો ટે ડર 

તબ ે  અને ૧ પુલનું કામ નકશા અંદાજ તબ ે  છે જ ે
વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાથી. 

--------- 
આણંદ િજ ામાં િજ ા ક ાની િસિવલ હોિ પટલની સુિવધા બાબત 

 ૨૫૧૮૮ ી અમીત ચાવડા  (આંકલાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં િજ ા ક ાની સંપૂણ સુિવધાસ  િસિવલ 
હોિ પટલ નથી તે  હકીકત સાચી છે, અન ે  હા, તો, અન ે

  (૧) ના, .  
  તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં િજ ા ક ાની સંપૂણ સિુવધાસ  િસિવલ 
હોિ પટલ પેટલાદ ખાતે કાયરત છે. 

 (૨) કેટલા સમયમાં િસિવલ હોિ પટલ કાયરત 
કરવાનું આયોજન છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વડોદરા ખોરાક અને ઔષધી યોગશાળા ારા ઔષધના નમૂનાઓની ચકાસણી 

 ૨૨૮૩૯ ી હષ સંઘવી  (મજરાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વડોદરા ખોરાક અને ઔષધ યોગશાળા ારા 
સને ૨૦૧૯ના કેલે ડર વષમાં ઔષધના કેટલા 
નમૂનાઓની ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે,  

  (૧) ૧૨૧૨૯ 

 (૨) તેમાંથી કેટલા નમનૂાઓ માણસર ધોરણના 
માલુમ પ ા, 

  (૨) ૧૧૯૫૨ 

 (૩) કેટલા નમનૂાઓ અ માણસર ધોરણના માલમુ 
પ ા, અન ે

  (૩) ૧૭૭ 

 (૪) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અ માણસર ઔષિધના િક સામા ંશું પગલાં લેવામાં આ યા 
? 

  (૪) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સન ે
૧૯૪૦નો ઔષધ અને સ દય સાધન ધારો અને તે 
અ વયેના  િનયમો મુજબ અ માણસર ઔષિધના િક સામા ં
નીચે મુજબના પગલાં લેવામા ંઆ યા. 

પગલાંની િવગત 
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૬૭ િક સામાં ઉ પાદક પેઢીન ે કારણદશક નોટીસ 
પાઠવવામાં આવી. 

૧૩ િક સામાં ઉ પાદકના ઉ પાદન પરવાના થિગત 
કરવામા ંઆ યા. 

૦૪ િક સામાં ઉ પાદકની બનાવટની પરવાનગી પરત 
ખચવામાં આવી અન ે પરવાના થિગત કરવામા ં
આ યા. 

૦૧ િક સામાં ઉ પાદક સામ ે નામદાર કોટમાં કેસ 
દાખલ કરવામા ંઆ યા. 

૦૨ િક સામાં ઉ પાદકના પરવાના રદ થવાથી કેસ 
બંધ  કરવામા ંઆ યા. 

૦૨ િક સામાં ઉ પાદક ારા નમૂનાને ચેલે જ કરવામા ં
આવેલ અને સે ટલ ડગ લેબોરેટરી, કલક ા ારા 
નમૂનો માણસર હેર કરવામાં આવતા કેસ બંધ  
કરવામા ંઆ યા. 

૮૮ િક સામાં ઉ પાદક અ ય રા યના હોઈ જ ે તે 
રા યના ડગ ક ટોલરને ઉ પાદક સામ ે પગલાં 
લેવા માટે રીફર કરવામાં આવલે છે.   

--------- 
ભાવનગર સર ટી હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૨૭૭૦ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સર ટી 
હૉિ પટલ, ભાવનગરનુ.ં સંવગવાર કલ કેટલુ ંમહેકમ મંજર ુ ૂ
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સર ટી 
હૉિ પટલ, ભાવનગરનું સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૦૧ 
વગ-૨ ૪૦ 
વગ-૩ ૫૦૩ 
વગ-૪ ૧૭૮ 

કલુ  ૭૨૨  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને
  

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

વગ-૧ ૦૧ ૦૦ 
વગ-૨ ૩૧ ૦૯ 
વગ-૩ ૩૪૩ ૧૬૦ 
વગ-૪ ૧૭૮ ૦૦ 

કલુ  ૫૫૩ ૧૬૯  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તૃતજ ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
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પાલનપુર શહરમાં બાયપાસ રોડ બનાવવા અંગેે  
 ૨૪૬૩૪ ી મહશકમાર પટલે ુ ે   (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર શહેરમા ં એરોમા ં
સકલ પાસ ે સ તી ટાફીકની ગંભીર સમ યા િનવારવા 
રા ય સરકારે કે  સરકારને બાયપાસ બનાવવા યારે 
દરખા તો કરી, 

 

 (૨) આ દરખા તોનો કે  સરકારે શો િતભાવ 
આપેલ છે, અન ે

 

 (૧) (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ મા.મ. િવભાગ 
ારા પાલનપુર શહેરમાં બાયપાસ બનાવવાનું આયોજન ન 

હોઈ,  ઉપિ થત થતો નથી. 
   

 (૩) આ બાયપાસ યાં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવનાર છે? 

  

--------- 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 

 ૨૨૭૬૮ ી રાઘવ ભાઈ પટલે   ( મનગર ા ય) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત દેવભૂિમ ૂ

ારકા િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો 
અને કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા,અન ે

  (૧) ૧૩૨૦.૫૫ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૨૯૫૭ નંગ વીજ થાંભલા બદલવામાં આ યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) .૫૬૫.૮૮ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

સરકારી કમચારીઓ/અિધકારીઓનું ઘરભાડા ભ થંુ વધારવા બાબત 
 ૨૪૬૧૬ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : તા.૨૯-૦૩-૨૦૧૬ ના રોજ સભાગૃહમાં ગૃહમાં રજ થયેલ તારાં કત  ૂ
માંકઃ ૨૫૮૦૨ (અ તા મ ન.ં ૧૩૭) ના અનુસંધાન ેમાનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સરકારી કમચારીઓ/અિધકારીઓના ઘરભાડા 
ભ થુ ૩૦ ટકા કરવા બાબતનું મીની ટી ઓફ ફાઇના સ, 
ખચ િવભાગ, ભારત સરકારનું ઓફીસ મેમોરે ડમ તા.૩૧-
૦૭-૨૦૧૫ ના રોજ સરકારને મળેલ હતંુ અને તે લાગુ 
કરવા માટે રા ય સરકાર તમામ પાસાઓન ે િવચાર કરીન ે
યો ય સમય ે િનણય લેવાની હતી તો 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ આ અંગે સરકારે કોઈ 
િવચારણા કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ િવચારણાના અંતે શી 
કાયવાહી કરી અને ઉ ત મેમોરે ડમનો યારે અમલ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) તુત બાબત પર વે મં ીમંડળની પેટા સિમિત 
ારા િવિવધ મુ ાઓ પર વ ે િવચારણા કરી સરકારન ે

અહેવાલ રજ કરવામાં આવશે યારબાદ સદરહ ૂ ુ
મેમોરે ડમના અમલ બાબતમાં િવચારણા કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
મોરબી િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૧૮ ી ગોિવંદભાઈ પટલે   (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
મોરબી િજ ામાં કેટલા લોકોને આયુ યમાન ભારત-

ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા? 

  ૩૭,૨૦૦ કાડ આપવામા ંઆ યા.  

--------- 
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દહગામ તાલુકામાં કોઝવેે  
 ૨૨૭૩૩ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના દહેગામ તાલુકાના લવાડ થી વાસણા સોગઠી 
વ ચે મે ો નદી પર રડી/કોઝવ ેબનાવવાનુ ંસરકારનુ ંકોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) . ૨૦૦.૦૦ લાખ 

અમરલી િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબતે  
 ૨૨૬૭૫ ીમતી ઝંખના પટલે   (ચોયાસી) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં અમરેલી 
િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ેકેટલા 
થાંભલા બદલવામાં આ યા,અન ે

  (૧) ૫૬૧.૪૦ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૫૭૮ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવલે છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) .૨૫૮.૬૩ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

િસ ધપુર તાલુકામાં આવેલ હોિ પટલમાં એમ.આર.આઈ. મશીન બગડી જવા બાબત 
 ૨૪૪૫૭ ી ચદંન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાના િસ ધપુર તાલુકામાં આવેલ જનરલ 
હોિ પટલ/કે સર હોિ પટલમાં એમ.આર.આઈ. મશીન 
વારંવાર બગડી જવા અને ટેકનીશીયન કાયમી ધોરણે ન 
હોવા અંગેની ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે, કેમ 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાના િસ ધપુર તાલુકામાં આવેલ જનરલ 
હોિ પટલ/કે સર હોિ પટલમાં એમ.આર.આઈ. મશીન 
ચાલુ હાલતમા ં છે, અને તેન ે એ સ-રે િવભાગના 
ટેકનીશીયન વારા ઓપરેટ કરવામાં આવે છે. 

 (૨)   હા, તો તે અ વયે છે ા બે વષમાં શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) દદ ઓને મુ કેલી ન પડે તે માટે કાયમી 
ટેકનીશીયન યાં સુધીમા ંમુકવામાં આવશ?ે 

  (૩) શ આતથી તાલીમ પામલે ટેકનીશીયન વારા 
કામગીરી લેવામાં આવે છે. 

--------- 
ક છ િજ ાની સરકારી હોિ પટલોમાં સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૪૪૩૩ ી ુમનિસંહ ડે   (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી હોિ પટલમા ં સંવગવાર 
મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી હોિ પટલમાં સંવગવાર મંજરૂ , 
ભરેલ અને ખાલી મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
(િવગતવાર પ ક સામેલ છે.) 

હોિ પટલનું 
નામ 

સંવગ મંજર ૂ  ભરલે  ખાલી 

વગ-૧ ૨ ૧ ૧ 
વગ-૨ ૩ ૧ ૨ 
વગ-૩ ૩૬ ૨૬ ૧૦ 

મા.આ.હો ભુજ 

વગ-૪ ૧૪ ૧૪ ૦ 
વગ-૧ ૧૦ ૫ ૫ 
વગ-૨ ૫ ૪ ૧ 

સ.હો.માંડવી 

વગ-૩ ૩૯ ૨૫ ૧૪ 
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વગ-૪ ૨૯ ૨૯ ૦ 
વગ-૧ ૯ ૫ ૪ 
વગ-૨ ૪ ૪ ૦ 
વગ-૩ ૨૭ ૨૨ ૫ 

સ.હો.ગાંધીધામ 

વગ-૪ ૧૬ ૧૬ ૦  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરેલી અને કેટલી ખાલી છે, અને  

   

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩)  
 હોિ પટલ ખાતે વગ-૧ તજ ોની જ યા ભરવા માટે 

દર સોમવારે તેમજ તબીબી અિધકારી વગ-રની 
જ યાઓ ભરવા દર મંગળવારે વોક-ઇન-ઇ ટર ય ુ
રાખવામાં આવે છે. 

  વગ-૩ની નસ ગ, પેરા મેડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ 
અ ય વહીવટી સંવગની જ યાઓ સીધી 
ભરતી/બઢતીથી ભરવામાં આવે છે. 

પ ક-અ 
ક છ િજ ાની સરકારી હોિ પટલોમાં સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

માનિસક આરો યની હોિ પટલ, 
ભુજ 

સરકારી હોિ પટલ, માંડવી સરકારી હોિ પટલ, ગાંધીધામ અ.નં. સંવગ 

મંજૂર ભરેલી ખાલી CM 
Setu 

NHM મંજૂર ભરેલી ખાલી CM 
Setu 

NHM મંજૂર ભરેલી ખાલી CM 
Setu 

NHM 

વગ-૧ 
૧ મુ ય િજ ા તબીબી 

અિધકારી સહ િસિવલ સજન 
૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   

૨ અિધ ક ૦ ૦ ૦   ૧ ૧ ૦   ૧ ૦ ૧   
૩ િનવાસી તબીબી અિધકારી ૧ ૦ ૧   ૧ ૧ ૦   ૦ ૦ ૦   
૪ કુલ ટાઇમ સજન ૦ ૦ ૦   ૧ ૦ ૧   ૧ ૧ ૦   
૫ પેથોલો ટ ૦ ૦ ૦   ૧ ૧ ૦   ૧ ૧ ૦  ૧ 
૬ ફીઝીશીયન ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૭ ઓથ પેડીક સજન ૦ ૦ ૦   ૧ ૧ ૦   ૧ ૦ ૧   
૮ ઓ થ મીક સજન ૦ ૦ ૦   ૧ ૦ ૧   ૧ ૧ ૦   
૯ રેડીયોલો ટ ૦ ૦ ૦   ૧ ૦ ૧   ૧ ૦ ૧ ૧  

૧૦ બાળરોગ િન ણાત ૦ ૦ ૦   ૧ ૦ ૧ ૧  ૧ ૧ ૦  ૧ 
૧૧ ગાયનેકોલો ટ ૦ ૦ ૦   ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૧ ૦  ૧ 
૧૨ એને થેટી ટ ૦ ૦ ૦   ૧ ૦ ૧   ૧ ૦ ૧   
૧૩ મનોરોગ િચિક સક ૧ ૧ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૧૪ ઇ.એન.ટી.સજન ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૧૫ માઇ ોબાયોલો ટ ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૧૬ એમ.ડી.એસ.ડે ટલ સજન ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૧૭ ડરમેટોલો ટ ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   

 કુલઃ વગ-૧ ૨ ૧ ૧   ૧૦ ૫ ૫ ૧ ૧ ૯ ૫ ૪ ૧ ૩ 
વગ-૨ 

૧૮ વહીવટી અિધકારી વગ-૨ ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૧૯ બાયોકેમી ટ, વગ-૨ ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૨૦ કલીનીકલ સાયકોલો ટ ૧ ૦ ૧   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૨૧ દંત સજન ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૨૨ તબીબી અિધકારી ૨ ૧ ૧   ૫ ૪ ૧   ૪ ૪ ૦   

 કુલઃ વગ-૨ ૩ ૧ ૨   ૫ ૪ ૧   ૪ ૪ ૦   
વગ-૩ 

૨૩ ટાફ નસ ૨૩ ૨૨ ૧   ૧૯ ૧૭ ૨   ૧૨ ૧૨ ૦   
૨૪ હેડ નસ ૧ ૧ ૦   ૩ ૧ ૨   ૨ ૧ ૧   
૨૫ આસી. ન. સુિ . ૧ ૦ ૧   ૧ ૦ ૧   ૦ ૦ ૦   
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ક છ િજ ાની સરકારી હોિ પટલોમાં સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
માનિસક આરો યની હોિ પટલ, 

ભુજ 
સરકારી હોિ પટલ, માંડવી સરકારી હોિ પટલ, ગાંધીધામ અ.નં. સંવગ 

મંજૂર ભરેલી ખાલી CM 
Setu 

NHM મંજૂર ભરેલી ખાલી CM 
Setu 

NHM મંજૂર ભરેલી ખાલી CM 
Setu 

NHM 

૨૬ કચેરી અિધ ક, વગ-૩ ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૨૭ હેડ કલાક ૦ ૦ ૦   ૧ ૦ ૧   ૧ ૦ ૧   
૨૮ િસિનયર કલાક ૧ ૦ ૧   ૨ ૦ ૨   ૧ ૦ ૧   
૨૯ જુિનયર કલાક ૧ ૧ ૦   ૧ ૦ ૧   ૧ ૧ ૦   
૩૦ ચીફ ફામાસી ટ ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૩૧ િસિનયર ફામાસી ટ ૦ ૦ ૦   ૧ ૧ ૦   ૧ ૧ ૦   
૩૨ જુિનયર ફામાસી ટ ૧ ૧ ૦   ૪ ૨ ૨   ૩ ૩ ૦   
૩૩ લેબ.ટેકનીશીયન ૦ ૦ ૦   ૨ ૨ ૦   ૨ ૧ ૧   
૩૪ લેબ.આસી ટ ટ ૦ ૦ ૦   ૧ ૧ ૦   ૦ ૦ ૦   
૩૫ એકસ-રે ટેકનીશીયન ૦ ૦ ૦   ૧ ૦ ૧   ૧ ૦ ૧   
૩૬ એકસ-રે આસી ટ ટ ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૩૭ ઇ.સી. .ટેકનીશીયન ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૩૮ ઇ.ઇ. .ટેકનીશીયન ૧ ૦ ૧   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   

૩૯ સાયકીયાટીકસો યલ વકર ૨ ૦ ૨   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૪૦ ફીઝીયોથેરાપી ટ ૦ ૦ ૦   ૧ ૦ ૧   ૧ ૧ ૦   
૪૧ કેસરાઇટર ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૪૨ ડાયવર ૦ ૦ ૦   ૨ ૧ ૧   ૨ ૨ ૦   
૪૩ લ બર ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૪૪ ઇલે ટીશીયન ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૪૫ ડે ટલ ટેકનીશીયન ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૪૬ મે ટલ હે થ વકર ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૪૭ લીનન કીપર ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૪૮ મે યોર ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૪૯ ઓ યુપેશનલ થેરાપી ટ ૨ ૦ ૨   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૫૦ દર  ૧ ૦ ૧   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૫૧ સુથાર ૧ ૧ ૦   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   
૫૨ આઇ.આસી ટ ટ ૧ ૦ ૧   ૦ ૦ ૦   ૦ ૦ ૦   

 કુલ વગ-૩ ૩૬ ૨૬ ૧૦   ૩૯ ૨૫ ૧૪   ૨૭ ૨૨ ૫   
 વગ-૪ ૧૪ ૧૪ ૦   ૨૯ ૨૯ ૦   ૧૬ ૧૬ ૦   

સમરી 
  માનિસક આરો યની હોિ પટલ, 

ભુજ 
સરકારી હોિ પટલ, માંડવી સરકારી હોિ પટલ, ગાંધીધામ 

 વગ-૧ ૨ ૧ ૧   ૧૦ ૫ ૫   ૯ ૫ ૪   
 વગ-૨ ૩ ૧ ૨   ૫ ૪ ૧   ૪ ૪ ૦   
 વગ-૩ ૩૬ ૨૬ ૧૦   ૩૯ ૨૫ ૧૪   ૨૭ ૨૨ ૫   
 વગ-૪ ૧૪ ૧૪ ૦   ૨૯ ૨૯ ૦   ૧૬ ૧૬ ૦   
 કુલ-૪ ૫૫ ૪૨ ૧૩   ૮૩ ૬૩ ૨૦   ૫૬ ૪૭ ૯   

--------- 
મહીસાગર િજ ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજનાના લાભાથ ઓ 

 ૨૨૬૯૦ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ   (સંતરામપુર) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઝંૂપડા વીજળીકરણ યોજના અંતગત મહીસાગર 
િજ ામાં કલ કેટલા લાભાથ ઓન ેવીજ ડાણ આપવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧) કલ ુ ૧૦૨૬ લાભાથ ઓને વીજ ડાણ 
આપવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલો ખુ ચ થયો?   (૨) . ૭૫.૪૦ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 
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બનાસકાંઠા િજ ાના ગામોને નમદાના કમાંડ એરીયામાં સમાવવા બાબત 
 ૨૪૪૩૯ ગનેીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામો નમદાના કમા ડ 
એરીયામાં સમાવેશ થાય છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબના ગામોનો નમદાના 
કમા ડ એરીયામાં સમાવેશ થાય છે. 

તાલુકો 
નમદા યોજનાના આયોિજત કમા ડ 
એ રયામાં સમાિવ  ગામોની સં યા 

કાંકરેજ ૨૮ 
ભાભર ૪૯ 
દીયોદર ૦૧ 
વાવ ૬૮ 
સુઈગામ ૪૬ 
થરાદ ૪૨ 

કુલ ૨૩૪  
 (૨) કમા ડ એરીયામા ં આવતા ગામો પૈકી 
તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં કેનાલનું કામ પૂણ કરવામા ં
આવેલ છે, 

  (૨) કમા ડ એ રયામા ંઆવતા ગામો પૈકી તાલુકાવાર 
નીચે મુજબના ગામોમાં કેનાલનું કામ પૂણ કરવામાં આવેલ 
છે. 

તાલુકો 
કનાલનંુ કામ પૂણ થયેલ હોય તેવા ગામોની ે

સં યા 
કાંકરેજ ૨૫ 
ભાભર ૪૮ 
દીયોદર ૦૧ 
વાવ ૬૨ 
સુઈગામ ૪૫ 
થરાદ ૩૭ 

કુલ ૨૧૮  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ં
કેનાલનું કામ પૂણ કરવાનું બાકી છે, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર નીચે મુજબના 
ગામોમા ંકેનાલનું કામ પૂણ કરવાનું બાકી છે. 

તાલુકો 
કનાલનંુ કામ પૂણ થવાનંુ બાકી હોય તેવા ે

ગામોની સં યા 
કાંકરેજ ૩ 
ભાભર ૧ 
દીયોદર ૦ 
વાવ ૬ 
સુઈગામ ૧ 
થરાદ ૫ 

કુલ ૧૬  
 (૪) ઉ ત બાકી ગામોમાં કેનાલનું કામ યાં સુધીમા ં
પૂણ કરવામાં આવશ ે? 

  (૪) ઉ ત બાકી ગામોમાં કેનાલનાં બાકી કામો જમીન 
સંપાદનના ો હલ કરી શ ય તેટલી વહેલી તકે પૂણ 
કરવાનું આયોજન છે. 

ટટ ો ામ મેનેજમે ટ યુિનટ તથા નેશનલ હ થ િમશને ે , ગાંધીનગર ખાતે કરવામાં આવેલ ભરતી  
 ૨૪૫૨૯ ી હષદકમાર રીબડીયાુ   (િવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ટેટ ો ામ મેનેજમે ટ યુિનટ, નેશનલ  
હે થ િમશન, ગાંધીનગર ખાતે કેટલા કમચારીઓ અને 
અિધકારીઓની કરાર આધારીત સીધી ભરતી અને 
કો ટા ટ આધારીત ભરતી કરવામાં આવી, અન ે

  (૧)  
ભરતીની િવગત વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

કરાર આધા રત ૦ ૦ 
સીધી ભરતી ૦ ૦ 
કો ટા ટ આધા રત ૧૨ ૧૫  

 (૨) ઉ ત ભરતીમાં કેટલા કમચારી/અિધકારીઓ 
રા યના અને કેટલા રા ય બહારનાની ભરતી કરવામાં 

  (૨)  
ભરતીની િવગત રા યના રા ય બહારના 
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આવી ? કમચારી/અિધકારી કમચારી/અિધકારી 
કરાર આધા રત ૦ ૦ 
સીધી ભરતી ૦ ૦ 
કો ટા ટ આધા રત ૧૪ ૧૩  

--------- 
સુર નગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂે ત યોજના હઠળ વીજ ડાણે  

 ૨૨૬૬૭ ી જગદીશ પટલે   (અમરાઈવાડી) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૫૩૯ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૬.૫૮ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

ભાવનગર સર ટી હોિ પટલમાં મળેલ ફ રયાદો 
 ૨૪૫૫૬ ી િવણભાઇ મા   (ગઢડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભાવનગર સર ટી હોિ પટલમાં આથ  
િવભાગમા ં ઓપરેશન દર યાન દદ ઓને બહારથી સાધન 
લાવવા માટે જણાવવામા ં આવે છે તેવી કેટલી ફ રયાદો 
સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) કોઇ ફ રયાદ મળલે નથી. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદ અ વયે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં ડી થરીયાના રોગથી મરલ બાળકોે ે  

 ૨૪૪૯૬ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડસે બર-૨૦૧૯માં સુરે નગર િજ ામાં 
તાલુકાવાર ડી થેરીયાના રોગથી કેટલા બાળકોના મૃ યુ 
થયા, 

  (૧) કોઇપણ બાળકનું મૃ ય ુથયેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત રોગથી ર ણ મેળવવા રસી થાિનક 
તાલુકા ક ાએ પીએચસીમાં ઉપલ ધ હોય છે કે કેમ, 

  (૨) હા, . 

 (૩)  ના, તો ઉ ત રસી સમયસર ઉપલ ધ 
કરાવવા શા પગલાં લેવામાં આ યા, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત િજ ામા ં પી.એચ.સી.વાર ડસે બર-
૨૦૧૯મા ં દરરોજ ડી થેરીયાના રોગથી ર ણ મળેવવા 
રસીનો કેટલો જ થો ઉપલ ધ હતો? 

  (૪) સામેલ *પ ક મુજબ. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખલે છે.) 
--------- 

ખેડા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  
 ૨૨૭૦૨ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ખેડા િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૩૭૧૦ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) કલ ુ .૪૬૨૩.૦૬ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 
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હારીજ તાલુકામાં રોડને મંજર કરવાનું આયોજનૂ  
 ૨૨૭૨૫ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખરેાલુ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાના હારીજ તાલુકાના દનુાવાડા સાંકરા રોડનુ ં કામ 
મંજર કરવામાં આવલે છે કે કેમૂ , 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) ૬.૦૦ કી.મી લંબાઇ માટે ।.૩૩૦.૦૦ લાખ 

 (૩) આ કામ યા તબ ે  છે?   (૩) ગિત હેઠળ 
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૨૭૮૦ ી કશોર ચૌહાણ  (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદનું સવંગવાર કલ કેટલું મહેકમ મંજર ુ ૂ
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદનું સંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૩૩ 
વગ-૨ ૧૨૩ 
વગ-૩ ૨૮૪૨ 
વગ-૪ ૧૭૦૧ 

કુલ ૪૬૯૯  
 (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 અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૨૨ ૧૧ 
વગ-૨ ૫૩ ૭૦ 
વગ-૩ ૨૧૫૮ ૬૮૪ 
વગ-૪ ૧૭૦૧ ૦૦ 

કલુ  ૩૯૩૪ ૭૬૫  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ  ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ 
થયેથી તૃતજ ભરવામા ં આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત અન ેઉપલિ ધ યાન ેલઈ 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
દાહોદ િજ ાની સરકારી હોિ પટલો પીપીપીના ધોરણે સ પવા બાબત 

 ૨૪૫૮૩ ી વજિસંગભાઇ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં આવેલ કેટલી સરકારી હોિ પટલ પીપીપીના 
ધોરણે કઈ સં થાન ેસ પવામાં આવી છે, 

  (૧) આરો ય નીિત-૨૦૧૬ અ વયે દાહોદની િજ ા 
હોિ પટલ ખાતે મેડીકલ કોલેજ શ  કરવાના હેતુસર કેડીલા 
હે થ કેર લીમીટેડ, અમદાવાદને મેડીકલ કોલેજ માટે 
સોપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત સં થા ારા સરકારના ધારાધોરણોનુ ં
પાલન કરવામાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા, . 

 (૩) ઉ ત સરકારી હોિ પટલ પીપીપીના ધોરણ ે
ખાનગી સં થાન ેસ પવાના કારણો શા છે? 

  (૩) આરો ય નીિત-૨૦૧૬ હેઠળ ાઉન ફ ડ 
યોજના અંતગત મેડીકલની સીટો વધારવા, અને 
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હોિ પટલમાં દદ ઓની સારી સારવાર માટે પથારીની સં યા 
વધારવા તેમજ જદીુ -જદી પેિશયાુ લીટીના તજ ોની 
સેવાઓ ામીણ આ દ િત તેમજ અંત રયાળ િવ તારોના 
દદ ઓને ઉપલ ધ થાય તે માટે 

--------- 
સુરત નવી િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૨૭૭૬ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત-પૂવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવી િસિવલ 
હોિ પટલ, સુરતનું સવંગવાર કલ કેટલુ ંમહેકમ ુ મંજરૂ  થયેલ 
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવી િસિવલ 
હોિ પટલ, સુરતનું સવંગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૧૯ 
વગ-૨ ૪૨ 
વગ-૩ ૬૯૧ 
વગ-૪ ૩૮૪ 

કુલ ૧૪૦૬  
 (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 સવંગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૮ ૧૧ 
વગ-૨ ૨૫ ૧૭ 
વગ-૩ ૬૬૦ ૩૦૧ 
વગ-૪ ૩૮૪ ૦૦ 

કુલ ૧૦૭૭ ૩૨૯  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ  ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ 
થયેથી તૃતજ ભરવામાં આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ મહેકમ માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ અને મહસાણા િજ ામાં નમદાની કનાલમાં ભંગાણે ે  

 ૨૪૪૮૧ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમદાવાદ અન ે મહેસાણા િજ ામાં નમદાની 
કેનાલમા ંભંગાણ પડવાના કેટલા બનાવો ન ધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ અને મહેસાણા િજ ામાં નમદાની 
કેનાલમા ંભંગાણ પડવાના ૨૧ બનાવો ન ધાયા છે. 

 (૨) ઉ ત ભંગાણ થવાથી પાણીનો કેટલો જ થો 
વહી  ગયો, અન ે

  (૨) સામા યતઃ ગાબડા/ભંગાણ પડે યારે થતા  
પાણીના યયની માપણી શ ય હોતી નથી. આમ છતાં 
અંદાજ ે૪૭૧૯૧ ઘનમીટર પાણી વહી ગયું હશ.ે 

 (૩) ઉ ત ભંગાણ થવાના કારણો શું છે ?   (૩) ઉ ત કેનાલો તુટવાના મુ ય કારણો મુ ય વ ે
ખેડતો ારા અવરોધ ઉભો કરતાં કે અનઅિધકૃત રીતે પાણી ૂ
લેતા,ં ખેડતો ારા નહેરોમાંથી રા  ેઅચાનક પાણી લેવાનું ૂ
બંધ કરતાં ઓવરટોપ ગથી, સાયફનના કવામા ં લીલ ૂ
(શેવાળ) ભરાવાના કારણ ે કેનાલ ઉભરાઈ જવાથી, 
શાહડીુ / દર/નોળીયા ારા દર કરવાથી કેનાલના પાળામાં 
પાઈપ ગ થવાથી, પાણીના જમણ, પાઈપ ગ જવેાં છે. 

--------- 
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દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
 ૨૨૬૭૮ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય 
વષમાં દવેભૂિમ ારકા િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત 
વીજ વાયરો અને કેટલા થાંભલા બદલવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૬૬.૯૪ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૨૭૩૪ નંગ વીજ થાભંલા બદલવામાં આ યા. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૨) .૫૬૫.૩૨ લાખનો ખચ થયલે છે.  
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૪૬૩ ી 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 ેઅરવ ી િજ ામા ંિજ ાવાર 
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,   

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉકટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૧)  અને  (૨)  પ ક-૧ આ સાથે સામેલ છે.
  

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અન ે કેટલી રકમ વસૂલવાની 
બાકી છે, અને  

  (૩) પ ક-૨ આ સાથે સામલે છે. 

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શું 
કાયવાહી કરી ?  

  (૪) મામલતદાર (વસલૂાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ-૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ િજ ાનું નામ 
િનમણૂક 
આપેલ 
ડૉકટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડૉકટર 

ગેરહાજર 
રહલ ે

ડૉકટર 

િનમણૂક 
આપેલ 
ડૉકટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉકટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડૉકટર 

૧ સાબરકાંઠા ૨૬ ૪ ૨૨ ૯ ૫ ૪ 
૨ અરવ ી ૨૭ ૨ ૨૫ ૧૩ ૨ ૧૧ 

કલુ  ૫૩ ૬ ૪૭ ૨૨ ૭ ૧૫ 
પ ક-૨ 

વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

મ િજ ાનું નામ 

બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 

કરલ ે
ડૉ ટરોની 

સં યા  

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .)  

વસૂલાત 
કરવાની 
બાકી 

બો ડની 
રકમ ( .)  

બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડૉકટરોની 

સં યા  

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .)  

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .)  

૧ સાબરકાંઠા ૪ ૬૦૦૦૦૦ ૨૭૦૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ 
૨ અરવ ી ૩ ૪૫૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦૦ ૨ ૧૦૦૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦ 

કલુ  ૭ ૧૦૫૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦૦ 
--------- 

ઉમરઠ તાલુકાના ઓડે -ગંગાપૂરા-પરવટા રોડને રીસરફશ કરવા બાબતે  
 ૨૨૭૨૦ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના ઉમરેઠ તાલુકામાં ઓડ-ગંગાપૂરા-પરવટા રોડન ે

  (૧) હા, . 
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રીસરફેસ કરવાનું સરકારનુ ંકોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને  
 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી લંબાઈ અન ે
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી ૂ ? 

  (૨) ૯.૦૦ કી.મી.માં લંબાઈ માટે .૩૧૫.૦૦ લાખ. 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણે ે  

 ૨૨૬૯૩ ી ધન ભાઈ પટલે   (વઢવાણ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૫૩૯ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૬.૫૮ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

આણંદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  
 ૨૨૬૯૯ ી પૂણશ મોદી  (સુરત પિ મ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ િજ ામા ંસામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૬૮૦ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) કલ ુ . ૨૦૯૪.૦૮ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાં ડલ િસંચાઈનું પાણીે  
 ૨૨૭૫૮ ી િવણભાઈ ઘોઘારી  (કરજં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કરજણ તાલુકાની 
માકણ િવશાખામાંથી નીકળતી વલણ લેફટ માઈનોર-૧ 

ારા કેટલા િવ તારમાં િસંચાઈનું પાણી આપવામાં આ યુ,ં 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કરજણ તાલુકાની માકણ િવશાખામાંથી નીકળતી 
વલણ લેફટ માઈનોર-૧ ારા ૪૬૭ એકર િવ તારન ે
િસંચાઈ માટે પાણી પૂ  પાડવામાં આવેલ છેં ,  

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) વલણ લેફટ માઈનોર-૧ માંથી નીકળતી કલ ુ ૭ 
યુ પીએલ સબમાઈનોરમાંથી ૬ યુ પીએલ 
સબમાઈનોરની કામગીરી પૂણ થયેલ છે. અને બાકી રહેલ ૧ 
યુ પીએલ સબમાઈનોરની ટે ડર યા ગિતમાં છે.  

 (૩) ઉકત િ થિતએ તેમા ં કેટલો ખચ કરવામા ં
આવેલ છે?  

  (૩) ઉકત િ થિતએ છે ા એક વષમા ં .૭૩.૧૫ 
લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ડાંગ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૬૧૦ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ડાંગ અન ેછોટાઉદેપુર િજ ામાં માગ અન ે
મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ 
પૂણ થયુ,ં  

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનું કામ ગિતમા ં છે અન ે
કેટલા ર તાનું કામ કયા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે  

 

 (૧), (૨), (૩) અન ે(૪)  વષવાર ર તાઓની મંજરીની ૂ
િવગત. 

િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત શ  ન થયેલ 
(બાકી 
કામો) 

નવા - - - - ૨૦૧૮ 
સમારકામ ૬ ૬ - - 
નવા ૨૬ - ૮ ૧૮ 

ડાંગ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭ - ૧ ૬ 
નવા ૧૦ ૪ ૬ - ૨૦૧૮ 
સમારકામ ૨૬ ૨૨ ૪ - 
નવા ૨૨ - ૧૫ ૭ 

છોટા 
ઉદેપુર 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૪૬ ૧૦ ૯ ૨૭ 



ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 415 

  બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાએ.  

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  

 ૨૪૫૯૨ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામાં સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ વડોદરા ૬૧૬૦ ૬૬૬૨ ૧૨૮૨૨ 
૨ છોટાઉદેપુર ૦૦ ૧૦૭ ૧૦૭ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમા ંથયો હોઇ અન ેતેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અન ે કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઇન ે
દાખલ થયા, 

  (૨)  
વડોદરા છોટાઉદેપુર બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 
જ મેલ 
બાળકો 

૨૯૭૨ ૩૬૦૪ ૦૦ ૮૯ ૬૬૬૫ 

તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 
બાળકો 

૩૧૮૮ ૩૦૫૮ ૦૦ ૧૮ ૬૨૬૪ 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ંસારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને 

  (૩)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ વડોદરા ૧૨૦૧ ૧૧૬૧ ૨૩૬૨ 
૨ છોટાઉદેપુર ૦૦ ૦૧ ૦૧ 

 (૪) સીક યબુોન કેર યિુનટમા ં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાન ેધોરણ ેભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતાં ડૉ ટર ી તથા નગ સ ટાફને ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ં આવે છે. 

(૩) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અન ેસારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
ધાનેરાની રફરલ હોિ પટલમાં પૂરના પાણીે  

 ૨૪૪૪૫ ી નથાભાઈ પટલે   (ધાનરેા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના ધાનરેા શહેરમા ં આવેલ રેફરલ હોિ પટલમા ં
ચોમાસા દર યાન પૂરના પાણીન ે કારણ ે હોિ પટલની 
િવિવધ આધુિનક મશીનરી અને અ ય સાધનસામ ી ખરાબ 
થઈ ય છે તેવી ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા, તો ઉકત રેફરલ હોિ પટલમાં ચોમાસામા ં   (૨) નવીન બાંધકામની બાબત સરકાર ીની 
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પુરનું પાણી ન ફરી વળ ેતે માટે શાં પગલાં લેવામા ંઆ યા ? િવચારણા હેઠળ છે.   
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણે  
 ૨૨૬૬૫ ી દપભાઇ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સાબરકાંઠા િજ ામા ં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૧૩૮ વીજ ડાણો આપવામાં આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) .૭૦.૦૨ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

અમરલી િજ ામાં ખેડૂતોને દવસે વીજળી આપવા બાબતે  
 ૨૪૫૪૫ ી જ.ેવી.કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.-  

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં ખેડતોનેૂ  દવસ ે વીજળી આપવાની હેરાત 
કરવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) ના . 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાના યા 
તાલુકાઓમાં ખેડતોન ે દવસે િવજળી પૂરી પાડવામાં આવ ેૂ
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
  અ ે ઉ ેખનીય છે કે વતમાન પ િત અનસુાર 
ખેતીવાડી વીજ ફડરોમાં દવસ-રા ી દરિમયાન વારાફરતી 
દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક ી ફેઈઝ ગુણવ ાસભર વીજ 
પુરવઠો મળી રહે તેવી યવ થા ગોઠવેલ છે. 
  વધુમા,ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમરેલી િજ ાના અમરેલી, કકાવાવુ , ધારી અન ે બગસરા 
તાલુકાઓમાં ખેડતોને દવસે વીજળી પૂૂ રી પાડવામાં આવેલ 
છે. 

--------- 
બોરસદ તાલુકાના રોડની નબળી કામગીરી 

 ૨૪૫૫૯ ી રાજ િસંહ પરમાર ે  (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ િજ ાના બોરસદ તાલુકાના ભાદરણ-
સી વા-દહેવાણ રોડનું કામ નબળી ગુણવ ાનું થયું હોવા 
અંગેની કેટલી ફ રયાદો મળી, 

 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે યારે તપાસ 
કરવામા ંઆવી, અને 

 

 (૩) તપાસ દરિમયાન કેવા કારની ગેરરીતીઓ 
સામે આવી અન ે આ ગેરરીિતઓ સબબ શી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

 

 (૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ સદર ર તા બાબતે 
કોઇ ફ રયાદ મળલે ન હોઇ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં િ જ બનાવવાની મંજરીૂ  

 ૨૪૫૦૫ ી િ જશ મેરે   (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મોરબી અને માળીયા તાલુકાના હયાત કોઝવ,ે 
સાંકળા નાળાની જ યાએ માઈનોર િ જ બનાવવાની 
કામગીરી માટે કેટલી દરખા તો મળી, અન ે

  (૧) મોરબી તાલુકાની કલ ુ ૨ તથા માળીયા તાલુકાની 
કલ ુ ૯ દરખા તો મળલે છે. 

 (૨) આ દરખા તોને યારે મંજરી આપવામા ં આવી ૂ
અને યાં સુધીમા ંકામો પૂણ કરવામાં આવશ?ે 

  (૨) મંજરી આપેલ ન હોઇ  ઉપિ થત થતો નથીૂ . 
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મહસાણાે -પાલનપુર બાયપાસ હાઈવે પર ખારી નદીના ઓવર િ જની કામગીરી 

 ૨૪૪૬૦ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ મહેસાણા-
પાલનપુર બાયપાસ હાઈવે પર ખારી નદીનો િ જ કયારે 
બનાવવામા ંઆવેલ, 

 

 (૨) ઉ ત િ જનું કામ કઈ એજ સી ારા કરવામા ં
આવેલ, 

 

 (૧) અને (૨) ઉ ત િ થિતએ સદર િ જ વષ ૨૦૧૩-
૧૪ મા ં રણ ત િબ ડકોન લી. અમદાવાદ ારા 
બનાવવામા ંઆવેલ છે. 
  

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ે
ચૂકવવામાં આવી, 

  (૩) .૫૯૨.૬૨ લાખની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે. 

 (૪) ઉ ત િ જ નબળી કામગીરીના કારણે છે ા 
એક વષમાં તુટી ગયેલ, ડેમેજ થયેલ છે તે ફરીયાદથી 
સરકાર વાકેફ છે, અને 

 

 (૫)  હા, તો તે અ વયે કયા જવાબદારો સામે શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

 

 (૪) અને (૫) નબળી કામગીરીના કારણે નહ  પરતુ ં
ઓવર વેઈટ ક સાઇમે ટો પસાર થવાથી આ પુલના એક 
ગાળાન ેનુકસાનનો બનાવ બનેલ હોઇ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૫૨૩ ી િવ મભાઇ માડમ  (ખંભાળીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભિૂમ ારકા િજ ામા ં
માગ અન ે મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓન ે નવા 
અને કેટલા ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંૂ
આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ 
પૂણ થયુ.ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ કામ ગિતમાં છે અને 
કેટલા ર તાનુ કામ યા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪) વષવાર ર તાઓની મંજરીની ૂ
િવગત  

િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત 
શ  ન થયેલ 
(બાકી કામો) 

નવા ૪ ૨ ૨ ૦ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૬ ૫ ૦ ૧ 
નવા ૨૫ ૦ ૦ ૨૫ 

મનગર 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૩૫ ૦ ૩ ૩૨ 
નવા ૧૦ - ૧ ૯ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૧૯ ૧૦ ૩ ૬ 
નવા ૫ ૦ ૦ ૫ 

દેવભિુમ 
ારકા 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૧૧ ૧ ૦ ૧૦ 

 બાકી રહેલા કામો પૈકી ૩ કામો વક ઓડર તબ ે , ૨૭ 
કામો ટે ડર મંજરી તબ ેૂ , ૧૪ કામો ડી.ટી.પી તબ ે , અને 
૪૪ કામો નકશા અંદાજ તબ ે  છે. જ ેવહીવટી યા પૂણ 

૧--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 

  ી ેમિસંહભાઇ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર 
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે. 

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે. 
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 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી?  

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનું  

નામ 
િનમણૂક આપેલ 

ડો ટર 
ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

િનમણૂક આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

૧ નમદા ૨૮ ૩ ૨૫ ૬૧ ૨ ૫૯ 
૨ ભ ચ ૨૭ ૩ ૨૪ ૭૭ ૨ ૭૫ 

 કલુ  ૫૫ ૬ ૪૯ ૧૩૮ ૪ ૧૩૪ 
 

પ ક-૨ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનુ ં

નામ 

બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડૉ ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉ ટરોની સં યા 

વસલૂાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત કરવાની 
બાકી બો ડની 

રકમ ( .) 

૧ નમદા ૫ ૭૫૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૨૯૦૦૦૦૦૦ 
૨ ભ ચ ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦૦ ૯ ૪૫૦૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦૦૦ 

 કલુ  ૭ ૧૦૫૦૦૦૦ ૬૩૦૦૦૦૦ ૧૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૬૨૦૦૦૦૦૦ 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
 ૨૨૭૬૬ ી ભુપે ભાઇ પટલે   (ઘાટલોડીયા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ૂ
અમદાવાદ િજ ામાં કલ કેટલા કીુ .મી. જજ રત વીજ વાયરો 
અને કેટલા થાભંલા બદલવામાં આ યા,અન ે

  (૧) ૪૫.૭૦ કી.મી. જજ રત વીજ વાયરો અન ે
૧૭૫૨ નંગ વીજ થાંભલા બદલવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૨) .૧૩૫.૦૭ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  
 ૨૨૬૯૭ ી બાબુભાઇ પટલ ે  (દસ ોઈ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમદાવાદ િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૨૨૪૨ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) કલ ુ .૪૫૩૪.૨૯ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ભચાઉ તાલુકામાં રોડને મંજર કરવાનું આયોજનૂ  
 ૨૨૭૩૬ ીમતી માલતી મહ રીે   (ગાંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના ભચાઉ તાલુકાના સામખીયારી થી લખપત રોડ 
મંજર કરવાનું સરકારનુ ંકોઇ આયોજન છેૂ  કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૭.૦૦ કી.મી. માટે ।.૨૭૦.૦૦ લાખ 
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મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  

 ૨૪૫૨૧ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા  ( મ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં સીક 
યુબોન કેર યુિનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કલુ  

૧ મનગર ૨૯૭૯ ૩૦૩૦ ૬૦૦૯ 
૨ દેવભૂિમ ારકા ૩૭૦ ૫૧૨ ૮૮૨ 

 કલુ  ૩૩૪૯ ૩૫૪૨ ૬૮૯૧  
 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલ બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર િજ ાવાર કેટલા બાળકોના જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઈ અન ેતેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લેનાર તબદીલ થઈન ે
દાખલ થયા, 

  (૨)  
મનગર દેવભૂિમ ારકા બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમા ં
જ મેલ 
બાળકો 

૨૧૨૩ ૨૨૩૮ ૩૬૧ ૫૦૪ ૫૨૨૬ 

તબદીલ 
થઈ દાખલ 
થયેલ 
બાળકો 

૮૫૬ ૭૯૨ ૦૯ ૦૮ ૧૬૬૫ 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને 

  (૩)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કલુ  

૧ મનગર ૪૦૪ ૪૩૫ ૮૩૯ 
૨ દેવભૂિમ 

ારકા 
૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૪) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ં બાળકોના મૃ ય ુ
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા?  

 (૪)  
(૧) સીક યુ બોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન અન ે
મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાન ેધોરણ ેભરવામા ંઆવે 
છે. 
(૨) સીક યુ બોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
કરતાં ડૉ ટર ી તથા નસ ગ ટાફને ફેસેલીટી બેઝ યુબોન 
કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ંઆવે છે.  
(૩) સીક યુ બોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અન ે સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવે છે.  
(૪) સીક ય ુબોન કેર યુિનટમા ંજ રી સાધન સામ ી પૂરતા 

માણમા ંફાળવવામાં આવે છે. 
--------- 

કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઈનું પાણીે  
 ૨૨૮૫૦ ીમતી મિનષા વકીલ  (વડોદરા શહેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કરજણ તાલુકાની 
દેથાણ િવશાખામાંથી નીકળતી દેથાણ ડાયરે ટ માઈનોર 

ારા કેટલા િવ તારમા ં િસંચાઈનુ ંપાણી આપવામા ંઆ યુ,ં
  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કરજણ તાલુકાની દેથાણ િવશાખામાંથી નીકળતી 
દેથાણ ડાયરે ટ માઈનોર ારા ૬૪૫ એકર િવ તારમા ં
િસંચાઈ માટે પાણી પૂ  પાડવામાં આવેલ છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી કયા   (૨) દેથાણ ડાયરે ટ માઈનોરમાંથી નીકળતી તમામ 
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તબ ે  છે, અન ે ૯ યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી પૂણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમાં . ૯૩.૭૦ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હઠળ વીજ ડાણે  

 ૨૨૬૯૪ ી હતુ કનોડીયા  (ઈડર) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાશના વીજ ડાણ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૧૩૮ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૭૦.૦૨ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

સુર નગર અને થાનગઢ શહર ફરતે ર ગરોડ બનાવવા બાબત ે ે  
 ૨૪૫૦૪ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુ ય મં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરેુ નગર 
શહેર અને થાનગઢ શહેર ફરતે ર ગ રોડ બનાવવા માટેની 
દરખા ત સરકારન ેમળેલ છે કે કેમ, 

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત દરખા ત યારે મળેલ છે,  
 (૩) મળેલ દરખા ત અ વયે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

 

 (૪) ઉ ત દરખા તોને કયાં સુધીમાં મંજર કરવામા ંૂ
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪) ઉ ત િ થિતએ સુરે નગર 
શહેરી ફરતે ર ગ રોડ બનાવવા એક દરખા ત તા.૮-૧૦-
૨૦૧૮ના મળલે હતી. યારે થાનગઢ શહેર ફરતે ર ગ 
બનાવવા કોઇ દરખા ત મળેલ નથી. ઉ ત શહેરોના ફરતે 
ર ગ રોડ બનાવવા બાબત હાલમાં કોઇ આયોજન નથી. 

--------- 
તાપી િજ ામાં પુલ બનાવવાની કામગીરી 

 ૨૪૬૦૬ ી પુનાભાઇ ગામીત  ( યારા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ાના તાપી લખાણી કોતર પર પુલ બનાવવાની 
કામગીરી યા તબ ે  છે, અને 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ બાકી કામ યાં સુધીમા ં કેટલા 
ખચ કઈ એજ સી ારા પૂણ કરવામાં આવશ ે? 

 

 (૧) અન ે(૨) પુલ મંજર કરવાની દરખા ત િવચારણા ૂ
હેઠળ હોઇ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજનાે - ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૨૧ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમરેલી િજ ામા ં કેટલા લોકોને આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) એક વષમાં ૨,૧૮,૬૩૦ લોકોને આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામા ં તમામ લાયક યિકતઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે? 

  (૨) આ યોજના માટેની પા તા ધરાવતા તમામ 
લાભાથ ઓન ેયોજનાનું કાડ મળી રહે તે માટે યોજના સાથ ે

ડાયેલ તમામ સરકારી હોિ પટલ, ાઇવેટ હોિ પટલ, 
ા ય ક ાએ ઇ- ામ સે ટરો તેમજ કોમન સિવસ સે ટર 

પર ગો ડન કાડ કઢાવવાની યવ થા કરવામાં આવેલ છે. 
--------- 
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જબુસર ખાતે આવેલ સામૂ હક આરો ય ક માં તબીબોની ખાલી જ યાઓં ે  
 ૨૪૬૦૦ ી સંજયભાઇ સોલકંી  (જબુસરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ 
િજ ાના જબુસર ખાતે આવેલ સામૂ હક આરો ય કે મા ંં
તબીબોની કેટલી જ યાઓ મંજર થયલે છેૂ , 

  (૧)  
અન.ુ 
નં. 

સંવગનું નામ 
મંજરૂ  

મહકમે  
૧ અિધ ક વગ-૧ ૧ 
૨ ગાયનેક વગ-૧ ૧ 
૩ પીડીયાટી યન વગ-૧ ૧ 
૪ ફ િશયન વગ-૧ ૧ 
૫ જનરલ સજન વગ-૧ ૧ 
૬ એને થટેી ટ વગ-૧ ૧ 
૭ ઓથ પેડીક સજન વગ-૧ ૧ 
૮ તબીબી અિધકારી વગ-૨ ૫ 
૯ દંત સજન વગ-૨ ૧ 

કલ વગુ -૧ અને વગ-૨ તબીબોની 
મંજરૂ  જ યા  

૧૩ 

 
 (૨) તે પૈકી કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અન ે
કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
અન.ુ 
નં. 

સંવગનું નામ ભરલીે  ખાલી 

૧ અિધ ક વગ-૧ ૧ ૦ 
૨ ગાયનેક વગ-૧ ૦ ૧ 
૩ પીડીયાટી યન વગ-૧ ૦ ૧ 
૪ ફ યન વગ-૧ ૦ ૧ 
૫ જનરલ સજન વગ-૧ ૦ ૧ 
૬ એને થટેી ટ વગ-૧ ૦ ૧ 
૭ ઓથ પેડીક સજન વગ-

૧ 
૦ ૧ 

૮ તબીબી અિધકારી વગ-૨ ૨ ૩ 
૯ દંત સજન વગ-૨ ૧ ૦ 

કલ વગુ -૧ અને વગ-૨ 
તબીબોની ભરલી અને ખાલી ે

જ યા  

૪ ૯ 

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

  (૩)  
 તબીબી અિધકારી વગ-૨ ની મંજર થયેલ ૂ ૫ 

(પાંચ) જ યાઓ પૈકી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૩ ( ણ) જ યાઓ ખાલી હતી જ ે ૩ 
( ણ) જ યાઓ તા.૦૨-૦૧-૨૦૨૦, તા.૨૭-
૦૧-૨૦૨૦ અને તા.૧૩-૦૨-૨૦૨૦ ના રોજ 
ભરવામા ંઆવેલ છે. 

 તજ  સેવા વગ-૧ ની જદા જદા સંવગની ુ ુ
જ યાઓ ભરવા માટે ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ે
તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૯, તા.૨૯-૧૧-૨૦૧૯ તથા 
તા.૦૭-૧૨-૨૦૧૯ થી માંગણાપ ક મોકલવામા ં
આવેલ છે જ ેઅ વય ેઆયોગ ારા યો ય ઉમેદવાર 
ઉપલ ધ થયેથી ખાલી જ યાઓ ભરી શકાશે તેમજ 
કિમ ર ી (આરો ય)ની કચેરી ખાતે તજ  વગ-
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૧ ની ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે દર સોમવારે 
વોક-ઈન-ઇ ટર યુ રાખવામાં આવે છે. 

ખેડા િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૪૫૭૩ ી કાિ તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક આરો ય 
કે ો અને ાથિમક આરો ય કે નું સંવગવાર મંજર થયેલ ૂ
મહેકમ કેટલું છે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે  

 

 (૧) અને (૨) *પ ક-૧, *પ ક-૨ તથા *પ ક-૩ 
સામેલ છે. 
 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ખાલી રહેવાના કારણો શુ ં
છે અને યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તૃતજ ભરવામાં આવ ે છે. અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ ૂ
મહેકમ માણે જ રયાત અન ે ઉપલિ ધને યાન ે લઈ 
ભરવામા ંઆવે છે. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખલે છે. ) 
--------- 

અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૨૭૭૯ ી રાકશભાઇ શાહ ે  (એલીસિ જ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદનું સંવગવાર કલ કેટલુ ં મહેકમ મંજર ુ ૂ
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૩૩ 
વગ-૨ ૧૨૩ 
વગ-૩ ૨૮૪૨ 
વગ-૪ ૧૭૦૧ 

કલુ  ૪૬૯૯  
 (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 સવંગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૨૨ ૧૧ 
વગ-૨ ૫૩ ૭૦ 
વગ-૩ ૨૧૫૮ ૬૮૪ 
વગ-૪ ૧૭૦૧ ૦૦ 

કુલ ૩૯૩૪ ૭૬૫  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ  ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ 
થયેથી તૃતજ ભરવામાં આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ મહેકમ માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાને લઈ 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
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આણંદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ  
 ૨૨૬૯૮ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ  (મહેમદાવાદ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંઆણંદ િજ ામાં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૬૮૦ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો ?   (૨) કલ ુ .૨૦૯૪.૦૮ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકામાં ખેડૂતોને દવસે િવજળી આપવા બાબત 
 ૨૪૫૩૪ ી બાબભુાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ાના માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકામાં જગલકાંઠા ં
િવ તારમાં રહેતા ખેડતોન ે દવસે કૃિષિવષયક િવજળી ૂ
આપવા માટેની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, 

 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર દવસ ે વીજળી આપવા માટે 
કેટલા ફીડરોની પસંદગી કરવામાં આવેલ છે, અન ે

 

 (૧) અને   (૨) 
  વીજળીની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઈ 
રહે તે બાબત યાને રાખીન ેદરેક ખેતીવાડી ૃપને મ હનામા ં
એક અઠવા ડયું સંપૂણ દવસ દરિમયાન અને યારબાદના 
અઠવા ડયા દરિમયાન મહદઅંશ ે દવસ દરિમયાન ી ફેઈઝ 
વીજ પુરવઠો ઉપલ ધ થાય તે રીતે મ હનામા ં વારાફરતી 
(રોટેશનથી) બે અઠવા ડયા દરરોજ સરેરાશ ૮ (આઠ) 
કલાક દવસે વીજપુરવઠો મળી રહે તેવી યવ થા ગોઠવેલ 
છે. 

 (૩) ઉ ત ખેડતોને યાં સુધીમાં દવસના ભાગમા ંૂ
કૃિષિવષયક વીજળી પૂરી પાડવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) આગામી સમયમાં માળખાગત સુિવધા વધારી 
ખેડતોને ફ ત દવસ ે વીજળી આપવાનું આયોજન ૂ
િવચારણા હેઠળ છે. 

--------- 
તાપી અને સુરત િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૬૦૮ ી સુિનલભાઈ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ ય મં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને સુરત િજ ામા ંમાગ અન ેમકાન 
(પંચાયત) ના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓ 
સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામાં આવીૂ , 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ગિતમા ં છે અને 
કેટલા ર તાનુ ંકામ કયા કારણોસર શ  કરવાનુ ંબાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉકત બાકી કામ યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪)  વષવાર ર તાઓની મંજરીની ૂ
િવગત. 

િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત શ  ન થયેલ 
(બાકી 
કામો) 

નવા ૩ - ૩ - ૨૦૧૮ 
સમાર કામ ૪૧ ૩૮ - ૩ 
નવા ૧૭ - ૧ ૧૬ 

તાપી 

૨૦૧૯ 
સમાર કામ ૨૭ ૨ ૧૬ ૯ 
નવા ૮૮ ૪૦ ૪૫ ૩ ૨૦૧૮ 
સમાર કામ ૪૦ ૨૯ ૧૧ - 
નવા ૫૧ ૨ ૧૦ ૩૯ 

સુરત 

૨૦૧૯ 
સમાર કામ ૯૮ - ૩ ૯૫ 

  બાકી કામો પૈકી ૫ કામો વકઓડર તબ ે , ૧૦ 
કામો ટે ડર મંજરી તબ ેૂ , ૧૪૯ કામો િનિવદા તબ ે  તથા  
૧ કામ જમીન  ેશ  થયેલ નથી જ ેવહીવટી યા પૂણ 

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં ઝૂંપડપ ી વીજળીકરણ યોજના અ વયેે  િવજ ડાણો 

 ૨૩૧૮૫ ી ઈમરાનભાઈ ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઝંૂપડપ ી વીજળીકરણ યોજના અંતગત અમદાવાદ 
શહેર અને િજ ામા ં આ યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ 

  (૧)  
અમદાવાદ િજ ો અમદાવાદ શહરે  

૨૯૩૫ ૦  
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મળેલ છે, 
 (૨) તે અ વયે કેટલા વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૨) ૨૯૩૫ 

 (૩) કેટલા વીજ ડાણો આપવાના બાકી છે?   (૩) ૦૦ (એક પણ નહ ) 
--------- 

અરવ ી િજ ાના ખુમાપુર પાટીયાથી વડવાસા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન 
 ૨૨૭૪૩ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના ખુમાપુર પાટીયાથી વડવાસા રોડને પહોળો 
કરવાનું આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) .૧૬૪૮.૦૦ લાખ 

--------- 
થરાદ હોિ પટલમાં સંવગવાર મંજર થયેલ મહકમૂ ે  

 ૨૪૪૪૩ ી ગુલાબિસંહ રાજપુત  (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં થરાદ સબ ડી ટી ટ 
હોિ પટલમાં સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧)  
સંવગ મંજૂર 

વગ-૧ ૯ 
વગ-૨ ૬ 
વગ-૩ ૩૫ 
વગ-૪ ૨૪ 

કલુ  ૭૪  
 (૨) તે પૈકી સંવગવાર કેટલા કમચારીઓન ે
િનયિમત અને કેટલાને કરાર આધા રત િનમણૂક 
આપવામાં આવી, 

  (૨)  
સંવગ િનયિમત એન.એચ.એમ આઉટસોસ 

વગ-૧ ૪ ૩ ૦ 
વગ-૨ ૫ ૦ ૦ 
વગ-૩ ૨૨ ૧ ૨ 
વગ-૪ ૦૫ ૦ ૧૯ 

કલુ  ૩૬ ૦૪ ૨૧  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ કરાર આધા રત િનમણૂક 
કેટલી એજ સીઓ ારા આપવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૩) એક એજ સી 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરેલી અને કેટલી ખાલી છે ? 

  (૪) 
સંવગ ભરલીે  ખાલી 

વગ-૧ ૭ ૨ 
વગ-૨ ૫ ૧ 
વગ-૩ ૨૫ ૧૦ 
વગ-૪ ૨૪ ૦ 

કલુ  ૬૧ ૧૩  
--------- 

માલપુર અને બાયડ તાલુકાના પેટાપરાઓને એ ોચ ર તાઓથી ડવા બાબત 
 ૨૪૪૭૪ ી જશુભાઈ પટલે   (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુ ય મં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

ાના માલપુર અને બાયડ તાલુકામા ં તાલુકાવાર ૫૦૦ 
  (૧) અને   (૨)  

  માલપુર અને બાયડ તાલુકામાં ૫૦૦ થી વધુ 
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થી વધુ વ તી ધરાવતા કયા પેટા પરાને એ ોચ ર તાઓથી 
ડવાના બાકી છે, અન ે

 (૨) ઉ ત પેટા પરાઓન ે એ ોચ ર તાઓ યાં 
સુધીમાં મંજરી આપી બનાવવામાં આવશેૂ ? 

 

વ તી ધરાવતા તમામ પેટા પરાઓ પાકા ર તાથી ડાયલે 
છે. 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં સરકારી દવાખાનાઓમાંથી આઉટ સોિસગથી ભરતીે  

 ૨૪૫૪૮ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ   (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ ય મં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામાં સરકારી દવાખાનાઓ, સામૂ હક 
આરો ય કે  અને ાથિમક આરો ય કે ોમાં આઉટ 
સોિસગથી કમચારીઓ પૂરા પાડવાની કામગીરી કઈ 
એજ સીને સ પવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
દવાખાનાઓ, સામૂ હક આરો ય કે  અને ાથિમક 
આરો ય કે ોમા ં

અમરલી િજ ોે  ભાવનગર િજ ો 
૧. મેસસ એમ.જ.ેસોલંકી, 
પેરામેડીકલ ટાફ સ લાયર, 
ભાવનગર 

૧. મેસસ એમ.જ.ેસોલંકી, 
પેરામેડીકલ ટાફ સ લાયર, 
ભાવનગર 

૨. મેસસ ડી. .નાકરાણી, 
પેરામેડીકલ ટાફ સ લાયર, 
ભાવનગર 

૨. મેસસ ડી. .નાકરાણી, 
પેરામેડીકલ ટાફ સ લાયર, 
ભાવનગર 

૩. મેસસ, ઝસ સ એચ.આર. 
ા.લી. ગાંધીનગર 

- 

૪. મેસસ, વસુંધરા ક ટ શનં , 
ભાયવદર, અમરેલી 

- 

આઉટસોસ ગથી કમચારી ીઓ પૂરા પાડવાની કામગીરી 
સ પવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કામગીરી કેટલા સમય માટે 
કમચારીઓ પૂરા પાડવા માટે સ પવામાં આવલે છે, 

  (૨)  
અમરલી િજ ોે  સમય 

૧. મેસસ એમ.જ.ેસોલંકી, 
પેરામેડીકલ ટાફ સ લાયર, 
ભાવનગર 

તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૫ થી 
તા.૦૫.૦૮.૨૦૨૦ 

૨. મેસસ ડી. .નાકરાણી, 
પેરામેડીકલ ટાફ સ લાયર, 
ભાવનગર 

તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૫ થી 
તા.૦૫.૦૮.૨૦૨૦ 

૩. મેસસ, ઝસ સ એચ.આર. 
ા.લી. ગાંધીનગર 

તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૭ થી 
તા.૨૯.૦૨.૨૦૨૦ 

૪. મેસસ, વસુંધરા ક ટ શનં , 
ભાયવદર, અમરેલી 

તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૮ થી 
તા.૦૫.૦૮.૨૦૨૦ 

 

ભાવનગર િજ ો  
૧. મેસસ એમ.જ.ેસોલંકી, 
પેરામેડીકલ ટાફ સ લાયર, 
ભાવનગર 

તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૫ થી 
તા.૦૫.૦૮.૨૦૨૦ 

૨. મેસસ ડી. .નાકરાણી, 
પેરામેડીકલ ટાફ સ લાયર, 
ભાવનગર 

તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૫ થી 
તા.૦૫.૦૮.૨૦૨૦ 

સુધી તબ ાવાર કમચારી ીઓ પૂરા પાડવા માટે કામગીરી 
સ પવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી સ પવા માટે ટે ડર પ ધતી 
અપનાવવામાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૩) હા, , 

 (૪) કયા સંવગવાર કમચારી દીઠ કેટલી રકમ 
એજ સીને ચૂકવવાની થાય છે, અને 

  (૪) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૫) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
એજ સીવાર કેટલા કમચારીઓ માટે કેટલી રકમ 

  (૫) *પ ક-૨ સામલે છે. 
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ચૂકવવામાં આવી? 
(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 

--------- 
અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૪૯૫ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ   (ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામા ંમાગ અન ે
મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ 
પૂણ થયુ.ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ કામ ગિતમાં છે અને 
કેટલા ર તાન ુકામ યા કારણોસર શ  કરવાનુ ંબાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમા ં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪) વષવાર પંચાયત ભાગના 
ર તાઓની િવગત  
િજ ો : અમદાવાદ 

વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત બાકી કામો 
નવા ૪૫ ૧૨ ૩૦ ૩ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૨૭ ૧૩ ૧૪ - 
નવા ૬૨ - ૨૮ ૩૪ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૪૭ ૪ ૬ ૩૭ 

િજ ો : દાહોદ 
વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત બાકી કામો 

નવા ૨૯ - ૨૫ ૪ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૮૨ ૬૩ ૧૯ - 
નવા ૮૦ - ૩૬ ૪૪ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૮૫ - ૧૮ ૬૭ 

 બાકી રહેલા કામો પૈકી ૬ કામો વક ઓડર તબ ે , ૨૬ 
કામો ટે ડર મંજરી તબ ેૂ , ૭૪ કામો ટે ડર યામા,ં ૭૭ 
કામો નકશા અંદાજ તબ ે   તથા ૬ કામો જમીન ના 
કારણે શ  થઈ શકેલ નથી. જ ે િવિવધ તબ ાની વહીવટી 

યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ પૂણ કરવામા ંઆવશ.ે 
--------- 

ઢવા વાયા પડવાળીયા રોડના કામને મંજરીુ ૂ  
 ૨૨૭૨૪ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના ડીસા તાલુકાના જના ડીસા થી ઢવા વાયા ુ ુ
પડવાળીયા રોડનું મંજર કરવામાં આવેલ છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૩.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે .૧૫૦.૦૦ લાખ 

--------- 
બોટાદ િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૧૬ ી કશભુાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બોટાદ િજ ામા ંકેટલા લોકોને આયુ યમાન ભારત-

ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) એક વષમાં ૫૯,૭૧૪ લોકોને આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામા ં તમામ લાયક યિકતઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે? 

  (૨) આ યોજના માટેની પા તા ધરાવતા તમામ 
લાભાથ ઓન ેયોજનાનું કાડ મળી રહે તે માટે યોજના સાથ ે

ડાયેલ તમામ સરકારી હોિ પટલ, ાઇવેટ હોિ પટલ, 
ા ય ક ાએ ઈ- ામ સે ટરો તેમજ કોમન સિવસ સે ટર 

પર કાડ કઢાવવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 
--------- 

દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ક ટર યોત યોજના અ વયે િવજ ડાણોુ  
 ૨૪૫૮૨ ી ભાવેશભાઇ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ક ટર યોત ુ
યોજના અ વયે કેટલા વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, 

  (૧) પ ક મુજબ 
પ ક 

દાહોદ િજ ો 

તાલુકા 

તા.૦૧.૦૧.૧૮થી 
તા.૩૧.૧૨.૧૮ 

દર યાન આપેલ વીજ 
ડાણની સં યા 

તા.૦૧.૦૧.૧૯થી 
તા.૩૧.૧૨.૧૯ 

દર યાન આપેલ વીજ 
ડાણની સં યા 

દાહોદ ૨૬૩૨ ૨૯૩ 
દેવગઢ બારીયા ૭૧૩ ૦ 
ધાનપુર ૪૪૫ ૩૫૦ 
ફતેપૂરા ૨૧૧૨ ૪૩૫ 
ગરબાડા ૨૩૨ ૬૮ 
ઝાલોદ ૧૨૧૭ ૮૧૩ 
લીમખેડા ૧૧૩૧ ૬૦૩ 
સંજલેી ૦ ૪૧ 
સ ગવડ ૦ ૧૪૦  

 (૨) ઉ ત યોજના અ વયે તાલુકાવાર કેટલા વીજ 
ડાણો આપવાના બાકી છે, અન ે

  (૨) ૦૦ (એકપણ નહ ) 

 (૩) બાકી વીજ ડાણો યાં સુધીમાં આપવામા ં
આવશે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૪૩૭ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે   (રાપર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં માગ અન ે
મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ગિતમાં છે અન ે
કેટલા ર તાનું કામ કયા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉકત બાકી કામ યાં સધુીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪)  વષવાર પંચાયત ભાગના 
ર તાઓની િવગત.  

િજ ો: ક છ 
વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત  બાકી કામો 

નવા ૪૫ ૨૧ ૨૦ ૪ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૫૧ ૩૩ ૧૫ ૩ 
નવા ૫૩ ૨ ૧૩ ૩૮ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭૫ - ૩ ૭૨ 

િજ ો: બનાસકાંઠા 
વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત  બાકી કામો 

નવા ૨૮ ૧૫ ૧૨ ૧ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૭૨ ૪૪ ૨૮ - 
નવા ૬૧ ૯ ૩૭ ૧૫ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૫૭ ૧ ૧૬ ૪૦ 

 બાકી રહેલા કામો પૈકી ૩૨ કામો વક ઓડર તબ ે , ૭ 
કામો ટે ડર યામા,ં ૯૧ કામો ડી.ટી.પી. તબ ે , ૩૮ 
કામો નકશા અદંાજ તબ ે  તથા ૫ કામો સુધારેલી મંજરીના ૂ
કારણે શ  થઈ શકેલ નથી. જ ે વહીવટી યા પૂણ કરી 

--------- 
મહસાણા તાલુકાના નોન લાન ર તાના કામને મંજરીે ૂ  

 ૨૨૮૬૩ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે   (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના મહેસાણા તાલુકાના નોન લાન ક ાના 
નાનીદાઉ-મોટીદાઉ રોડમા ં આવતી પેણ નદી પર પુલ 

  (૧) હા,  
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બનાવવાનું કોઇ આયોજન છે કે કેમ, અન ે
 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) ।.૨૫૦.૦૦ લાખ 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર બીમારી ધરાવતા બાળકોે  

 ૨૨૮૨૭ ી રમણભાઇ પટલ ે  (િવ પુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ િ થિતએ છે ા ૧ વષમાં 
મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં આવેલ 
છે, 

  (૧) કલુ -૫,૨૨,૧૬૪/- બાળકો 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
            રોગ બાળકોની સં યા 

દય ૧૧૦ 
કીડની ૨૧ 
કે સર ૦૯ 

કલુ  ૧૪૦  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા 
બાળકોની સારવાર માટે નીચે દશાવલે હોિ પટલો ખાતે 
િવના મૂ યે સારવારની યવ થા કરવામાં આવેલ છે. 

રોગ હોિ પટલનંુ નામ 
દય યુ.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  

--------- 
ક છ િજ ાના અં ર તાલુકામાં રોડને મંજર કરવાનું આયોજનૂ  

 ૨૨૭૩૧ ી િવર િસંહ ડે ે   (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના અં ર તાલુકાના હીરાપર થી વાયા ભુરાપીર મં દર 
મોખાણા રોડને મંજર કરવાનું સરકારનું કોઇ આયોજન છે કે ૂ
કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૮.૦૦ કી.મી. માટે 
  ।.૩૬૦.૦૦ લાખ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં આરો ય ક ોમાં ડૉકટરોની ખાલી જ યાઓે  

 ૨૪૫૮૮ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા સામૂ હક આરો ય કે ો, 

ાથિમક આરો ય કે ો અને પેટા આરો ય કે ો આવેલા 
છે, 

  (૧) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૨) ઉ ત કે વાર ડૉ ટરોની કેટલી જ યાઓ મંજર ૂ
થયેલ છે, 

 

 (૩) મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ ૂ
ભરાયેલી અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

 

 (૨) અને (૩) *પ ક-૨ સામલે છે.  
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 (૪) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૪) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તૃતજ ભરવામાં આવે છે. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

અરવ ી િજ ાના વડાગામથી તપુર રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન 
 ૨૨૭૩૭ ી રાજ િસંહ ચાવડાે   ( હમતનગરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના વડાગામથી તપુર રોડને પહોળો કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) . ૧૧૨૫.૦૦ લાખ 

--------- 
ગાંધીનગર અને ભાવનગર િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૪૭૬ ડૉ. સી.જ.ેચાવડા  (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર  ગાંધીનગર અને ભાવનગર િજ ામાં માગ 
અને મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ગિતમાં છે અન ે
કેટલા ર તાનું કામ કયા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉકત બાકી કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪)  વષવાર પંચાયત ભાગના 
ર તાઓની િવગત.  

િજ ો: ગાંધીનગર 
વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત  બાકી કામો 

નવા ૮ ૧ ૫ ૨ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૧૮ - ૮ ૧૦ 
નવા ૭૩ - ૪ ૬૯ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭૧ ૧૦ ૩ ૫૮ 

િજ ો: ભાવનગર 
વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત  બાકી કામો 

નવા ૨૮ ૬ ૧૯ ૩ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૩૯ ૭ ૨૮ ૪ 
નવા ૩૯ - ૧૩ ૨૬ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭૮ ૫ ૧૮ ૫૫ 

 બાકી રહેલા કામો પૈકી ૬૮ કામો વક ઓડર તબ ે , ૧૦ 
કામો ટે ડર મંજરીની ૂ યામા,ં ૬ કામો ટે ડર યામા,ં 
૧૭ કામો ડી.ટી.પી. તબ ે , ૧૨૨ કામો નકશા અદંાજ 
તબ ે , ૧ કામ પથરેખા િવવાદના કારણ ે તથા ૩ કામો 
સુધારેલી મંજરીના કારણે શ  થઈ શકેલ નથીૂ . જ ેવહીવટી 

યા પૂણ કરી બનતી વરાએ પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
ટટ ો ામ મેનેે જમે ટ યુિનટ, નેશનલ હ થ િમશને , ગાંધીનગર ખાતે ફરજ બ વતા અિધકારી/કમચારીઓ 

 ૨૪૫૩૯ ી ભગાભાઇ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ટેટ 
ો ામ મેનેજમે ટ યુિનટ, નેશનલ હે થ િમશન, 

ગાંધીનગર ખાતે કેટલા કમચારીઓ અને અિધકારીઓ ફર  
બ વે છે, અને 

  (૧) ૨૫૬ 
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 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા કમચારીઓ અને 
અિધકારીઓ કાયમી છે અને કેટલા કરાર, સીધી ભરતી 
અને કો ટા ટ આધારીત ફર  બ વે છે? 

  (૨)  
કમચારીઓની િવગત સં યા 
કાયમી કમચારી ૦ 
કાયમી અિધકારીઓ ૦ 
કરાર આધા રત ૦ 
સીધી ભરતી ૦ 
કો ટા ટ આધા રત ૨૫૬  

--------- 
મોડાસા તાલુકાના ઇસરોલ રાજલી વ ચે લેબ ડઇન માટ મળેલ રજઆતોે ે ૂ  

 ૨૪૪૭૧ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે   (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ાના મોડાસા તાલુકાના ઇસરોલ-
રાજલી વ ચે લેબ ડેઇન માટે કેટલી રજઆતોુ /માંગણીઓ 
સરકારન ેમળલે છે, 

 

 (૨) ઉ ત મળેલ રજઆતોૂ /માંગણીઓ અ વય ે શું 
કાયવાહી કરી, અને 

 

 (૩) ઉ ત લેબ ડેઇનનું કામ યાં સુધીમા ં કેટલા 
ખચ પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧), (૨) અને (૩) 
  ૪ (ચાર) માંગણીઓ મળેલ છે, આ ર તો ા ય 
માગ ક ાનો છે તથા ઓવરટોપ ગથી બંધ રહે યારે અ ય 
વૈકિ પક ર તો ઉપલ ધ હોઇ, હાલ આયોજન નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૨૪ ી ઋિષકશ પટલે ે   (િવસનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાટણ િજ ામાં કેટલા લોકોને આયુ યમાન ભારત 

ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧) એક વષમાં ૨,૭૧,૬૧૩ લોકોને આયુ યમાન 
ભારત ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામાં તમામ લાયક યિ તઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે? 

  (૨) આ યોજના માટેની પા તા ધરાવતા તમામ 
લાભાથ ઓન ેયોજનાનું કાડ મળી રહે તે માટે યોજના સાથ ે

ડાયેલ તમામ સરકારી હોિ પટલ, ાઇવેટ હોિ પટલ, 
ા ય ક ાએ ઈ- ામ સે ટરો તેમજ કોમન સિવસ સે ટર 

પર ગો ડન કાડ કઢાવવાની યવ થા કરવામાં આવેલ છે. 
--------- 

મ હસાગર િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૨૦ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ  (કાલોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં મ હસાગર િજ ામા ં કેટલા લોકોને આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) એક વષમાં ૨,૦૪,૯૫૪ લોકોને આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) બાકી રહી ગયેલ લાયક યિ તઓની કાડ 
આપવાની શી યવ થા કરેલ છે?  

  (૨) આ યોજના માટેની પા તા ધરાવતા તમામ 
લાભાથ ઓન ેયોજનાનું કાડ મળી રહે તે માટે યોજના સાથ ે

ડાયેલ તમામ સરકારી હોિ પટલ, ાઇવેટ હોિ પટલ, 
ા ય ક ાએ ઈ- ામ સે ટરો તેમજ કોમન સિવસ સે ટર 

પર કાડ કઢાવવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 
--------- 
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અમરલીે  િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૦૮ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કેટલા લોકોને ‘‘મા’’ અને ‘‘મા 
વા સ ય’’ના કાડ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ –  ૮૪ 
  ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ –  ૬૪,૯૨૭ 
  કલુ -૬૫,૦૧૧/- કટબોને કાડ આપવામા ંુ ું
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામાં તમામ લાયક યિ તઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે?  

  (૨) કલ ુ ૧૧ (અિગયાર) િકઓ ક કાયરત છે. 

સુર નગરે  િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૦૪ ી અરિવંદ રયાણીૈ   (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંસુરે નગર િજ ામા ં‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ 
યોજના હેઠળ કેટલા કાડ કાઢવામા ંઆ યા, 

  (૧)  ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ ૧,૦૨૬ અને ‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજના હેઠળ ૫૨,૮૭૪ મળી કલ ુ ૫૩,૯૦૦ 
કાડ આપવામાં આ યા. 

 (૨) સુરે નગર િજ ામાં આ કાડ મળી રહે તે માટે 
કેટલા કે ો કાયરત છે,  

  (૨) ૧૧ કે ો કાયરત છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ સુરે નગર િજ ામાં ‘‘મા’’ 
અને ‘‘મા વા સ ય’’યોજના હેઠળ કેટલા લાભાથ ઓ 
દાવાઓ મંજર કરવામાં આ યા છેૂ , અને 

  (૩) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ ૭,૧૧૫ અને ‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજના હેઠળ ૩૪,૧૪૪ મળી કલ ુ ૪૧૨૫૯ 
લાભાથ  દાવાઓ મંજર કરવામાં આ યાૂ . 

 (૪) ઉ ત મંજર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કલ ૂ ુ
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી છેૂ ? 

  (૪) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ .૧૦,૩૭,૦૩,૪૮૩/- 
અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ 
.૫૭,૧૨,૧૯,૧૪૪/- મળી કલ ુ . 

૬૭,૪૯,૨૨,૬૨૭/- દાવાની રકમ મજંર કરવામાં આવીૂ .  
ગાંધીનગર અને મહસાણાે  િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૪૭૯ ી સુરશકમાર પટલ ે ુ ે  (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ 
પાસ કરેલ કેટલા ડૉ ટરોન ેિનમણૂક આપવામાં આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે. 

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે. 
 

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી?  

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનું  

નામ 
િનમણૂક આપેલ 

ડૉ ટર 
ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉ ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડૉ ટર 

િનમણૂક આપેલ 
ડૉ ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉ ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડૉ ટર 

૧ ગાંધીનગર ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ 
૨ મહેસાણા ૧૬ ૫ ૧૧ ૫ ૨ ૩ 

 કલુ  ૧૮ ૬ ૧૨ ૬ ૩ ૩ 
પ ક-૨ 

મ િજ ાનુ ં વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 
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નામ બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડૉ ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉ ટરોની સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત કરવાની 
બાકી બો ડની 

રકમ ( .) 

૧ ગાંધીનગર ૦ ૦ ૧૫૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ મહેસાણા ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ 

 કલુ  ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૧૬૫૦૦૦૦ ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ 
--------- 

વડોદરા એસ.એસ. . હોિ પટલ વડોદરાનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૨૭૭૮ ી કતનભાઇ ઇનામદારે   (સાવલી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
એસ.એસ. . હોિ પટલ, વડોદરાનું સંવગવાર કલ કેટલુ ુ
મહેકમ મંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એસ.એસ. .  
હોિ પટલ, વડોદરાનુ ં સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૦૯ 
વગ-૨ ૩૮ 
વગ-૩ ૧૧૪૭ 
વગ-૪ ૫૮૬ 

કલુ  ૧૭૮૦  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૩ ૦૬ 
વગ-૨ ૧૪ ૨૪ 
વગ-૩ ૮૪૫ ૩૦૨ 
વગ-૪ ૫૮૬ ૦૦ 

કલુ  ૧૪૪૮ ૩૩૨  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તુતજ ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
આણંદ તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન 

 ૨૨૭૧૮ ી કસરીિસંહ સોલંકીે   (માતર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના આણંદ તાલકુાના કજરાવુ ં -ભીલે ર ખોબલીપૂરા 
ઓડ રોડને પહોળો કરવાનુ ંકામ મંજર કરવામા ંઆવેલ છે કે ૂ
કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી લંબાઈ માટે 
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી ૂ ? 

  (૨) . ૮.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે . ૩૨૦.૦૦ લાખ 

--------- 
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ગીર સોમનાથ િજ ામાં ર તાઓની મરામત 
 ૨૩૭૫૮ ી મોહનલાલ વાળા (કો ડનાર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯માં ગીર સોમનાથ િજ ામાં પડેલ ભારે વરસાદના 
કારણે તાલુકાવાર કેટલા ર તાઓને કેટલી રકમનુ ંનુકસાન 
થયું છે,  

 

 (૨) આ ર તાઓની મરામતની કામગીરી માટે 
સરકારે કેટલી રકમ યારે ફાળવી, અન ે

 

 (૩) આ ર તાઓની મરામતની કામગીરી ઉ ત 
િ થિતએ કયા તબ ે  છે ? 

 

 (૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ પંચાયત તથા રા ય 
િવભાગમા ં ગીર સોમનાથ િજ ામા ં ભારે વરસાદના કારણ ે
નુકસાન થયલે ર તા. 

તાલુકો નુકસાન પામેલ 
ર તાની સં યા 

નુકસાનની રકમ 
. લાખમાં 

વેરાવળ ૪ ૪૪.૦૯ 
તાલાલા ૭ ૪૩.૧૭ 
સુ ાપાડા ૪ ૨૬.૩૧ 
કોડીનાર ૯ ૩૨.૯૩ 
ઉના ૩ ૧૫.૭૬ 
ગીરગઢડા ૫ ૨૪.૪૩ 

ર તાની મરામતની કામગીરી કરી ર તાઓને વાહન યવહાર 
યો ય બનાવેલ છે. મરામતની કામગીરી પેટે થમ તબ ામા ં
. ૧૧૫.૦૦ લાખ ઓ ટોબર-૨૦૧૯માં ફાળવેલ છે.  

વડોદરા ખોરાક અને ઔષધી યોગશાળા ારા ઔષધના નમૂનાઓની ચકાસણી  
 ૨૨૭૮૯ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
ખોરાક અન ે ઔષધી યોગશાળા ારા સને ૨૦૧૯ના 
કેલે ડર વષમાં ઔષધના કેટલા નમનૂાઓની ચકાસણી 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૧૨૧૨૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂનાઓ માણસર ધોરણના 
માલુમ પ ા,  

  (૨) ૧૧૯૫૨ 

 (૩) કેટલા નમૂનાઓ અ માણસર ધોરણના માલુમ 
પ ા, અન ે

  (૩) ૧૭૭ 

 (૪) અ માણસર ઔષધીના િક સામાં શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) સને ૧૯૪૦નો ઔષધ અને સ દય સાધન ધારો 
અને તે અ વયેના િનયમો મુજબ અ માણસર ઔષધીના 
િક સામાં નીચે મુજબના પગલા લવેામા ંઆ યા. 

પગલાંની િવગત 
૬૭ િક સામાં ઉ પાદક પેઢીને કારણદશક નોટીસ 

પાઠવવામાં આવી. 
૧૩ િક સામાં ઉ પાદકના ઉ પાદન પરવાના થિગત 

કરવામા ંઆ યા. 
૦૪ િક સામા ંઉ પાદકની બનાવટની પરવાનગી પરત 

ખચવામા ં આવી અન ે પરવાના થિગત કરવામા ં
આ યા. 

૦૧ િક સામાં ઉ પાદક સામે નામદાર કોટમાં કેસ 
દાખલ કરવામા ંઆ યા. 

૦૨ િક સામાં ઉ પાદકના પરવાના રદ થવાથી કેસ 
બંધ  કરવામા ંઆ યા. 

૦૨ િક સામાં ઉ પાદક ારા નમૂનાને ચેલે જ કરવામા ં
આવેલ અન ેસે ટલ ડગ લેબોરેટરી, કલક ા ારા 
નમૂનો માણસર હેર કરવામા ંઆવતા કેસ બંધ  
કરવામા ંઆ યા. 
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૮૮ િક સામા ં ઉ પાદક અ ય રા યના હોઈ જ ે તે 
રા યના ડગ ક ટોલરને ઉ પાદક સામે પગલા ં
લેવા માટે રીફર કરવામાં આવલે છે.   

--------- 
મનગર . . હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૨૭૭૧ ી કનુભાઇ પટલે   (સાણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ . . 
હોિ પટલ, મનગરનુ ં સંવગવાર કલ કેટલુ મહેકમ મંજર ુ ૂ
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ . . 
હોિ પટલ, મનગરનું સંવગવાર મંજર થયલે મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૦૨ 
વગ-૨ ૩૮ 
વગ-૩ ૮૭૫ 
વગ-૪ ૩૭૮ 

કલુ  ૧૨૯૩  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૧ ૦૧ 
વગ-૨ ૧૨ ૨૬ 
વગ-૩ ૬૬૭ ૨૦૮ 
વગ-૪ ૩૭૮ ૦૦ 

કલુ  ૧૦૫૮ ૨૩૫  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તુતજ ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અન ે ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેતી િવષયક વીજ ડાણની અર ઓ 

 ૨૪૪૪૮ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીિવષયક વીજ ડાણ મેળવવા 
માટેની કેટલી અર ઓ પડતર છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા,ં વષવાર, 
તાલુકાવાર કેટલા વીજ ડાણ આપવામાં  આ યા, અને 

 

 (૧) અને (૨) પ ક –  અ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત બાકી વીજ ડાણ યાં સુધીમા ં
આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવું એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાને લઇન ે 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 વનુ ં હોઇ તમામ બાબતો યાને લઇ 
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તબ ાવાર િનકાલ કરવામાં આવશ.ે  
પ ક – અ  

તાલુકો 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પડતર ખતેીિવષયક વીજ ડાણો 

વષ ૨૦૧૮માં આપેલ 
વીજ ડાણો 

વષ ૨૦૧૯માં આપેલ 
વીજ ડાણો 

અમીરગઢ ૪૦૪ ૩૯૫ ૨૪૦ 
ભાભર ૬૭૦ ૨૨૬ ૪૧૫ 
દાંતીવાડા ૬૬૮ ૪૨૬ ૨૫૬ 
ડીસા ૮૪૬ ૩૫૫ ૨૪૫ 
દીઓદર ૨૮૭ ૧૯૬ ૭૭ 
ધાનેરા ૮૬૮ ૪૭૯ ૩૬૨ 
કાંકરેજ ૯૧૯ ૫૩૭ ૪૦૯ 
લાખણી ૩૮૯ ૨૦૦ ૯૧ 
પાલનપુર ૭૧૪ ૫૩૨ ૨૬૮ 
સુઈગામ ૭૧૬ ૫૧ ૩૪૪ 
થરાદ ૪૪૦૮ ૧૧૩૪ ૧૬૭૫ 
વડગામ ૪૫૪ ૩૮૫ ૨૪૫ 
વાવ ૩૧૪૪ ૩૬૮ ૬૬૨ 

 
 
 

બનાસકાંઠા િજ ો 
 
 
 
 

દાંતા ૭૭૯ ૩૭૫ ૧૪૭ 
 

--------- 
આણંદ િજ ાના પીપળાવ-ચાંગા-રામોલ રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન 

 ૨૨૭૪૪ ી મહશકમાર રાવલે ુ   (ખંભાત) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના પીપળાવ-ચાંગા-રામોલ રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમની 
મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) . ૧૯૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
બોટાદ િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૧૪ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ   (પાલીતાણા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બોટાદ િજ ામાં કેટલા લોકોન ે આયુ યમાન ભારત 

ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧) બોટાદ િજ ામા ં એક વષમાં ૫૯,૭૧૪ લોકોન ે
આયુ યમાન ભારત ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના 
કાડ આપવામાં આ યા. 

 (૨) િજ ામાં તમામ લાયક યિ તઓને આ કાડ 
મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે? 

  (૨) આ યોજના માટેની પા તા ધરાવતા તમામ 
લાભાથ ઓન ેયોજનાનું કાડ મળી રહે તે માટે યોજના સાથ ે

ડાયેલ તમામ સરકારી હોિ પટલ, ાઇવેટ હોિ પટલ, 
ા ય ક ાએ ઈ- ામ સે ટરો તેમજ કોમન સિવસ સે ટર 

પર કાડ કઢાવવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 
--------- 

સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીે ૂ  
 ૨૪૫૦૧ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે   (લ બડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં માગ 
અને મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓને નવા અન ે
કેટલા ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંૂ

  (૧), (૨), (૩) અને (૪)  વષવાર ર તાઓની મંજરીની ૂ
િવગત.  

િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત 
શ  ન 
થયેલ 
(બાકી 
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આવી, 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનું કામ ગિતમા ં છે અન ે
કેટલા ર તાનું કામ કયા કારણોસર શ  કરવાનુ ંબાકી છે, 
અન ે
 

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

 

કામો) 
નવા ૮ - ૮ - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૧૦ ૯ ૧ - 
નવા ૮ - ૧ ૭ 

સુરે નગર 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૩૩ ૧ ૧૦ ૨૨ 
નવા ૬ - ૬ - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૧૭ ૬ ૧૧ - 
નવા ૧૦ - - ૧૦ 

બોટાદ 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૨૪ - ૭ ૧૭ 

 બાકી રહેલા કામો પૈકી ૪ કામો વકઓડર તબ ે , ૮ કામો 
ટે ડર તબ ે , ૨ કામો ડી.ટી.પી. તબ ે , ૪૨ કામો નકશા 
અંદાજ તબ ે  છે. જ ેવહીવટી યા પૂણ કરી કામો બનતી 
વરાએ પૂણ કરવાનું આયોજન છે.    

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૫૧૬ ી લિલત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 
રા યની  સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,   

  (૧) અને (૨)  પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

   

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથે સામલે છે.  

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી? 

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ મ િજ ાનું નામ 

િનમણૂક 
આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડો ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ડો ટરે  

િનમણૂક 
આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડો ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ડો ટરે  

૧ રાજકોટ ૩૯ ૪ ૩૫ ૩૩ ૧૧ ૨૨ 
૨ પોરબંદર ૬ ૦ ૬ ૫ ૦ ૫ 

કલુ  ૪૫ ૪ ૪૧ ૩૮ ૧૧ ૨૭ 
પ ક-૨ 

વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ મ િજ ાનું નામ 
બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 

કરલ ે
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની 
બાકી 

બો ડની 
રકમ ( .) 

બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 

કરલ ે
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

૧ રાજકોટ ૩ ૪૫૦૦૦૦ ૪૮૦૦૦૦૦ ૨ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦ 
૨ પોરબંદર ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૭૫૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ 

કુલ ૪ ૬૦૦૦૦૦ ૫૫૫૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦૦ 
--------- 
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ખંભાત તાલુકામાં નોન લાન ર તાનું કામ મંજર કરવા બાબતૂ  
 ૨૨૭૨૩ ી ેશકમાર સેવકુ   (લુણાવાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના ખંભાત તાલુકાના જની આખોલથી નવી આખોલ ુ
નોન લાન ર તાનું કામ મંજર કરવામાં આવેલ છે કે કેમૂ , 
અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઇના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૪.૦૦ કી.મી. લંબાઇ માટે . ૧૮૧.૫૪ લાખ. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૪૮૯ ી 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 સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ 
કરેલ કેટલા ડૉ ટરોન ે અમદાવાદ શહેર અન ે િજ ામા ં
િનમણૂક આપવામા ંઆવી,   

  (૧) અને (૨)  પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે.  

 (૨) તે પૈકી કેટલા ડૉ ટરો ફરજ પર હાજર થયા અન ે
કેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

   

 (૩) સરકારના િનયમ મુજબ ફરજ પર હાજર ન થયા 
હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી બો ડની કેટલી રકમ 
વસૂલી અને કેટલી રકમ વસૂલવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથે સામલે છે.  

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

મ િજ ાનું નામ 
િનમણૂક 
આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડો ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ડો ટરે  

િનમણૂક 
આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડો ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ડો ટરે  

૧ અમદાવાદ ૧૩ ૩ ૧૦ ૨ ૧ ૧ 
પ ક-૨ 

વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ મ િજ ાનું નામ 
બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 

કરલ ે
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની 
બાકી 

બો ડની 
રકમ ( .) 

બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 

કરલ ે
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની 
બાકી 

બો ડની 
રકમ ( .) 

૧ અમદાવાદ ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦૦૦ 
--------- 

નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  
 ૨૪૬૧૫ ી અનંતકમાર પટલુ ે   (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અન ે વલસાડ િજ ામા ં સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ નવસારી ૮૫૮ ૮૮૩ ૧૭૪૧ 
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૨ વલસાડ ૨૫૬૦ ૨૯૭૭ ૫૫૩૭ 
 કલુ  ૩૪૧૮ ૩૮૬૦ ૭૨૭૮  

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઇ અને તેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લેનાર તબદીલ થઇન ે
દાખલ થયા, 

  (૨)  
નવસારી વલસાડ બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 

જ મેલ 
બાળકો 

૬૧૭ ૬૩૭ ૧૨૩૭ ૧૬૬૧ ૪૧૫૨ 

તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 

બાળકો 
૨૪૧ ૨૪૬ ૧૩૨૩ ૧૩૧૬ ૩૧૨૬ 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યબુોન કેર યિુનટમાં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને 

  (૩)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ નવસારી ૭૦ ૬૫ ૧૩૫ 
૨ વલસાડ ૨૨૭ ૧૯૫ ૪૨૨ 

 (૪) સીક યબુોન કેર યિુનટમા ં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતા ં ડૉ ટર ી તથા નિસગ ટાફન ે ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ં આવે છે. 

(૩) સીક યુબોન કેર યિુનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અન ે સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામા ં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
પાટણ શહરમાં અને તાલુકામાં મા અે ને મા વા સ ય યોજના માટ મા ય હોિ પટલોે  

 ૨૪૬૩૨ ી કીરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાના પાટણ શહેર અને તાલુકામા ંકઈ કઈ હોિ પટલોમા ં
મા અન ે મા વા સ ય યોજના અમલ માટે મા યતા 
આપવામાં આવી છે,  

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) મા યતા આપવામાં આવેલી હોિ પટલો પૈકી 
કઈ કઈ હોિ પટલોમાં ઉપરો ત યોજનાનો અમલ ન થવાની 
અને દદ ને દાખલ કરવાનો ઈ કાર કરવાની ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલી ફ રયાદો મળી છે, અને  

  (૨) છે ા બે વષમા ં૧ (એક) ફરીયાદ મળી છે. 

 (૩) ઉ ત કઈ કઈ હોિ પટલો સામ ેસરકાર ારા શાં 
પગલાં લેવાયા છે? 

  (૩) ઉ ત ફ રયાદ અ વયે મુ ય િજ ા આરો ય 
અિધકારી, પાટણ ારા તપાસ કરતાં સદરહ ફ રયાદમા ંું
કોઈ ત ય ન જણાતા અર  દફતરે કરેલ છે અન ે
અરજદારને ણ કરેલ છે.  

પ ક-૧ 
મ હોિ પટલનું નામ 
૧ આધાર વુમન હોિ પટલ, 
૨ અ વાલ હોિ પટલ 
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૩ અ વાલ સિજકલ હોિ પટલ 
૪ લેિસંગ વુમન હોિ પટલ 
૫ યશફીન મેટરનીટી અને ગાયનેક હોિ પટલ 
૬ થા સિજકલ હોિ પટલ 
૭ ગાય ી સિજકલ હોિ પટલ 
૮ શિ ત ઓથ પે ડક હોિ પટલ 
૯ હષ ઓથ પે ડક હોિ પટલ અને એકસીડે ટ હોિ પટલ 

૧૦ ના હોિ પટલ 
૧૧ સામવેદ ઓથ પે ડક ઈ ટ રી લસેમે ટ હોિ પટલ 
૧૨ પાટણ જનતા હોિ પટલ 
૧૩ સા.આ.કે , સંડેર 
૧૪ ધારપુર મેડીકલ કોલેજ 
૧૫ જનરલ હોિ પટલ, પાટણ 
૧૬ ા.આ.કે , અધાર 
૧૭ ા.આ.કે , બાલીસણા 
૧૮ ા.આ.કે , કાંસા 
૧૯ ા.આ.કે , મ ંદ 
૨૦ ા.આ.કે , ર ંજ 
૨૧ ા.આ.કે , કણઘેરુ  
૨૨ અબન હે થ સે ટર, પાટણ-૧ 
૨૩ અબન હે થ સે ટર, પાટણ-૨ 

 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૪૬૭  ડૉ. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં માગ 
અને મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 
 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ગિતમાં છે અન ે
કેટલા ર તાનું કામ કયા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉકત બાકી કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪)  વષવાર પંચાયત ભાગના  
ર તાઓની િવગત 

િજ ોઃ અરવ ી 

વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત 
 બાકી 
કામો 

નવા ૧૨ ૨ ૯ ૧ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૪૩ ૧૯ ૨૩ ૧ 
નવા ૨૭ - - ૨૭ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૧૦ - ૧ ૯ 

િજ ોઃ સાબરકાંઠા 

વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત 
 બાકી 
કામો 

નવા ૫૬ ૨૩ ૩૩ - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૬૪ ૪૪ ૨૦ - 
નવા ૩૧ - - ૩૧ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭૦ ૧ - ૬૯ 

 બાકી રહેલા કામો પૈકી ૩૪ કામો ટે ડર યામા,ં ૧૦૨ 
કામો નકશા અદંાજ તબ ે  તથા ૨ કામો જમીન ના 
કારણે શ  થઈ શકેલ નથી. જ ે િવિવધ તબ ાની વહીવટી 

યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ પૂણ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
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ભુજ તાલુકામાં રોડને મંજર કરવાનું આયોજન ૂ  
 ૨૨૭૩૨ ડૉ. િનમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના ભુજ તાલુકાના ધોરડા ઉધામો રોડન ેમંજર કરવાનુ ંૂ
સરકારનુ ંકોઇ આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજૂર કરવામાં આવી? 

  (૨) ૫.૦૦ કી.મી. માટે 
  ।.૧૬૫.૦૦ લાખ 

વડોદરાની એસ. એસ. . હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૨૮૫૨ ી શૈલેષભાઇ મહતાે   (ડભોઇ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

. હોિ પટલ, વડોદરાનું સંવગવાર કલ કેટલું મહેકમ મંજર ુ ૂ
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એસ. એસ. 
. હોિ પટલ, વડોદરાનું સંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની 

િવગત નીચે મુજબ છે. 
સંવગ મંજરૂ  મહકમે  

વગ-૧ ૦૯ 
વગ-૨ ૩૮ 
વગ-૩ ૧૧૪૭ 
વગ-૪ ૫૮૬ 

કલુ  ૧૭૮૦  
 (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 અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૩ ૦૬ 
વગ-૨ ૧૪ ૨૪ 
વગ-૩ ૮૪૫ ૩૦૨ 
વગ-૪ ૫૮૬ ૦૦ 

કલુ  ૧૪૪૮ ૩૩૨  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ  ના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ 
થયેથી તૃતજ ભરવામા ં આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  
થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત અન ેઉપલિ ધ યાન ેલઈ 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
તલોદ તાલુકામાં નોન લાન ર તાનું કામ મંજર કરવા બાબતૂ  

 ૨૨૭૨૨ ી ગજ િસંહ પરમારે   ( ાંિતજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના તલોદ તાલુકાના મહાદવેપૂરા ગામથી લવારી 
ગામન ે ડતા નોન લાન ર તાનુ ં કામ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઇના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૧.૦૦ કી.મી. લંબાઇ માટે . ૧૬૫.૦૦ લાખ 

--------- 
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ડીસાથી લાખણી ર તાને ચાર માગ ય કરવા બાબત 
 ૨૨૭૨૮ ી કત િસંહ વાઘેલા(કાંકરેજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડીસા થી 
લાખાણી ર તાને ચારમાગ ય કરવાનું કોઈ આયોજન છે કે 
કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમની 
મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) .૮૫૦૦.૦૦ લાખ 

દહગામ તાલુકામાં મે ો નદી પર કોઝવેે  
 ૨૨૮૬૮ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના દહેગામ તાલુકાના લવાડ થી વાસણા સોગઠી 
વ ચે મે ો નદી પર રડી/કોઝવે બનાવવાનુ ંસરકારનુ ંકોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) . ૨૦૦.૦૦ લાખ 

ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકો ે ે  
 ૨૪૫૬૯ ી ઇ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ખેડા અન ે મહીસાગર િજ ામા ં સીક 
યુબોન કેર યુિનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ ખેડા ૬૧૪ ૮૪૮ ૧૪૬૨ 
૨ મહીસાગર ૦ ૦ ૦ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમા ંથયો હોઈ અન ેતેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં દાખલ થયા અન ે કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઈને 
દાખલ થયા,  

  (૨)  
ખેડા મહીસાગર બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમા ં
જ મેલ 
બાળકો  

૧૯૦ ૨૭૪ ૦ ૦ ૪૬૪ 

તબદીલ 
થઈ દાખલ 
થયલે 
બાળકો 

૪૨૪ ૫૭૪ ૦ ૦ ૯૯૮ 

કુલ ૬૧૪ ૮૪૮ ૦ ૦ ૧૪૬૨  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યુબોન કેર યુિનટમા ંસારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને  

  (૩)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ ખેડા ૫૧ ૭૦ ૧૨૧ 
૨ મહીસાગર ૦ ૦ ૦ 

 (૪) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા?ં 

 (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતા ં ડૉ ટર ી તથા નસ ગ ટાફન ે ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે.  

(૩)  સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અને સારવાર 
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િનઃશુ ક પૂરી પાડવામા ં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમા ં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામા નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૫૧૦ ી લલીતભાઇ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામા ં માગ અન ે
મકાન (પંચાયત) ના કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 
 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનું કામ ચાલુ છે અન ે
કેટલા ર તાનું કામ યા કારણોસર ચાલુ કરવાનું બાકી 
છે, અન ે

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪)   
િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત શ  ન થયેલ  

નવા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૨૬ ૧૨ ૩ ૧૧ 
નવા ૧૦ ૧ ૭ ૨ 

મોરબી 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૩૨ ૧ ૧૨ ૧૯ 
નવા ૫ ૦ ૪ ૧ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૯ ૦ ૮ ૧ 
નવા ૨૬ ૦ ૩ ૨૩ 

રાજકોટ 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૪૮ ૩ ૩ ૪૨ 

  બાકી કામો પૈકી ૧૮ કામો વક ઓડર તબ ે , ૧૨ 
કામો ટે ડર મંજૂરીની યામા,ં ૫ કામો ડીટીપીની 
કાયવાહીમા,ં ૬૧ કામો નકશા અંદાજ તબ ે , ૩ કામો 
સુધારેલી મંજરી લેવાની હોય શ  થઇ શકેલ નથીૂ . જ ે િવિવધ 
તબ ાની વહીવટી યા પૂણ કરી કામો બનતી વરાએ 

--------- 
કડી તાલુકામાં રોડના કામને મંજરીૂ  

 ૨૨૭૪૨ ી કરશનભાઇ સોલંકી  (કડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના કડી તાલુકાના કડી બાવલ-ુ હોર રોડ થી બસ 
ટે ડ થી મેલડી માતા મંદીર સુધી રોડ બનાવવાનુ ં

સરકારનુ ંકોઇ  આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી લંબાઈ માટે 
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવીૂ ? 

  (૨) ૧.૦૦ કી.મી. લંબાઇ માટે  
  . ૧૯૦.૦૦ લાખ 

--------- 
કડી તાલુકામાં રોડ બનાવવાનું આયોજન 

 ૨૨૮૭૫ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના કડી તાલુકાના કડી બાવલ-ુ હોર રોડ થી બસ 
ટે ડ થી મેલડી માતા મદંીર સુધી રોડ બનાવવાનું કોઇ  

આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી લંબાઈ માટે 
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવીૂ ? 

  (૨) ૧.૦૦ કી.મી. લંબાઇ માટે  
  . ૧૯૦.૦૦ લાખ 

--------- 
જનાગઢ અને ડાંગ િજ ામાં પાસ થયેલ એમૂ .બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક  

 ૨૪૫૨૮ ી ભીખાભાઇ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢ અને ડાંગ િજ ામા ં િજ ાવાર ૂ
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 

  (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે. 
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કેટલા ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી, 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે. 
 

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવાની સરકારે 
શું કાયવાહી કરી?  

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનું  

નામ 
િનમણૂક આપેલ 

ડો ટર 
ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

િનમણૂક આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

૧ જનાગઢૂ  ૧૦ ૧ ૯ ૩ ૦ ૩ 
૨ ડાંગ ૧૦ ૨ ૮ ૪૯ ૩ ૪૬ 

 કલુ  ૨૦ ૩ ૧૭ ૫૨ ૩ ૪૯ 
પ ક-૨ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનુ ં

નામ 

બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડૉ ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉ ટરોની સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત કરવાની 
બાકી બો ડની 

રકમ ( .) 

૧ જનાગઢૂ  ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ 
૨ ડાંગ ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૧૦૫૦૦૦૦ ૨ ૧૦૦૦૦૦૦ ૨૨૦૦૦૦૦૦ 

 કલુ  ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૨૨૫૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૨૩૨૦૦૦૦૦ 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં  ‘‘માં’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૭૯૮ ી સુરશભાઇ પટલે ે   (મણીનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં કેટલા લોકોને ‘‘મા’’ અન ે
‘‘મા વા સ ય’’  યોજનાના કાડ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) બે વષમાં ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૨,૮૪૪ અન ે
  ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ-૨,૦૮,૨૯૩ 
  કાડ આપવામાં આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામા ં તમામ લાયક યિકતઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે ?  

  (૨) કાડ મળી રહે તે માટે કલ ુ –  ૪૫ િકઓ ક કાયરત 
છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકો ે ે  

 ૨૪૪૮૫ ી હમતિસંહ પટલં ે   (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર અમદાવાદ અન ેભાવનગર િજ ામા ંસીક 
યુબોન કેર યુિનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ અમદાવાદ ૧૦૬૫૨ ૧૧૧૩૧ ૨૧૭૮૩ 
૨ ભાવનગર ૧૯૭૭ ૨૪૦૦ ૪૩૭૭ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઈ અને તેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

  (૨)  
અમદાવાદ ભાવનગર બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમા ં

૫૯૫૮ ૬૬૭૯ ૯૬૬ ૧૨૮૯ ૧૪૮૯૨ 
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સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લેનાર તબદીલ થઈન ે
દાખલ થયા,  

જ મેલ 
બાળકો  
તબદીલ 
થઈ દાખલ 
થયલે 
બાળકો 

૪૬૯૪ ૪૪૫૨ ૧૦૧૧ ૧૧૧૧ ૧૧૨૬૮ 

કુલ ૧૦૬૫૨ ૧૧૧૩૧ ૧૯૭૭ ૨૪૦૦ ૨૬૧૬૦  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને  

  (૩)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ અમદાવાદ ૨૪૫૩ ૧૮૬૯ ૪૩૨૨ 
૨ ભાવનગર ૨૪૬ ૩૫૦ ૫૯૬ 

 (૪) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા?ં 

 (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતા ં ડૉ ટર ી તથા નસ ગ ટાફન ે ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ં આવે છે.  

(૩)  સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અન ે સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામા ં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
ાંિતજ તાલુકાના રાસલોડ બાઇની મુવાડીથી કશરપૂરા ગામને ડતા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજને  

 ૨૨૭૨૧ ી રમેશભાઇ કટારા  (ફતેપૂરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના ાંિતજ તાલુકાના રાસલોડ બાઇની મુવાડીથી 
કેશરપૂરા ગામન ે ડતા રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં સરકારનુ ં
કોઇ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી લંબાઇ માટે 
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવીૂ ? 

  (૨) ૪.૭૭ કી.મી. લંબાઇ માટે . ૨૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર બીમારી ધરાવતા બાળકો 

 ૨૨૮૧૫ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા  (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૧ 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ંશાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં આવેલ 
છે, 

  (૧) કલુ -૪,૧૦,૦૫૬/- બાળકો 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
            રોગ બાળકોની સં યા 

દય ૨૦૨ 
કીડની ૪૭ 
કે સર ૫૩ 

કલુ  ૩૦૨  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા 
બાળકોની સારવાર માટે નીચે દશાવલે હોિ પટલો ખાતે 
િવના મુ યે સારવારની યવ થા કરવામાં 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  

--------- 
મોરબી અને નવસારી િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક  

 ૨૪૫૧૨ ી 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 નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર 
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે. 

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે. 
 

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવાની સરકારે 
શું કાયવાહી કરી?  

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનું  

નામ 
િનમણૂક આપેલ 

ડો ટર 
ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

િનમણૂક આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

૧ મોરબી ૧૨ ૩ ૯ ૮ ૪ ૪ 
૨ નવસારી ૧૫ ૩ ૧૨ ૬ ૪ ૨ 

 કલુ  ૨૭ ૬ ૨૧ ૧૪ ૮ ૬ 
પ ક-૨ 

વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનુ ં

નામ 

બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડૉ ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉ ટરોની સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત કરવાની 
બાકી બો ડની 

રકમ ( .) 

૧ મોરબી ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ 
૨ નવસારી ૩ ૪૫૦૦૦૦ ૧૩૫૦૦૦૦ ૦ ૦ ૧૦૦૦૦૦૦ 

 કલુ  ૪ ૬૦૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ 
--------- 

વડોદરા ખોરાક અને ઔષધી યોગશાળા ારા ઔષધના નમૂનાની ચકાસણી 
 ૨૨૭૮૪ ીમતી સીમાબેન મો હલે  (અકોટા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
ખોરાક અન ે ઔષધી યોગશાળા ારા સને ૨૦૧૯ના 
કેલે ડર વષમાં ઔષધના કેટલા નમનૂાઓની ચકાસણી 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૧૨૧૨૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂનાઓ માણસર ધોરણના   (૨) ૧૧૯૫૨ 
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માલુમ પ ા,  
 (૩) કેટલા નમૂનાઓ અ માણસર ધોરણના માલુમ 
પ ા, અન ે

  (૩) ૧૭૭ 

 (૪) અ માણસર ઔષધીના િક સામાં શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૪) સને ૧૯૪૦નો ઔષધ અને સ દય સાધન ધારો 
અને તે અ વયેના િનયમો મુજબ અ માણસર ઔષધીના 
િક સામાં નીચે મુજબના પગલા લવેામા ંઅ યા. 

પગલાંની િવગત 
૬૭ િક સામાં ઉ પાદક પેઢીને કારણદશક નોટીસ 

પાઠવવામાં આવી. 
૧૩ િક સામાં ઉ પાદકના ઉ પાદન પરવાના થિગત 

કરવામા ંઆ યા. 
૦૪ િક સામા ંઉ પાદકની બનાવટની પરવાનગી પરત 

ખચવામા ં આવી અન ે પરવાના થિગત કરવામા ં
આ યા. 

૦૧ િક સામાં ઉ પાદક સામે નામદાર કોટમાં કેસ 
દાખલ કરવામા ંઆ યા. 

૦૨ િક સામાં ઉ પાદકના પરવાના રદ થવાથી કેસ 
બંધ  કરવામા ંઆ યા. 

૦૨ િક સામાં ઉ પાદક ારા નમૂનાને ચેલે જ કરવામા ં
આવેલ અન ેસે ટલ ડગ લેબોરેટરી, કલક ા ારા 
નમૂનો માણસર હેર કરવામા ંઆવતા કેસ બંધ  
કરવામા ંઆ યા. 

૮૮ િક સામા ં ઉ પાદક અ ય રા યના હોઈ જ ે તે 
રા યના ડગ ક ટોલરને ઉ પાદક સામે પગલા ં
લેવા માટે રીફર કરવામાં આવલે છે.   

--------- 
કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઇનું પાણીે  

 ૨૨૭૫૯ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કરજણ તાલુકાની 
માકણ િવશાખામાંથી નીકળતી વલણ લે ટ માઇનોર-૧ 

ારા કેટલા િવ તારમાં િસંચાઇનું પાણી આપવામા ંઆ યુ,ં 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કરજણ તાલુકાની માકણ િવશાખામાંથી નીકળતી 
વલણ લે ટ માઇનોર-૧ ારા ૪૬૭ એકર િવ તારન ે
િસંચાઇ માટે પાણી પૂ  પાડવામાં આવલે છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઇનોરની કામગીરી યા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) વલણ લે ટ માઇનોર-૧માંથી નીકળતી કલ ુ ૭ 
યુ પીએલ સબમાઇનોરમાંથી ૬ યુ પીએલ 
સબમાઇનોરની કામગીરી પૂણ થયેલ છે. અને બાકી રહેલ ૧ 
યુ પીએલ સબમાઇનોરની ટે ડર યા ગિતમાં છે. 

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

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં . ૭૩.૧૫ 
લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદની િવિવધ હોિ પટલોમાં સાતમાં પગારપંચનો લાભ આપવા બાબત 

 ૨૪૪૯૧ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ અમદાવાદમા,ં ય.ુ એન. મહેતા હાટ હોિ પટલ, 
એચ. એલ. િ વેદી િકડની હોિ પટલ, કે સર હોિ પટલના 
અિધકારી/ કમચારીઓને સાતમા પગાર પંચનો લાભ 

  (૧)  
સં થાનંુ નામ લાભ આપવામાં આવેલ 

છ કે કેમે ? 
િસિવલ હોિ પટલ-અમદાવાદ  હા 

યુ. એન. મહેતા ઇિ ટ ુટ ઓફ કાડ યોલો  એ ડ રીસચ 
સે ટર  

હા 
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આપવામાં આવેલ છે કે કેમ, ગુજરાત કે સર એ ડ રીસચ ઇિ ટ ુટ ના 

ઇિ ટ ુટ ઓફ કીડની ડીસીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર ના  
 (૨) ઉ ત હોિ પટલો પૈકી કઇ-કઇ હોિ પટલોની 
સાતમા પગાર પંચની દરખા ત સરકારને યારે મળેલ છે, 

  (૨)  
સં થાનંુ નામ દરખા ત મ ા તારીખ 

િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ  નાણાં િવભાગના તા. ૧૬-૮-૨૦૧૬ ના 
ઠરાવ માંકઃ પગર/૧૦૨૦૧૬/૧/ પગાર 
એકમ, થી સાતમા પગાર પંચનો લાભ મળેલ 
હોય દરખા ત કરવાનો  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

યુ. એન. મહેતા ઇિ ટટયૂટ ઓફ 
કાડ યોલો  એ ડ રીસચ સે ટર  

તા. ૨૨-૮-૨૦૧૬ 

ગુજરાત કે સર એ ડ રીસચ ઇિ ટ ૂટ તા. ૧૧-૧-૨૦૧૭ 

ઇિ ટ ુટ ઓફ કીડની ડીસીસીઝ 
એ ડ રીસચ સે ટર 

તા. ૨૯-૭-૨૦૧૯ 

 
 (૩)  ઉ ત હોિ પટલોના અિધકારી/ કમચારીન ે
સાતમા પગાર પંચનો લાભ આપવામાં આ યો ન હોય તો 
તેના કારણો શા છે, અન ે

  (૩) વહીવટી કારણોસર આખરી િનણય થયેલ ન 
હોવાના કારણ.ે 

 (૪) યાં સુધીમા ંઆ લાભ આપવામાં આવશ?ે   (૪) આખરી િનણય થયેથી લાભ આપવામા ંઆવશ.ે 
--------- 

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરી ે ૂ  
 ૨૪૪૫૬ ી રઘુભાઇ દેસાઇ  (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર પાટણ અન ેમહેસાણા િજ ામાં માગ અન ે
મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનું કામ ગિતમાં છે અન ે
કેટલા ર તાનુ ંકામ યા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉકત બાકી કામ યાં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અન ે(૪)  વષવાર પંચાયત ભાગના 
ર તાઓની િવગત. 
િજ ોઃ પાટણ 

વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત બાકી કામો 
નવા ૮ ૪ ૪ - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૧૧ ૭ ૪ - 

નવા ૨૦ - ૧૫ ૫ 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૨૮ ૫ ૯ ૧૪ 
િજ ોઃ મહસાણાે  

વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત બાકી કામો 
નવા ૪૨ ૧૫ ૨૬ ૧ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૧૯ ૧૫ - ૪ 

નવા ૬૧ ૧ ૧૭ ૪૩ 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૪૫ ૪ ૧ ૪૦ 

  બાકી રહેલા કામો પૈકી ૭ કામો વક ઓડર તબ ે ,  
૧ કામ ટે ડર યામા,ં ૬૧ કામો ડી.ટી.પી. તબ ે , ૩૮ 
કામો નકશા અંદાજ તબ ે  હોઇ શ  થઇ શકેલ નથી. જ ે 
વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી વરાએ પૂણ કરવાનું 

--------- 
રા યમાં ગેસ અને િલ ાઇટ સંચાલીત વીજ મથકો 

 ૨૫૨૦૩ ી ેશકમાર મેવાણીુ   (વડગામ) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યમાં 
ગેસ અને િલ ાઇટ સંચાિલત યા વીજ મથકો છે, 

 

 (૨) ઉ ત િવજ મથકવાર થાિપત ઉ પાદન મતા 
કેટલી છે, 

 

 (૧) અને (૨)  તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
રા ય સરકાર હ તકના ગેસ અને િલ ાઇટ આધારીત વીજ 
મથકો અન ેતેની ઉ પાદન મતાની િવગતો નીચે મુજબ છે 

અ.નં. ગેસ આધારીત વીજ મથકનંુ 
નામ 

વીજ ઉ પાદન મતા 
(મેગાવોટ) 

૧ ધુવારણ ગેસ પાવર ટેશન  ૫૯૫ 
૨ ઉતરાણ ગસે પાવર ટેશન ૩૭૫ 
૩ એસપીસી પીપાવાવ પાવર 

કપની િલિમટેડં  
૭૦૨ 

૪ ગુજરાત ટેટ એનજ  
જનરેશન લીમીટેડ 

૫૦૭ 
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૫ ગુજરાત ઇ ડ ટીઝ પાવર 
કપની લીમીટેડ ં ( ટેજ-૧) 

૧૪૫ 

 
અ.નં. િલ ાઇટ આધારીત વીજ 

મથકનંુ નામ 
વીજ ઉ પાદન મતા 

(મેગાવોટ) 
૧ ક છ િલ ાઇટ થમલ પાવર 

ટેશન  
૨૯૦ 

૨ ભાવનગર િલ ાઇટ થમલ 
પાવર ટેશન 

૫૦૦ 

૩ ગુજરાત ઇ ડ ટીઝ પાવર 
કપની લીમીટેડં  

૫૦૦ 

૪ ગુજરાત મીનરલ ડેવલોપમે ટ 
કોપ રેશન  

૨૫૦ 

 
 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ યા િવજ મથકો 
કાયરત છે, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ બધા જ િવજ મથકો કાયરત છે. 

 (૪) તેના કારણો શા છે?   (૪)  તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ બધા જ વીજ 
મથકો કાયરત છે. આમ છતાં યારેક િવિવધ કારણોસર જવેા 
કે તકનીકી સમારકામ, ઓછી વીજમાંગ, બળતણ ઉપલ ધ 
ન હોવું અને મે રટ ઓડર અંતગત ાથિમકતા  ન મળતી 
હોય તો ત પૂરતા હગામી સમય દર યાન િવજ એકમોમાંથી ં
ઉ પાદન મળેવવામાં આવતંુ નથી. 
  ટેટ લોડ ડ પેચ સે ટર (SLDC) વારા નામ. 
વીજ િનયમન આયોગના ‘‘મેરીટ ઓડર’’ રે યુલેશન ને 
અનુસરીને સૌથી સ તા બળતણ ખચ ધરાવતા વીજ મથક 
પાસેથી વીજ ખરીદી કરવાની રહેતી હોવાથી, ઇ પોટડ 
આરએલએન  નો જ થો ઉપલ ધ હોવા છતા ં  તેના 
પરથી પેદા થતી વીજળી ‘‘મેરીટ ઓડર’’ મા ંઆવતી હોય 
તો જ વીજ ઉ પાદન કરવામા ંઆવે છે. 
આમ, સામા ય સં ગોમાં ઉપરો ત વીજ મથકો કાયરત છે.  

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વેરાની બાકી વસૂલાતે  

 ૨૪૫૫૧ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં આવલે કેટલા 
ઔ ોિગક એકમ પાસેથી વેરા પેટે કેટલી રકમ વસૂલવાની 
બાકી છે, 

  (૧)  

અન ુ િજ ો 
ઔ ોિગક 

એકમ 
વસૂલવાની બાકી 

રકમ ( . કરોડમાં) 
૧ અમરેલી ૧૪૪ ૭૯.૧૧ 
૨ ભાવનગર ૨૭૩ ૧૨૭૧.૯૦  

 (૨) ઔ ોિગક એકમો વેરાની સમયસર ભરપાઇ ન 
કરતા હોઇ તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ઔ ોિગક એકમ સામે શા પગલા ં
લીધા,ં અને 

  (૨) િવવધ સ ાિધકારી ારા આપવામાં આવેલ મનાઇ 
હકમ િસવાયનાુ , અમરેલી િજ ામાં ૧૩૩ એકમોમાં તથા 
ભાવનગર િજ ામાં ૨૨૫ એકમોમાં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુ યવિધત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તથા 
જમીન મહેસૂલ કાયદા અ વયે પગલાં લેવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત બાકી વેરો યાં સુધીમાં વસલૂવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) બાકી વસલૂાતના કેસોમા ંકાયદાકીય ગવાઇ અન ે
ખાતાકીય સૂચનાઓ અનુસાર વસૂલાતની કાયવાહી થઇ રહેલ 
છે. 

--------- 
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અમરલીે  િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૨૨ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં કેટલા લોકોને આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) એક વષમાં ૨,૧૮,૬૩૦ લોકોને આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામાં તમામ લાયક યિ તઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે? 

  (૨) આ યોજના માટેની પા તા ધરાવતા તમામ 
લાભાથ ઓન ેયોજનાનું કાડ મળી રહે તે માટે યોજના સાથ ે

ડાયેલ તમામ સરકારી હોિ પટલ, ાઇવેટ હોિ પટલ, 
ા ય ક ાએ ઈ- ામ સે ટરો તેમજ કોમન સિવસ સે ટર 

પર ગો ડન કાડ કઢાવવાની યવ થા કરવામાં આવેલ છે. 
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં આરો ય િવભાગમાં સંવગવાર કરાયેલ િનમણૂક 

 ૨૪૫૯૦ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટા ઉદેપુર િજ ામાં આરો ય િવભાગમા ં
સંવગવાર કેટલા કમચારીઓને િનયિમત અને કેટલાન ે
કરાર આધા રત િનમણૂક આપવામાં આવી,અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

સંવગ 
િનયિમત કરાર િનયિમત કરાર 

વગ-૧ ૦ ૦ ૧ ૫ 
વગ-૨ ૧૦ ૫ ૧૩ ૧૩ 
વગ-૩ ૪૩ ૨૯ ૫૫ ૪૯ 
વગ-૪ ૧૦ ૫૭ ૯ ૫૯ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કરાર આધા રત િનમણૂક કઇ 
કઇ એજ સીઓ ારા આપવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨)  

 મે.ડી. . નાકરાણી 
 મે.એમ.જ.ેસોલંકી 

--------- 
મોરબી િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૧૭ ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
મોરબી િજ ામાં કેટલા લોકોને આયુ યમાન ભારત-

ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા? 

  એક વષમાં ૩૭,૨૦૦ લોકોન ે આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા. 

--------- 
આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  

 ૨૪૫૬૬ ી પુનમભાઇ 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 પંચમહાલ િજ ામા ં
સીક યબુોન કેર યિુનટમાં કેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ આણંદ ૯૯૧ ૧૦૦૪ ૧૯૯૫ 
૨ પંચમહાલ ૧૦૭૧ ૧૦૫૦ ૨૧૨૧ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઇ અન ેતેને વધુ સારવાર માટે સીક 

  (૨)  
આણંદ પંચમહાલ બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 
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યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 
સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઇન ે
દાખલ થયા, 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 

જ મેલ 
બાળકો 

૭૪૮ ૮૪૩ ૨૯૦ ૨૪૫ ૨૧૨૬ 

તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 

બાળકો 
૨૪૩ ૧૬૧ ૭૮૧ ૮૦૫ ૧૯૯૦ 

કુલ ૯૯૧ ૧૦૦૪ ૧૦૭૧ ૧૦૫૦ ૪૧૧૬  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યબુોન કેર યિુનટમાં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને 

  (૩)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ આણંદ ૨૩ ૦૯ ૩૨ 
૨ પંચમહાલ ૧૯૦ ૧૯૭ ૩૮૭ 

 (૪) સીક યુબોન કેર યિુનટમા ં બાળકોના મૃ ય ુ
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતાં ડૉ ટર ી તથા નિસગ ટાફને ફેસલેીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ંઆવે છે. 

(૩) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અને સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવ ે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમાં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
સુરત અને તાપી િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૬૦૩ ી આનંદભાઈ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરત અને તાપી િજ ામાં િજ ાવાર રા યની 
સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ કેટલા 
ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે. 

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે. 
 

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવાની સરકારે 
શું કાયવાહી કરી?  

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનું  

નામ 
િનમણૂક આપેલ 

ડૉ ટર 
ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉ ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડૉ ટર 

િનમણૂક આપેલ 
ડૉ ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉ ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડૉ ટર 

૧ સુરત ૩૩ ૩ ૩૦ ૩૦ ૬ ૨૪ 
૨ તાપી ૩૮ ૫ ૩૩ ૪૮ ૧૯ ૨૯ 

 કલુ  ૭૧ ૮ ૬૩ ૭૮ ૨૫ ૫૩ 
પ ક-૨ 

મ િજ ાનુ ં વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 



ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

 451 

નામ બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડૉ ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉ ટરોની સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત કરવાની 
બાકી બો ડની 

રકમ ( .) 

૧ સુરત ૮ ૧૨૦૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૦૫૦૦૦૦૦ 
૨ તાપી ૧૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૩૪૫૦૦૦૦ ૨ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૩૫૦૦૦૦૦ 

 કલુ  ૧૮ ૨૭૦૦૦૦૦ ૬૭૫૦૦૦૦ ૫ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૪૦૦૦૦૦૦ 
--------- 

સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકામાં મા અને મા વા સ ય યોજનાની મા ય હોિ પટું લો 
 ૨૪૬૨૯ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાના સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકામાં ુ ં કઈ કઈ 
હોિ પટલોમા મા અને મા વા સ ય યોજના માટે મા યતા 
આપવામાં આવી છે, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) મા યતા આપવામાં આવેલી હોિ પટલો પૈકી 
કઈ કઈ હોિ પટલોમાં ઉપરો ત યોજનાનો અમલ ન થવાની 
અને દદ ને દાખલ કરવાનો ઈ કાર કરવાની ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંફ રયાદો મળી છે, અને 

  (૨) એકપણ ફ રયાદ મળી નથી. 

 (૩) આવી કઈ કઈ હોિ પટલો સામ ેસરકાર ારા શા 
પગલા લેવાયા છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

પ ક-૧ 
મ ન.ં તાલુકાનું નામ હોિ પટલનું નામ 
૧ ી લ ુભાઈ શેઠ આરો ય મં દર 
૨ િશવમ હોિ પટલ 
૩ સુલભ હોિ પટલ 
૪ સબ ડિ ટ ટ હોિ પટલ સાવરકડલાુ ં  
૫ 

સાવરકડલાુ ં  

ાથિમક આરો ય કે -અંબરડી, બાઢડા, જનાસાવરુ , 
મોટા િજજડાં ુ , રા િસમરણ, િવ પડી 

૬ સામૂ હક આરો ય કે , લીલીયા 
૭ 

લીલીયા 
ાથિમક આરો ય કે -ગંુદરન, ાંકચ 

--------- 
વાસદ-બગોદરા માગને ૬ માગ ય બનાવવા બાબત 

 ૨૫૧૮૯ ી અમીત ચાવડા  (આંકલાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ વાસદ-બગોદરા 
માગ છ માગ ય બનાવવાની કામગીરી કઇ એજ સીન ે
યારથી સ પવામાં આવેલ છે અને કેટલી સમય મયાદામા ં

કામગીરી પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે? 

  ઉ ત િ થિતએ આ ર તાન ે છ માગ ય બનાવવાની 
કામગીરીની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

મ અનુભાગ એજ સી એપોઇ ટમે ટ 
તારીખ 

સમય 
મયાદા 

૧. બગોદરા-
તારાપુર 

કલથીયા બગોદરા-
તારાપુર હાઇવે ા.િલ 

૧૭-૦૧-૧૯ ૧૮ 
માસ 

૨. તારાપુર-
વાસદ 

આર.કે.સી. 
ઇ ાિબ ટ (તારાપુર-
વાસદ) રોડ ોજ ે ટ 

ા.િલ. 

૧૬-૦૧-૧૯ ૨૧ 
માસ 

 
--------- 
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પાલનપુર શહરમાં અને ે તાલુકામાં મા અને મા વા સ ય યોજનાની મા ય હોિ પટલો 
 ૨૪૬૩૫ ી મહશકમાર પટલ ે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા  
િજ ાના પાલનપુર શહેર અન ે તાલુકામાં કઈ કઈ 
હોિ પટલોમા મા અને મા વા સ ય યોજના માટે મા યતા 
આપવામાં આવી છે, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) મા યતા આપવામાં આવેલી હોિ પટલો પૈકી 
કઈ કઈ હોિ પટલોમાં ઉપરો ત યોજનાનો અમલ ન થવાની 
અને દદ ને દાખલ કરવાનો ઈ કાર કરવાની ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંફ રયાદો મળી છે, અને 

  (૨) એકપણ ફ રયાદ મળી નથી. 

 (૩) ઉ ત કઈ કઈ હોિ પટલો સામે સરકાર ારા શા 
પગલા લેવાયા છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

પ ક-૧ 
મ ન.ં પાલનપુર શહર અને તાલુકામાં મા અને મા વા સ ય ે

યોજનાની મા યતા ધરાવતી હોિ પટલનું નામ 
૧ સીએચસી,ચંડીસર 
૨ જનરલ હોિ પટલ, પાલનપુર 
૩ પીએચસી, ભુટેડી 
૪ પીએચસી, િચ ાસણી 
૫ પીએચસી, ધાંધા 
૬ પીએચસી, ગોલા 
૭ પીએચસી, માદણા 
૮ પીએચસી, માલણ 
૯ પીએચસી, રતનપુર 

૧૦ પીએચસી, સાગરોસણા 
૧૧ પીએચસી, સામધી 
૧૨ પીએચસી, વેદાંચા 
૧૩ ય-ુપીએચસી, હ રપૂરા 
૧૪ ય-ુપીએચસી પોિલસ એચ. ય ુ
૧૫ આયુ માન િકડની હોિ પટલ 
૧૬ દેસાઇ હોિ પટલ પાલનપુર ફોર ડાયાિલસીસ 
૧૭ ધરતી હોિ પટલ 
૧૮ દુકે ઓથ પેડીક પે યાિલટી હોિ પટલ 
૧૯ નાણી હોિ પટલ 
૨૦ ષી હોિ પટલ 
૨૧ મહિષ ઓથ પે ડક હોિ પટલ 
૨૨ માવજત મ ટી પે યાિલટી હોિ પટલ 
૨૩ િમવાણ ઓથ પે ડક હોિ પટલ 
૨૪ મોદી ઓથ પે ડક હોિ પટલ 
૨૫ પહલ હોિ પટલ 
૨૬ પ ર મ ઓથ પે ડક હોિ પટલ 
૨૭ પટેલ હોિ પટલ 
૨૮ સારથી મ ટી પે યાિલટી હોિ પટલ ા.િલ. 
૨૯ પશ ઓથ પે ડક હોિ પટલ 
૩૦ સુરજ હોિ પટલ 
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મ ન.ં પાલનપુર શહર અને તાલુકામાં મા અને મા વા સ ય ે
યોજનાની મા યતા ધરાવતી હોિ પટલનું નામ 

૩૧ ત ય ઓથ પે ડક હોિ પટલ 
૩૨ લાય સ લબ ઓફ પાલનપુર ચેરીટેબલ ટ ટ 
૩૩ ઝવેરી મંગલ  વામળશી ડ પે શરી 
૩૪ વૈદ ઓથ પે ડક હોિ પટલ-પાલનપુર 

--------- 
મનગર . . હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૨૭૭૨ ી રાઘવ ભાઇ પટલ ે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ . . 
હોિ પટલ, મનગરનુ ં સંવગવાર કલ કેટલુ મહેકમ મંજર ુ ૂ
થયેલ છે, 
 

 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ . . 
હોિ પટલ, મનગરનું સંવગવાર મંજર થયલે મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૦૨ 
વગ-૨ ૩૮ 
વગ-૩ ૮૭૫ 
વગ-૪ ૩૭૮ 

કલુ  ૧૨૯૩  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૧ ૦૧ 
વગ-૨ ૧૨ ૨૬ 
વગ-૩ ૬૬૭ ૨૦૮ 
વગ-૪ ૩૭૮ ૦૦ 

કલુ  ૧૦૫૮ ૨૩૫  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તૃતજ ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અન ે ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
વલસાડ અને નમદા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૬૧૮ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વલસાડ અને નમદા િજ ામાં માગ અન ે
મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ 
પ્ૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ંકામ ગિતમાં છે અન ે
કેટલા ર તાનું કામ કયા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યાં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં  

 (૧) (૨) (૩) અન ે (૪) વષવાર ર તાઓની મંજરીની ૂ
િવગત. 

િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત શ  ન 
થયેલ 
(બાકી 
કામો) 

નવા ૧૧ ૯ ૨ - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૧૮૦ ૧૬૮ ૧૧ ૧ 
નવા ૧૨૪ ૨ ૧૧ ૧૧૧ 

વલસાડ 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૧૬૩ ૧૬ ૧૩ ૧૩૪ 
નવા ૨ ૨ - - 

નમદા ૨૦૧૮ 
સમારકામ ૨૧ ૧૬ ૫ - 
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આવશ?ે નવા ૧૦ - - ૧૦ 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૩૬ - - ૩૬ 

     બાકી કામો પૈકી ૨૦ કામો વક ઓડર તબ ે , ૨૪૭ 
કામો ટે ડર મંજરી તબ ેૂ , ૧૭ કામો ડીટીપી તબ ે , ૪ કામો 
નકશા અંદાજ તબ ે  તથા રીવાઈઝડ બ નંબરના કારણે ૪ 
કામો શ  થયલે નથી. જ ે વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાએ. 

--------- 
દહગામ તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવાનું આયોજને   

 ૨૨૭૩૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના દહેગામ તાલુકાના રખીયાણલથી બદપૂરા 
નવાનગર કવદરા રોડને પહોળો કરવાનું સરકારનું કોઈ ુ
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ?  

  (૨) ૬.૨૦ કી.મી. લંબાઈ માટે . ૩૧૦.૦૦ લાખ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર ઝૂંપડપ ીમાં િવજ ડાણ આપવા બાબત 

 ૨૪૪૫૮ ી ચદંન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર ઝંૂપડપ ી 
િવજળીકરણ યોજના અ વયે કેટલા નવા ડાણો 
આપવામાં આ યા,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા ડાણ 
આપવાના બાકી છે, અને 

 

 (૧) અને (૨) પ ક-અ મુજબ  
  

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

  (૩) ૩૩૭ વીજ ડાણો પૈકી ૩૧૨ અર ઓ રદ 
થયેલ છે. યારે ૨૨ વીજ ડાણો યુઆરી-૨૦૨૦મા ં
આપી દીધેલ છે. બાકી ૩ વીજ ડાણો બનતી વરાએ 
આપવામાં આવશ.ે 

પ ક-અ 
તાલુકો વષ ૨૦૧૮માં આપેલ 

વીજ ડાણો 
વષ ૨૦૧૯માં આપેલ વીજ 

ડાણો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

પડતર ઘર વપરાશના વીજ ડાણો 
ચાણ મા ૧૭૨ ૧૩૪ ૦ 
હારીજ ૯ ૧૮ ૦ 
પાટણ ૩૩૬ ૨૭૯ ૦ 

રાધનપુર ૮૯ ૨૨૯ ૨૫ 
સમી ૦ ૧૭૩ ૦ 

શંખે ર ૫ ૯૦ ૦ 
સાંતલપુર ૨૮૧ ૧૩૮ ૩૧૨ 
સર વતી ૧૪૬ ૨૫૭ ૦ 

પાટણ 
િજ ો 

િસ ધપુર ૯૧ ૧૨૯ ૦ 
--------- 

ભુજ-નખ ાણા-માતાના-મઢ-નારાયણ સરોવરના માગને ચારમાગ ય બનાવવા બાબત 
 ૨૪૪૩૪ ી ધુમનિસંહ ડે   (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભુજ-
નખ ાણા-માતાના મઢ-નારાયણ સરોવર માગન ે
ચારમાગ ય બનાવવાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, અન ે

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કામગીરી યાં સુધીમા ં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧) અને (૨) ઉ ત િ થિતએ ભુજ-નખ ાણા-
માતાના મઢ-નારાયણ સરોવર માગન ે ચારમાગ ય 
બનાવવાનું આયોજન ન હોઈ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 
   

--------- 
પાદરા તાલુકાની િવશાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઈનું પાણીે  

 ૨૨૭૫૬ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ   (સંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં પાદરા તાલુકાની 
મ થણ િવશાખામાંથી નીકળતી િચ ાલ માઈનોર ારા 
કેટલા િવ તારમાં િસંચાઈનુ ંપાણી આપવામા ંઆ યુ?ં 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાદરા તાલુકાની મ થણ િવશાખામાંથી નીકળતી 
િચ ાલ માઈનોર ારા ૬૩૭ એકર િવ તારને િસંચાઈ માટે 
પાણી પૂ  પાડવામાં આવેલ છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) િચ ાલ માઈનોર હેઠળની તમામ ૯ યુ પીએલ 
સબમાઈનોરની કામગીરી પૂણ થયેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) ઉ ત  િ થિતએ િચ ાલ માઈનોરમાં .૧.૨૬ 
કરોડનો ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
વાવ તાલુકાના ગામોમાં નમદાની કનાલ તૂટવાના બનાવોે  

 ૨૪૪૪૧ ગનેીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડીસે બર-૨૦૧૯માં બનાસકાંઠા િજ ાના 
વાવ તાલુકામાં કયા ગામમાં નમદાની કેનાલ તુટવાના 
કેટલા બનાવો બ યા, 

 

 (૨) ઉ ત બનાવોમાં શાખા, િવશાખા અને શાખા 
અને માઈનોર કેનાલ કેટલા ફટ કયા થળે તુટેલુ , 

 

 (૧) અને (૨) ડીસે બર-૨૦૧૯માં બનાસકાંઠા 
િજ ાના વાવ તાલુકામાં નીચે જણાવલે ગામોમાં કેનાલ 
તૂટવાના કલ સાત બનાવો બ યા છેુ . 

ગામનું 
નામ 

નહરનું નામ અને થળે  તૂટલ કનાલની ે ે
લંબાઈ (ફટૂ ) 

ભાખરી સ ેડા ડી ટી યુટરી 
સાંકળ ૩૩૦૦ મીટર 

૧૬ 

ક યાણપૂરા રામપૂરા માઈનોર-૧ 
સાંકળ ૩૨૪૦ મીટર 

૨૦ 

દૈયપ દૈયપ ડી ટી યુટરી 
સાંકળ ૯૨૨૮ મીટર 

૪૯ 

સ ેડા સ ેડા ડી ટી યુટરી 
સાંકળ ૬૬૦૦ મીટર 

૩૩ 

કારેલી કડાળીયા ડી ટી યુટરીુ ં  
સાંકળ ૩૬૪૦ મીટર 

૪૯ 

નાળોદર નાળોદર માઈનોર-૧ 
સાંકળ ૧૭૧૦ મીટર 

૧૦ 

નાળોદર લો ાણી માઈનોર-૨ 
સાંકળ ૧૨૦૦ મીટર 

૩૯ 

 
 (૩) તેના કારણ ે નમદાનુ ં કેટલુ ં પાણી વહી ગયુ,ં 
અન ે

  (૩) સામા યતઃ કેનાલ તૂટે યારે વહી જતા પાણીના 
જ થાની માપણી શ ય નથી પરતુ ઉ ત કેનાલ તૂટવાથી ં
અંદાજ ે૧૦૮૧૭ ઘનમીટર પાણી વહી ગયુ ંહશ.ે 

 (૪) ઉ ત કેનાલ તુટવાના કારણે વહી ગયેલ 
પાણીથી આજબાજની જમીન કે પાકન ે કોઈ નુકસાન ુ ુ
થયેલ છે કે કેમ? 

  (૪) ઉ ત કેનાલ તૂટવાના કારણ ેવહી ગયેલ પાણી થી 
૨(બે) િક સામા ંખેડતોના પાકને નુકસાન થયેલ છેૂ . 

--------- 
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જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ ૂ  
 ૨૪૫૩૧ ી હષદકમાર રીબડીયાુ   (િવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામા ં માગ ૂ
અને મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓન ે નવા અન ે
કેટલા ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંૂ
આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ 
પ્ૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ંકામ ગિતમા ંછે અન ે
કેટલા ર તાનું કામ કયા કારણોસર શ  કરવાનું બાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૧) (૨) (૩) અન ે (૪) વષવાર ર તાઓની મંજરીની ૂ
િવગત. 

િજ ો વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત 

શ  ન 
થયેલ 
(બાકી 
કામો) 

નવા ૪ - ૩ ૧ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૧૫ ૯ ૩ ૩ 
નવા ૨૭ - - ૨૭ 

જૂનાગઢ 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૨૯ ૨ ૫ ૨૨ 
નવા ૧૫ - ૩ ૧૨ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૨૬ - ૧૨ ૧૪ 
નવા - - - - 

પોરબંદર 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૬ - - ૬ 

       બાકી રહેલા કામો પૈકી ૧૦ કામો વક ઓડર તબ ે , ૪૧ 
કામો ટે ડર તબ ે , ૧૨ કામો ડી.ટી.પી. તબ ે  અન ે ૨૨ 
કામો નકશા અંદાજ તબ ે  છે. જ ે વહીવટી યા પૂણ કરી 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૭૯૯ ી જગદીશ પટલે   (અમરાઇવાડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ં કેટલા લોકોન ે ‘‘મા’’ અને ‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજનાના કાડ આપવામાં આ યા, અને 

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૨,૮૪૪ 
  ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ-૨,૦૮,૨૯૩ 
  કલુ -૨,૧૧,૧૩૭/- કટબોને કાડ આપવાુ ું મા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામા ં તમામ લાયક યિ તઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે? 

  (૨) કલ ુ ૪૫ (િપ તાલીસ) િકઓ ક કાયરત છે.
  

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં પાસ થયેલ એમે .બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૪૯૮ ી 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 ામાં િજ ાવાર 
રા યની  સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,   

  (૧) અને (૨)  પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

   

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથે સામલે છે.  

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી? 

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ િજ ાનું નામ 
િનમણૂક આપેલ ફરજ પર ગેરહાજર િનમણૂક ફરજ પર ગેરહાજર 
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ડો ટર હાજર થયેલ 
ડૉ ટર 

રહલ ડૉે ટર આપેલ 
ડૉ ટર 

હાજર થયેલ 
ડૉ ટર 

રહલ ે ડૉ ટર 

૧ સુરે નગર ૩૭ ૪ ૩૩ ૨૮ ૧૨ ૧૬ 
૨ બોટાદ ૧૩ ૧ ૧૨ ૧૬ ૯ ૭ 

કલુ  ૫૦ ૫ ૪૫ ૪૪ ૨૧ ૨૩ 
પ ક-૨ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ િજ ાનું નામ 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉ ટરોની સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની 
બાકી 

બો ડની 
રકમ ( .) 

બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 

કરલ ે
ડૉ ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

૧ સુરે નગર ૮ ૧૨૦૦૦૦૦ ૩૭૫૦૦૦૦ ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૭૫૦૦૦૦૦ 
૨ બોટાદ ૧ ૧૫૦૦૦૦ ૧૬૫૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ 

કલુ  ૯ ૧૩૫૦૦૦૦ ૫૪૦૦૦૦૦ ૨ ૬૫૦૦૦૦ ૧૦૫૦૦૦૦૦ 
--------- 

આણંદ તાલુકાના નોન લાન ર તાનું કામ મંજર કરવા બાબતૂ  
 ૨૨૭૧૯ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના આણંદ તાલુકાના સદાનપૂરા થી રથડી માતાના 
મં દર થઈ િચખોદરા રોડને ડતા નોન લાન ર તાનું કામ 
મંજર કરવામાં આવલે છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૩.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે .૧૨૦.૦૦ લાખ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળ લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૨૩ ી 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 ામાં કેટલા લોકોને આયુ યમાન ભારત 

ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામાં આ યા 
અન ે

  (૧) એક વષમાં ૨,૭૧,૬૧૩ લોકોને આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામાં તમામ લાયક યિ તઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે? 

  (૨) આ યોજના માટેની પા તા ધરાવતા તમામ 
લાભાથ ઓન ેયોજનાનું કાડ મળી રહે તે માટે યોજના સાથ ે

ડાયેલ તમામ સરકારી હોિ પટલ, ાઇવેટ હોિ પટલ, 
ા ય ક ાએ ઈ- ામ સે ટરો તેમજ કોમન સિવસ સે ટર 

પર ગો ડન કાડ કઢાવવાની યવ થા કરવામાં આવેલ છે. 
દહગામ તાલુકાના રોડને રીસરફસ કરવા બાબતે ે  

 ૨૨૮૬૪ ી કશોર ચૌહાણ  (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના દહેગામ તાલુકાના બહીયલ-કનીપુર-હીલોલ-
સરખેજ રોડને રીસરફેસ કરવા માટે મંજર કરવામાં આવલે છે  ૂ
કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવી ૂ ? 

  (૨) ૮.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે .૨૪૦.૦૦ લાખ 
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દાહોદ િજ ામાં ડ યુ અને વાઈન લુના દદ ઓે  
 

 ૨૪૫૮૪ ી વજિસંગભાઈ પણદાે   (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ડે યુ અને વાઈન 
લુના કેટલા દદ  ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 

મ તાલુકાનંુ નામ ડ યુે  વાઈન લુ 
૧ દાહોદ ૫૬૬ ૧૪ 
૨ દેવગઢબારીયા ૨૫ ૩ 
૩ ધાનપુર ૭ ૧ 
૪ ફતેપૂરા ૫ ૨ 
૫ ગરબાડા ૪૦ ૨ 
૬ લીમખેડા ૪૫ ૩ 
૭ સંજલેી ૭ ૨ 
૮ ઝાલોદ ૫૧ ૨ 

કુલ ૭૪૬ ૨૯  
 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર કેટલા દદ ઓના મૃ ય ુ
થયા, અન ે

  (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર કોઈ પણ દદ નાં મૃ ય ુ
થયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત રોગચાળો અટકાવવા સરકારે શા પગલા ં
લીધા? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોને િનયં ણમા ં
રાખવા માટે નીચે મુજબનાં પગલા ંહાથ ધરવામાં આ યા. 

 મે ડકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલ તથા ે ીય 
ક ાએ શંકા પદ તાવના કેસોની શોધખોળ અન ે
િનદાન માટે લેબોરેટરી પરી ણ અન ે યો ય 
સારવારની યવ થા. 

 મ છર ઉ પિ  અટકાયત કામગીરી. 

 િનદાન થયેલ કેસોના િવ તારમાં ઘરોમા ં
પોરાનાશક અને ફોગ ગની કામગીરી. 

 ડી ટી ટ હોિ પટલ ખાતે કેટેગરી અનુસાર રોગના 
દદ નુ ંસવલ સ અને િનદાન. 

 આઈસોલેશન વોડ તૈયાર કરી રોગના દદ ની 
સારવાર. 

 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 
--------- 

 
અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૪૮૩ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ે દાહોદ િજ ામા ં િજ ાવાર 
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડો ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી, 

  (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડો ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડો ટરો હાજર ન થયા, 

  

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડો ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસૂલવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે. 
 

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શું 
કાયવાહી કરી?  

  (૪) મામલતદાર (વસલૂાત) ારા ધોરણસરની 
કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
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વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
મ 

િજ ાનું  
નામ 

િનમણૂક આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

િનમણૂક આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

૧ અમદાવાદ ૧૩ ૩ ૧૦ ૨ ૧ ૧ 
૨ દાહોદ ૧૦૩ ૯ ૯૪ ૧૯૦ ૭ ૧૮૩ 

 કલુ  ૧૧૬ ૧૨ ૧૦૪ ૧૯૨ ૮ ૧૮૪ 
પ ક-૨ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનુ ં

નામ 

બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડો ટરોની સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત કરવાની 
બાકી બો ડની 

રકમ ( .) 

૧ અમદાવાદ ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૦૦ ૦૦ ૫૦૦૦૦૦ 
૨ દાહોદ ૨૧ ૩૧૫૦૦૦૦ ૧૦૯૫૦૦૦૦ ૧૫ ૭૫૦૦૦૦૦ ૮૪૦૦૦૦૦૦ 

 કલુ  ૨૩ ૩૪૫૦૦૦૦ ૧૨૧૫૦૦૦૦ ૧૫ ૭૫૦૦૦૦૦ ૮૪૫૦૦૦૦૦ 
--------- 

સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  
 ૨૪૪૬૪ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ અરવ ી ૦ ૦ ૦ 
૨ સાબરકાંઠા ૧૭૦૩ ૧૬૦૩ ૩૩૦૬ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઇ અને તેન ેવધુ સારવાર માટે સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઇન ે
દાખલ થયા, 

  (૨)  
અરવ ી સાબરકાંઠા બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 

જ મેલ 
બાળકો 

૦ ૦ ૫૬૩ ૮૮૩ ૧૪૪૬ 

તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 

બાળકો 
૦ ૦ ૧૧૪૦ ૭૨૦ ૧૮૬૦ 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક યબુોન 
કેર યિુનટમા ં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના મોત 
થયા, અન ે

  (૩)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ અરવ ી ૦ ૦ ૦ 
૨ સાબરકાંઠા ૧૦૪ ૭૭ ૧૮૧ 

 (૪) સીક યબુોન કેર યિુનટમા ં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાન ેધોરણ ેભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યિુનટમા ંનવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતાં ડો ટર ી તથા નિસગ ટાફને ફેસલેીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામાં આવ ે છે. 



તા.૩  માચ, ર૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 460 

(૩) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અને સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવ ે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમાં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
આણંદ િજ ાના પીપળાવ-ચાંગા-રામોલ રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન 

 ૨૨૭૩૮ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના પીપળાવ-ચાંગા-રામોલ રોડને પહોળો કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમની 
મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) . ૧૯૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં ે ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૦૫ ી ધન ભાઈ પટલ ે  (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરેુ નગર િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ 
યોજના હેઠળ કેટલા કાડ કાઢવામા ંઆ યા, 

  (૧)  ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ ૧,૦૨૬ અન ે ‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજના હેઠળ ૫૨,૮૭૪ મળી કલ ુ ૫૩,૯૦૦ 
કાડ આપવામાં આ યા, 

 (૨) સુરે નગર િજ ામા ંઆ કાડ મળી રહે તે માટે 
કેટલા કે ો કાયરત છે,  

  (૨) ૧૧ કે ો કાયરત છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ સુરે નગર િજ ામાં ‘‘મા’’ 
અને ‘‘મા વા સલય’’યોજના હેઠળ કેટલા લાભાથ ઓ 
દાવાઓ મંજર કરવામાં આ યા છેૂ , અને 

  (૩) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ ૭,૧૧૫ અને ‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજના હેઠળ ૩૪,૧૪૪ મળી કલ ુ ૪૧૨૫૯ 
લાભાથ  દાવાઓ મંજર કરવામાં આ યાૂ . 

 (૪) ઉ ત મંજર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કલ ૂ ુ
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવી છેૂ ? 

  (૪) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ .૧૦,૩૭,૦૩,૪૮૩/- 
અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ 
.૫૭,૧૨,૧૯,૧૪૪/- મળી કલ ુ  
. ૬૭,૪૯,૨૨,૬૨૭/- દાવાની રકમ મંજર કરવામા ંૂ

આવી.  
--------- 

ડાંગ અને ભ ચ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  
 ૨૪૬૧૨ ી 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 ભ ચ િજ ામાં સીક યબુોન કેર 
યિુનટમાં કેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ ડાંગ ૩૩૩ ૪૮૫ ૮૧૮ 
૨ ભ ચ ૦૦ ૧૫૩ ૧૫૩ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમા ં થયો હોઇ અન ે તેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લેનાર તબદીલ થઇને 
દાખલ થયા, 

  (૨)  
ડાંગ ભ ચ બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 

જ મેલ 
બાળકો 

૧૪૩ ૨૩૨ ૦૦ ૧૩૫ ૫૧૦ 
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તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 

બાળકો 
૧૯૦ ૨૫૩ ૦૦ ૧૮ ૪૬૧ 

કુલ ૩૩૩ ૪૮૫ ૦૦ ૧૫૩ ૯૭૧  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક યબુોન 
કેર યિુનટમા ં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના મોત 
થયા, અન ે
 
  

  (૩)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ ડાંગ ૪૧ ૪૫ ૮૬ 
૨ ભ ચ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૪) સીક યબુોન કેર યુિનટમા ં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે 
ભરવામા ંઆવ ેછે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત 
િશશુઓની સારવાર કરતાં ડૉ ટર ી તથા નિસગ ટાફને 
ફેસેલીટી બેઝ યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ં
આવે છે. 
(૩) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અન ેસારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમાં ફાળવવામાં 
આવે છે. 

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક  

 ૨૪૫૯૩ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર વડોદરા અન ેછોટાઉદેપુર િજ ામા ંિજ ાવાર 
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી, 

  (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડો ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડો ટરો હાજર ન થયા, 

  

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડો ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસૂલવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે. 
 

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શું 
કાયવાહી કરી?  

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસૂલાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનું  

નામ 
િનમણૂક આપેલ 

ડો ટર 
ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

િનમણૂક આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડો ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડો ટર 

૧ વડોદરા ૧૨ ૩ ૯ ૧૬ ૯ ૭ 
૨ છોટાઉદેપુર ૨૪ ૧ ૨૩ ૧૧૪ ૩ ૧૧૧ 

 કલુ  ૩૬ ૪ ૩૨ ૧૩૦ ૧૨ ૧૧૮ 
પ ક-૨ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનુ ં

નામ 
બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડો ટરોની 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત કરવાની 
બાકી બો ડની 

રકમ ( .) 
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ડો ટરોની 
સં યા 

( .) સં યા 

૧ વડોદરા ૪ ૬૦૦૦૦૦ ૭૫૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ 
૨ છોટાઉદેપુર ૯ ૧૩૫૦૦૦૦ ૨૧૦૦૦૦૦ ૧૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૫૦૦૦૦૦ 

 કલુ  ૧૩ ૧૯૫૦૦૦૦ ૨૮૫૦૦૦૦ ૧૧ ૫૫૦૦૦૦૦ ૫૩૫૦૦૦૦૦ 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં અિતવૃિ થી પાકને થયેલ નુકસાન પેટ િવજ િબલમાં રાહત આપવા બાબતે  
 ૨૪૪૪૬ ી નથાભાઈ પટલે   (ધાનરેા) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં અિતવિૃ  અન ે કમોસમી 
વરસાદના કારણ ેપાક િન ફળ ગયેલ છે તેવા ખેડતોના વીજ ૂ
િબલમાં રાહત આપવામાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં અિતવિૃ  અન ે કમોસમી 
વરસાદના કારણ ેપાક િન ફળ ગયેલ છે તેવા ખેડતોના વીજ ૂ
િબલમાં કોઈ રાહત આપવામાં આવી નથી. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ િજ ામા ંતાલુકાવાર 
કેટલા ખેડતોને વીજ િબલમા ંકેટલી રાહત આપવામાં આવેલ ૂ
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા તાલુકાના નોન લાન ર તાના કામને મંજરીે ૂ  

 ૨૨૮૬૨ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના મહેસાણા તાલુકાના નોન લાન ક ાના 
નાનીદાઉ-મોટીદાઉ રોડમાં આવતી પેણ નદી પર પુલ 
બનાવવાનુ ંકોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) . ૨૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં પાસ થયેલ એમે .બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૫૪૬ ી જ.ેવી.કાક ડયા  (ધારી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી અન ેભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
રા યની  સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉ ટરોને િનમણકૂ આપવામાં આવી,   

  (૧) અને (૨)  પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

   

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથે સામલે છે.  

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી? 

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ િજ ાનું નામ 
િનમણૂક 
આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડો ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ડો ટરે  

િનમણૂક 
આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડો ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ડો ટરે  

૧ અમરેલી ૩૬ ૪ ૩૨ ૨૮ ૭ ૨૧ 
૨ ભાવનગર ૨૯ ૭ ૨૨ ૨૧ ૧૪ ૭ 
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કલુ  ૬૫ ૧૧ ૫૪ ૪૯ ૨૧ ૨૮ 
પ ક-૨ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ િજ ાનું નામ 

બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 

કરલે  
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની 
બાકી 

બો ડની 
રકમ ( .) 

બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 

કરલ ે
ડો ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

૧ અમરેલી ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦ 
૨ ભાવનગર ૪ ૬૦૦૦૦૦ ૨૭૦૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ 

કલુ  ૬ ૯૦૦૦૦૦ ૭૨૦૦૦૦૦ ૨ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૩૦૦૦૦૦૦ 
--------- 

આણંદ િજ ામાં ર તાઓનું સમારકામ 
 ૨૪૫૬૦ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામા ં માગ અન ે મકાન 
(પંચાયત) હ તકના સબડીવીઝનવાર કેટલા ર તાઓ નવા 
બનાવવા અન ે મરામત માટે કેટલા ખચ મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાના કામો 
પૂણ થયા અને કયા કામો ગિતમા ંછે, અન ે

 

 (૧)   અન ે(૨)  આણંદ િજ ામા ં વષવાર અન ે
સબડીવીઝનવાર પંચાયત ભાગના ર તાઓની િવગત 
પ રિશ -૧ મુજબ તથા ગિત હેઠળના કામો પ રિશ -
૨ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત શ  થયેલ કામો યાં સુધીમાં પૂણ 
કરવામા ંઆવશે ? 

  (૩) શ  થયલે કામો બનતી વરાએ.  

(*પ રિશ ો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

મોરબી માળીયા તાલુકાના ર તાઓની મરામત 
 ૨૪૫૦૬ ી િ જશ મેરે   (મોરબી): માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મોરબી માળીયા તાલુકામા ં ખાસ મરામત યોજના 
હેઠળ કેટલાં ર તાના કામોની માંગણીઓ આવી,   

 

  (૨) આ માંગણી પૈકી કેટલી માંગણીઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 
  

 

 (૧) અને (૨) મોરબી માળીયા તાલુકામા ં ખાસ મરામત 
યોજના હેઠળ મળેલ ર તાની માંગણીઓની િવગત 

તાલુકો િવભાગ ર તા (માંગણી) 
ની સં યા 

મંજર ૂ
કામો 

પંચાયત ૧૦ ૮ 
મોરબી 

ટેટ ૫ ૩ 
માળીયા પંચાયત ૪ ૪ 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાના કામો કેટલા સમયમા ં
પૂણ થશ?ે 

  (૩) ૧ કામ પૂણ થયેલ છે. બાકીના કામો વહીવટી 
યા પૂણ થયે બનતી વરાએ. 

--------- 
ટાણા તાલુકાના િવરસોડા ગામમાં પેટા આરો ય ક  બનાવવા બાબતે  

 ૨૪૪૬૧ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના ટાણા તાલુકામાં િવરસોડા ગામમા ંપેટા આરો ય 

કે  બનાવવાની દરખા ત સરકારને યારે મળલે,  

  (૧) તા.૨૧-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ. 
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 (૨) મળેલ દરખા ત અ વય ે શું કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) દરખા ત ચકાસણી હેઠળ છે. 

 (૩) ઉ ત દરખા તને યાં સુધીમા ંમંજરી આપવામા ંૂ
આવશ?ે 

  (૩) દરખા ત ચકાસીને પેટા આરો ય કે  મંજર ૂ
અથવા થળફેર કરવા બાબતના ધોરણો અને યો યતા 
ચકાસી િનણય લેવામાં આવ ેછે. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ર તાનું બાકી કામ 

 ૨૪૫૨૫ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ 
ારકા િજ ામાં ભણગોર-ભાણખોખરી-ભીડા-ભાડથર 

મુ ય િજ ા માગમાં ભીડા-ભાડથર વ ચે ૨ િક.મી. માગ 
બાકી છે તે હકીકત સાચી છે,  

 

 (૨)  હા, તો આ ર તાનુ ં કામ લાંબા સમયથી 
બાકી રહેવાના કારણો શા છે, અને 

 

 (૩) આ કામ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે  

 (૧), (૨) અન ે (૩) ઉ ત િ થિતએ ભીડા-ભાડથર 
વ ચે ૨ િક.મી.ની લંબાઈમાં ખેડતો ારા જમીન સંપાદન ૂ
સામે િવરોધ દશાવેલ હોઈ, જમીન સંપાદનની યા 
પડતી મુકેલ છે.  

--------- 
નમદા અને દાહોદ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  

 ૨૪૫૯૭ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને દાહોદ િજ ામાં સીક યબુોન 
કેર યિુનટમાં કેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ નમદા ૫૦૧ ૫૧૮ ૧૦૧૯ 
૨ દાહોદ ૯૬૯ ૭૮૬ ૧૭૫૫ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઇ અને તેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લેનાર તબદીલ થઇન ે
દાખલ થયા, 

  (૨)  
નમદા દાહોદ બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 

જ મેલ 
બાળકો 

૨૧૮ ૨૩૨ ૪૯૮ ૩૯૪ ૧૩૪૨ 

તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 

બાળકો 
૨૮૩ ૨૮૬ ૪૭૧ ૩૯૨ ૧૪૩૨ 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યબુોન કેર યિુનટમાં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને 

  (૩)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ નમદા ૩૨ ૨૮ ૬૦ 
૨ દાહોદ ૮૨ ૫૧ ૧૩૩ 

 (૪) સીક યબુોન કેર યિુનટમા ં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતા ં ડૉ ટર ી તથા નિસગ ટાફન ે ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામા ં આવે છે. 

(૩) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ંનવ ત િશશુઓની સારવાર 
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માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અન ે સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામા ં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
દહગામ તાલુકાે માં રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન 

 ૨૨૮૬૭ ી ભુપે ભાઈ પટલ ે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના દહેગામ તાલુકાના રખીયાણલથી બદપૂરા 
નવાનગર કવદરા રોડને પહોળો કરવાનું સરકારનું કોઈુ  
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ?  

  (૨) ૬.૨૦ િક.મી. લંબાઈ માટે . ૩૧૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર િબમારી ધરાવતા બાળકો 

 ૨૨૮૨૫ ી બાબુભાઈ પટલે   (દસ ોઈ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૧ 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી 
કાય મ અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં 
આવેલ છે, 

  (૧) કલુ -૪,૦૧,૭૮૪/- બાળકો. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
રોગ બાળકોની સં યા 
દય ૧૯૯ 

કીડની ૬૧ 
કે સર ૪૫ 

કલુ  ૩૦૫  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા 
બાળકોની સારવાર માટે નીચે દશાવેલ હોિ પટલો ખાતે 
િવના મુ 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  

--------- 
ભૂજ તાલુકામાં રોડ મંજર કરવા બાબતૂ  

 ૨૨૮૭૦ ીમતી માલતી મહ રીે   (ગાંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના ભુજ તાલુકાના ઘોરડો-ઉધામો રોડને મંજરૂ  

કરવાનું સરકારનુ ંકોઈ આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજરૂ  કરવામાં આવી ? 

  (૨) ૫.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે .૧૬૫.૦૦ લાખ. 

--------- 
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સુરતની િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૨૮૫૧ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, સુરતનું સવંગવાર કલ કેટલું મહેકમ મંજર થયેલ ુ ૂ
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, સુરતનું સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમની િવગત ૂ
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૧૯ 
વગ-૨ ૪૨ 
વગ-૩ ૯૬૧ 
વગ-૪ ૩૮૪ 

કલુ  ૧૪૦૬  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને
  

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

વગ-૧ ૦૮ ૧૧ 
વગ-૨ ૨૫ ૧૭ 
વગ-૩ ૬૬૦ ૩૦૧ 
વગ-૪ ૩૮૪ ૦૦ 

કલુ  ૧૦૭૭ ૩૨૯  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તૃતજ ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ મહેકમ ૂ

માણે જ રયાત અન ે ઉપલિ ધ યાને લઈ ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
દહગામ તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવાનું આયોજને  

 ૨૨૮૬૬ ી રાકશભાઈ શાહે   (એલીસિ જ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના દહેગામ તાલુકાના રખીયાણલથી બદપૂરા 
નવાનગર કવદરા રોડન ે પહોળો કરવાનું સરકારનુ ં કોઈ ુ
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ?  

  (૨) ૬.૨૦ કી.મી. લંબાઈ માટે .૩૧૦.૦૦ લાખ 

આણંદ િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૦૧ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ  (મહેમદાવાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કેટલા લોકોને ‘‘મા’’ અને ‘‘મા 
વા સ ય’’ના કાડ આપવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ- ૯૬૧ 
  ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ- ૬૪,૪૧૯ 
  કલુ - ૬૫,૩૮૦/- કટબોને કાડ આપવામાં ુ ું
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામાં તમામ લાયક યિ તઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે? 

  (૨) કલ ુ ૮ (આઠ) િકઓ ક કાયરત છે.  
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અમદાવાદ શહર તથા િજ ામાં વેટ ક ે ે .એસ.ટી.ની બાકી વસૂલાત હોય તેવા એકમો 

 ૨૩૧૮૬ ી ઇમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અને િજ ામાં વેટ કે .એસ.ટી. અ વયે .૧૦ 
લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
મ ન.ં િજ ો એકમ 
૧ અમદાવાદ શહેર ૨૮૭૦ 
૨ અમદાવાદ િજ ો ૨૯૨૧  

 (૨) કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે યાપારી ગૃહો 
પાસેથી ઉ ત પેટે કલ કેટલી રકમ ુ વસલૂ કરવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  
મ 

નં. 
િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી 

રકમ 
( .કરોડમાં) 

૧ અમદાવાદ શહેર ૨૩૩૬૩ ૧૬૪૮૨.૮૫ 
૨ અમદાવાદ 

િજ ો 
૨૪૭૪૭ ૧૬૯૫૫.૪૮ 

 
 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય 
તો તેવા કેટલા એકમો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં શા પગલા લેવામાં આ યા? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમ િસવાયનાુ , અમદાવાદ િજ ામાં ૨૨૮૫૦ એકમોમા ં
ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ે
સેવા કર કાયદા તથા જમીન મહેસુલ કાયદા અ વયે પગલા ં
લેવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
 

દહગામ તાલુકામાં મે ો નદીે  પર કોઝવે 
 ૨૨૮૬૯ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના દહેગામ તાલુકાના લવાડ થી વાસણા સોગઠી 
વ ચે મે ો નદી પર રડી/કોઝવે બનાવવાનુ ંસરકારનુ ંકોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) . ૨૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેતી િવષયક િવજ ડાણ માટની અર ઓે  

 ૨૪૪૪૪ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીિવષયક િવજ 

ડાણ મેળવવા માટેની કેટલી અર ઓ પડતર છે, અને  

  (૧)  
તાલકુા પડતર અર ઓની સં યા 

અમીરગઢ ૪૦૪ 
ભાભર ૬૭૦ 
દાંતીવાડા ૬૬૮ 
ડીસા ૮૪૬ 
દીઓદર ૨૮૭ 
ધાનેરા ૮૬૮ 
કાંકરેજ ૯૧૯ 
લાખાણી ૩૮૯ 
પાલનપુર ૭૧૪ 
સુઈગામ ૭૧૬ 
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થરાદ ૪૪૦૮ 
વડગામ ૪૫૪ 
વાવ ૩૧૪૪ 
દાંતા ૭૭૯  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ પડતર અર ઓનો યા 
સુધીમાં િનકાલ કરવામાં આવશ?ે 

  (૨) 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 યાન ે લઈન ે વીજ 

ડાણો આપવાનું આયોજન કરવામાં આવતંુ હોય છે. આમ 
ખેતી િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં વીજ વહન અન ે
વીજ િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ 
મહ વનું હોઈ તમામ બાબતો યાને લઈ તબ ાવાર િનકાલ 
કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
રાધનપુર ખાતે નવંુ તાલુકા સેવા સદન 

 ૨૨૭૨૬ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાના રાધનપુર ખાતે નવા તાલુકા સેવા સદનના 
બાંધકામ માટે કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમની 
મંજરી આપવામાંૂ  આવેલ છે? 

  (૨) .૧૫૫૨.૨૭ લાખ 

--------- 
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 

 ૨૪૪૩૮ ીમતી સંતોકબેન આર ઠયાે   (રાપર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અન ે બનાસકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર 
રા યની  સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી,   

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો 
ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 

 

 (૧) અને (૨)  પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે.  
  

 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથે સામલે છે.  

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી? 

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ મ િજ ાનું નામ 

િનમણૂક આપેલ 
ડો ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડૉ ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ડૉે ટર 

િનમણૂક 
આપેલ 
ડૉ ટર 

ફરજ પર 
હાજર થયેલ 

ડૉ ટર 

ગેરહાજર 
રહલ ે ડૉ ટર 

૧ ક છ ૭૨ ૦ ૭૨ ૧૧૨ ૫ ૧૦૭ 
૨ બનાસકાંઠા ૭૯ ૮ ૭૧ ૧૦૫ ૨૦ ૮૫ 

કલુ  ૧૫૧ ૮ ૧૪૩ ૨૧૭ ૨૫ ૧૯૨ 
પ ક-૨ 

મ િજ ાનું નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
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બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉ ટરોની સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની 
રકમની 
વસૂલાત 

કરલ ે
ડૉ ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત 
કરલ ે

બો ડની 
રકમ ( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

૧ ક છ ૧૧ ૧૬૫૦૦૦૦ ૯૧૫૦૦૦૦ ૧૩ ૬૫૦૦૦૦૦ ૪૭૦૦૦૦૦૦ 
૨ બનાસકાંઠા ૧૬ ૨૪૦૦૦૦૦ ૮૨૫૦૦૦૦ ૫ ૨૧૫૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦ 

કલુ  ૨૭ ૪૦૫૦૦૦૦ ૧૭૩૦૦૦૦૦ ૧૮ ૮૬૫૦૦૦૦ ૮૭૦૦૦૦૦૦ 
--------- 

ક છ િજ ામાં મુ યમં ી અમૃતમ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૧૧ ી િવર િસંહ ડે ે   (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ક છ િજ ામા ં મુ યમં ી અમૃતમ યોજના હેઠળ 
કેટલા કાડ કાઢવામા ંઆ યા,  

  (૧) ક છ િજ ામાં –  ૩૮૬ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ક છ િજ ામાં આ કાડ મળી રહે 
તે માટે કેટલા કે ો કાયરત છે, અન ે

  (૨) કલ ુ –  ૧૧ કે ો કાયરત છે. 

 (૩) ક છ િજ ામા ં તમામ યિ તઓને આ કાડ 
મળી રહે તે માટે શુ આયોજન છે? 

  (૩) કલ ુ ૧૧ (અગીયાર) િકઓ ક ઉભા કરવામા ં
આવેલ છે. અને વધુમાં સમ  રા યમાં સેવા સેતુ કાય મ 
અંતગત ‘‘મા’’ અન ે ‘‘મા વા સ ય’’ યોજનાના કાડ 
કાઢી આપવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
રાધનપુર ખાતે નવંુ તાલુકા સેવા સદન 

 ૨૨૭૪૫ ી રાજ િસંહ ચાવડા ે  ( હમતનગરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાના રાધનપુર ખાતે નવા તાલુકા સેવા સદનના 
બાંધકામ માટે કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમની 
મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૨) .૧૫૫૨.૨૭ લાખ 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં સીક યુબોને  કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે  

 ૨૪૫૪૦ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને અમરેલી િજ ામા ંસીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

  (૧)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ 
ગીર 
સોમનાથ 

૦ ૨૫ ૨૫ 

૨ અમરેલી ૪૯૬ ૬૦૭ ૧૧૦૩ 

 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમાં થયો હોઇ અને તેન ેવધુ સારવાર માટે સીક 
યબુોન કેર યિુનટમા ં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લનેાર તબદીલ થઇન ે

  (૨)  
ગીર સોમનાથ અમરલીે  બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમાં 

જ મેલ 
૦ ૨૩ ૩૮૪ ૪૦૭ ૮૧૪ 
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દાખલ થયા, બાળકો 
તબદીલ થઈ 
દાખલ થયલે 

બાળકો 
૦ ૨ ૧૧૨ ૨૦૦ ૩૧૪ 

કુલ ૦ ૨૫ ૪૯૬ ૬૦૭ ૧૧૨૮  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક યબુોન 
કેર યિુનટમા ં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના મોત 
થયા, અન ે

  (૩)  
વષ 

મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ 
ગીર 
સોમનાથ 

૦ ૦ ૦ 

૨ અમરેલી ૧૩ ૧૨ ૨૫ 

 (૪) સીક યબુોન કેર યિુનટમા ં બાળકોના મૃ યુ 
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા? 

  (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમા ં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાન ેધોરણ ેભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યિુનટમા ંનવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતા ં ડૉ ટર ી તથા નસ ગ ટાફને ફેસલેીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામાં આવ ે છે. 

(૩) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અને સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવ ે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમાં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમાં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
કડી તાલુકામાં રોડ બનાવવાનું આયોજન 

 ૨૨૮૭૬ ી ઋિષકશભાઈ પટલે ે   (િવસનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના કડી તાલુકાના કડી બાવલ ુ હોર રોડથી બસ 
ટે ડ થી મેલડી માતા મંદીર સુધી રોડ બનાવવાનુ ં કોઈ 

આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી લંબાઈ માટે 
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવીૂ ? 

  (૨) ૧.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે . ૧૯૦.૦૦ લાખ 

--------- 
આણંદ તાલુકાના રોડની મંજરીૂ  

 ૨૨૮૫૬ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ  (કાલોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના આણંદ તાલુકાના સદાનપૂરા-થી રથડી માતાના 
મં દર થઈ િચખોદરા રોડન ે ડતા નોન લાન ર તાનુ ંકામ 
મંજર કરવામાં આવલે છે કે કેમૂ , અને  

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી લંબાઈ અન ે
કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવીૂ ? 

  (૨) ૩.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે . ૧૨૦.૦૦ લાખ 
 

--------- 
કોડીનાર તાલુકામાં આરો ય ક ોમાં ખાલી જ યાઓે  

 ૨૩૭૫૯ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ િજ ામાં કોડીનાર તાલુકામાં ાથિમક આરો ય 
કે ો, સામૂ હક આરો ય કે ો અને સરકારી 

  (૧) *પ ક-૧ તથા પ ક-૨ સામલે છે. 
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દવાખાનાઓમાં સંવગવાર મંજર મહેકમ સામ ે કેટલી ૂ
જ યાઓ ખાલી છે, અને 
 (૨) આ ખાલી જ યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃ ીના કારણે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની 
ખાલી જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી 
તુતજ ભરવામા ં આવે છે. અ ય જ યાઓ મંજર થયેલ ૂ
મહેકમ માણે જ રયાત અન ે ઉપલિ ધન ે યાન ે લઈન ે
ભરવામા ંઆવે છે. 

પ ક-૧ 
તબીબી અિધકારી 

વગ-૨ 
જિનયરુ  ફામાિસ ટ લેબોરટટરી ે

ટકનીશીયને  
ટાફ નસ ડાયવર વોડ આયા વોડ બોય પાટટાઈમ  વીપર અ.નં. ા.આ. 

કે નંુ 
નામ મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી 

૧ અરણેજ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧ 
૨ ઘાટવડ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧ 
૩ પણાદર ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧ 
૪ વેલણ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧ 
૫ િસંધાજ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧ 
૬ િવ લપુર ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧ 
 કુલ ૬ ૫ ૧ ૬ ૬ ૦ ૬ ૬ ૦ ૨ ૦ ૨ ૬ ૬ ૦ ૬ ૬ ૦ ૬ ૬ ૦ ૧૨ ૬ ૬ 

પ ક-૨ 
સામૂ હક આરો ય ક  ે

ડોળાસા 
સામૂ હક આરો ય ક  ે

કોડીનાર 
અ.નં. સંવગનું નામ 

મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી 
૧ અિધ ક વગ-૧  ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 
૨ તબીબી અિધકારી વગ-૨ ૩ ૨ ૧ ૩ ૩ ૦ 
૩ ડે ટલ સજન વગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 
૪ ફી યોથેરાપી ટ વગ-૩ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 
૫ એ સરે-આસી ટ ટ વગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ એ સ-રે ટેકનીશીયન વગ-૩   ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 
૭ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન વગ-૩ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૮ જિનયરુ  ફામાિસ ટ વગ-૩ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૯ હેડ નસ વગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ ટાફનસ વગ-૩ ૭ ૭ ૦ ૭ ૭ ૦ 
૧૧ િસિનયર આસી ટ ટ વગ-૩ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 
૧૨ િસિનયર લાક વગ-૩ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ 
૧૩ જિનયરુ  લાક વગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૪ ડાયવર વગ-૩ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૧૫ પટાવાળા વગ-૪ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૧૬ વોડબોય વગ-૪ ૨ ૨ ૦ ૨ ૨ ૦ 
૧૭ આયા વગ-૪ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૧૮ ડેસર વગ-૪ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૧૯ વીપર વગ-૪ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૨૦ પાટ ટાઈમ વીપર વગ-૪ ૨ ૧ ૧ ૨ ૧ ૧ 
૨૧ પાટ ટાઈમ વોચમેન વગ-૪ ૨ ૨ ૦ ૨ ૨ ૦ 

 કલુ  ૨૯ ૨૨ ૭ ૨૯ ૨૪ ૫ 
--------- 

કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઈનું પાણીે  
 ૨૨૮૪૯ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા.૩૧-૧૨-   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
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૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કરજણ તાલુકાની 
માકણ િવશાખામાંથી નીકળતી વલણ લે ટ માઈનોર-૧ 

ારા કેટલા િવ તારમાં િસંચાઈનું પાણી આપવામાં આ યુ,ં 

વષમાં કરજણ તાલુકાની માકણ િવશાખામાંથી નીકળતી 
વલણ લે ટ માઈનોર-૧ ારા ૪૬૭ એકર િવ તારન ે
િસંચાઈ માટે પાણી પૂ  પાડવામાં આવેલ છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી કયા 
તબ ી છે, અન ે

  (૨) વલણ લે ટ માઈનોર-૧ માંથી નીકળતી કલ ુ ૭ 
યુ પીએલ સબમાઈનોરમાંથી ૬ યુ પીએલ 
સબમાઈનોરની કામગીરી પૂણ થયેલ છે. અન ેબાકી રહેલ ૧ 
યુ પીએલ સબમાઈનોરની ટે ડર યા ગિતમાં છે. 

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

  (૩) ઉ ત  િ થિતએ છે ા એક વષમા ં .૭૩.૧૫ 
લાખનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં આવેલ આયુવ દક દવાખાનાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૪૪૪૯ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા આયુવ દક દવાખાનાઓ આવેલા 
છે. 

 

 (૨) ઉ ત દવાખાનાઓવાર સંવગવાર મંજર મહેકમ ૂ
કેટલું છે, 

 

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

 

 (૧), (૨) અને (૩) સામેલ પ ક મુજબ. 

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

  (૪) ગુજરાત હેર સેવા આયોગ અન ે ગુજરાત ગૌણ 
સેવા પસંદગી મંડળ ારા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

પ ક 
મંજરૂ  મહકમે  ભરલ મહકમે ે  ખાલી મહકમે  મ તાલુકાનું  

નામ 
આયુવદ 
દવાખાના વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
૧ ચાંગા ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ બસ ુ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ 

વડગામ 
મુમનવાસ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૪  OPD 
િસિવલ 

૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૫ સૂરજપૂરા ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૬ મલાના ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ ખોડલા ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ 

પાલનપુર 

ચડોતર ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૯ સનાલી ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૧૦ સાંઢોસી ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ 
૧૧ ભેમાળ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૧૨ બામણોજ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૧૩ 

દાંતા 

ગંગવા ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૪ ભડથ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૫ 

ડીસા 
રામપૂરા ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ અમીરગઢ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 
૧૭ કપાિસયા ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ 
૧૮ ઢોિલયા ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ 
૧૯ 

અમીરગઢ 

ડાભેલા ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ 
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મંજરૂ  મહકમે  ભરલ મહકમે ે  ખાલી મહકમે  મ તાલુકાનું  
નામ 

આયુવદ 
દવાખાના વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
૨૦ લુવાણા ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ 
૨૧ રાહ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 
૨૨ ડોડગામ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૨૩ દૂધવા ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૨૪ 

થરાદ 

નારોલી ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ 
૨૫ બલોધણ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ 
૨૬ 

ભાભર 
મીઠા ં ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ વાવ ભાટવર ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 
૨૮ ધાનેરા અનારપુરગઢ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 
૨૯ કાંકરેજ રાનેર ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

કલુ  ૨૯ ૧૨ ૧૪ ૧૭ ૨ ૦ ૧૨ ૧૦ ૧૪ 
--------- 

આણંદ િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૦૦ ી મહશકમાર રાવલે ુ   (ખંભાત) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ િજ ામાં કેટલા લોકોને  ‘‘મા’’ અને ‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજનાના કાડ આપવામાં આ યા અન ે

  (૧) બે વષમાં ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૯૬૧ અન ે‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજના હેઠળ-૬૪,૪૧૯ કાડ આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િજ ામાં તમામ લાયક યિ તઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શું આયોજન છે? 

  (૨) કાડ મળી રહે તે માટે કલુ -૮ િકઓ ક કાયરત 
છે. 

--------- 
આણંદ તાલુકાના રોડની મંજરીૂ  

 ૨૨૮૫૭ ી ેશકમાર સેવકુ   (લુણાવાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના આણંદ તાલુકાના સદાનપૂરા થી રથડી માતાના 
મં દર થઈ િચખોદરા રોડને ડતા નોન લાન ર તાનું કામ 
મંજર કરવામાં આવલે છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૩.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે . ૧૨૦.૦૦ લાખ 

--------- 
રા યમાં એસ. .એસ.ટી.ની આવક 

 ૨૪૪૬૮ ડૉ. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં એસ એસટીની કેટલી આવક થઈ, અન ે

  (૧)  
સમય રકમ . કરોડમાં 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૨૪૪૦૦.૮૫ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૨૭૩૨૯.૪૧ 

 
 (૨) ઉ ત આવકમાં ઘટાડો થયો હોય તો તેનાં 
કારણો શા છે? 

  (૨)  રહેતો નથી. 

--------- 
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ક છ િજ ામાં મુ યમં ી અમૃતમ યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  
 ૨૨૮૧૦ ડૉ. િનમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામા ં મુ યમં ી અમૃતમ યોજના હેઠળ 
કેટલા કાડ કાઢવામા ંઆ યા,  

  (૧) ક છ િજ ામાં –  ૩૮૬ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ક છ િજ ામાં આ કાડ મળી રહે 
તે માટે કેટલા કે ો કાયરત છે, અન ે

  (૨) કલ ુ –  ૧૧ કે ો કાયરત છે. 

 (૩) ક છ િજ ામાં તમામ લાયક યિ તઓને આ 
કાડ મળી રહે તે માટે શુ આયોજન છે? 

  (૩) કલ ુ ૧૧ (અગીયાર) િકઓ ક ઉભા કરવામા ં
આવેલ છે. અન ે વધુમા ં સમ  રા યમા ં સેવા સેતુ કાય મ 
અંતગત ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજનાના કાડ 
કાઢી આપવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ાના ખુમાપુર પાટીયાથી વડવાસા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન 

 ૨૨૭૩૯ ી ગજ િસહં પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી  
િજ ાના ખુમાપુર પાટીયાથી વડવાસા રોડને પહોળો કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામગીરી માટે કેટલી રકમ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) . ૧૬૪૮.૦૦ લાખ 

--------- 
ભચાઉ તાલુકામાં રોડ મંજર કરવા બાબતૂ  

 ૨૨૮૭૨ ી કત િસંહ વાઘેલા  (કાંકરેજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી  (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના ભચાઉ તાલુકાના સામખીયારી થી લખપત રોડ 
મંજર કરવાનું સરકારનુ ંકોઇ આયોજન છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઇના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૭.૦૦ કી.મી. લંબાઇ માટે . ૨૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 
કડી તાલુકામાં રોડ પહોળા કરવાનું આયોજન 

 ૨૨૮૭૪ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના કડી તાલુકાના નારદીપુર-વડુ-ધુમાસણ-
ચાંદરડા રોડને પહોળો કરવાનું કોઇ આયોજન છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઇના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૮.૬૦ કી.મી. લંબાઇ માટે . ૫૦૦.૦૦ લાખ 

ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 
 ૨૪૫૭૦ ી ઇ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 
રા યની સરકારી કોલે માંથી એમબીબીએસ પાસ કરેલ 
કેટલા ડૉ ટરોને િનમણૂક આપવામાં આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા ડૉ ટરો  

 (૧) અને (૨) પ ક-૧ આ સાથ ેસામલે છે. 
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ફરજ પર હાજર થયા અન ેકેટલા ડૉ ટરો હાજર ન થયા, 
 (૩) હાજર ન થયા હોય તેવા કેટલા ડૉ ટરો પાસેથી 
બો ડની કેટલી રકમ વસલૂી અને કેટલી રકમ વસલૂવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-૨ આ સાથ ેસામેલ છે. 
 

 (૪) ઉ ત બો ડની બાકી રકમ વસૂલવા સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી?  

  (૪) મામલતદાર (વસૂલાત) ારા વસલૂાતની 
ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

પ ક-૧ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનું  

નામ 
િનમણૂક આપેલ 

ડૉ ટર 
ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉ ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડૉ ટર 

િનમણૂક આપેલ 
ડૉ ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉ ટર 

ગેરહાજર રહલ ે
ડૉ ટર 

૧ ખેડા ૨૫ ૪ ૨૧ ૨૩ ૧૧ ૧૨ 
૨ પંચમહાલ ૧૯ ૩ ૧૬ ૭૮ ૩ ૭૫ 

 કલુ  ૪૪ ૭ ૩૭ ૧૦૧ ૧૪ ૮૭ 
પ ક-૨ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

મ 
િજ ાનુ ં

નામ 

બો ડની 
રકમની 

વસૂલાત કરલ ે
ડૉ ટરોની 

સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત 
કરવાની બાકી 
બો ડની રકમ 

( .) 

બો ડની રકમની 
વસૂલાત કરલ ે

ડૉ ટરોની સં યા 

વસૂલાત કરલ ે
બો ડની રકમ 

( .) 

વસૂલાત કરવાની 
બાકી બો ડની 

રકમ ( .) 

૧ ખેડા ૩ ૪૫૦૦૦૦ ૨૭૦૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦૦ ૫૫૦૦૦૦૦ 
૨ પંચમહાલ ૫ ૭૫૦૦૦૦ ૧૬૫૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૩૬૦૦૦૦૦૦ 

 કલુ  ૮ ૧૨૦૦૦૦૦ ૪૩૫૦૦૦૦ ૪ ૨૦૦૦૦૦૦ ૪૧૫૦૦૦૦૦ 
--------- 

ભચાઉ તાલુકામાં રોડ મંજર કરવા બાબતૂ  
 ૨૨૮૭૧ ી સુરશભાઇ પટલે ે   (મણીનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ાના ભચાઉ તાલુકાના સામખીયારી થી લખપત રોડ 
મંજર કરવાનું સરકારનુ ંકોઇ આયોજન છે કે કેમૂ , અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઇના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૭.૦૦ કી.મી. લંબાઇ માટે . ૨૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 
ખંભાત તાલુકાના નોન લાન ર તાના કામને મંજરીૂ  

 ૨૨૮૬૧ ી રમેશભાઇ ટારા  (ફતેપૂરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના ખંભાત તાલુકાની જની આખોલથી નવી આખોલ ુ
નોન લાન ર તાનુ ં કામ મંજર કરવામાં આવેલ છે કે કેમૂ , 
અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા તો કેટલી લંબાઇના કામ માટે કેટલી રકમ 
મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૪.૦૦ કી.મી. લંબાઇ માટે . ૧૮૧.૫૪ લાખ 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલે ે  બાળકો  

 ૨૪૫૧૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧)  
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વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં સીક 
યુબોન કેર યુિનટમા ંકેટલા બાળકો દાખલ થયા, 

વષ મ િજ ો 
૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ મોરબી ૨૯૨ ૩૦૧ ૫૯૩ 
૨ રાજકોટ ૪૯૩૩ ૫૧૮૩ ૧૦૧૧૬ 

કુલ ૫૨૨૫ ૫૪૮૪ ૧૦૭૦૯  
 (૨) ઉ ત દાખલ થયેલા બાળકો પૈકી ઉ ત 
વષવાર, િજ ાવાર કેટલા બાળકોનો જ મ િસિવલ 
હોિ પટલમા ંથયો હોઈ અન ેતેને વધુ સારવાર માટે સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં દાખલ થયા અને કેટલા બાળકો 

સરકારી હોિ પટલો િસવાય જ મ લેનાર તબદીલ થઈન ે
દાખલ થયા,  

  (૨)  
મોરબી રાજકોટ બાળકની 

િવગત ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

સરકારી 
હોિ પટલમા ં
જ મેલ 
બાળકો  

૨૦૪ ૨૦૯ ૨૭૯૨ ૩૨૨૪ ૬૪૨૯ 

તબદીલ 
થઈ દાખલ 
થયલે 
બાળકો 

૮૮ ૯૨ ૨૧૪૧ ૧૯૫૯ ૪૨૮૦ 

કુલ ૨૯૨ ૩૦૧ ૪૯૩૩ ૫૧૮૩ ૧૦૭૦૯  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર સીક 
યુબોન કેર યુિનટમાં સારવાર દર યાન કેટલા બાળકોના 

મોત થયા, અને  

  (૩)  
વષ મ િજ ો 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ મોરબી ૨ ૧ ૩ 
૨ રાજકોટ ૮૬૯ ૮૮૯ ૧૭૫૮ 

 (૪) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં બાળકોના મૃ ય ુ
અટકે તે માટે સરકારે શા પગલા ંલીધા?ં 

 (૪) (૧) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓ ફસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણે ભરવામા ં
આવે છે. (૨) સીક યુબોન કેર યુિનટમાં નવ ત િશશુઓની 
સારવાર કરતા ં ડૉ ટર ી તથા નસ ગ ટાફને ફેસેલીટી બેઝ 
યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે.  

(૩)  સીક યુબોન કેર યિુનટમાં નવ ત િશશુઓની સારવાર 
માટે જ રયાત અંગેની તમામ કારની દવાઓ અને સારવાર 
િનઃશુ ક પૂરી પાડવામાં આવે છે. (૪) સીક યુબોન કેર 
યુિનટમા ં જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમા ં ફાળવવામા ં
આવે છે. 

--------- 
પાદરા તાલુકાની િવશાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડલ િસંચાઇનું પાણીે  

 ૨૨૮૪૮ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે(અકોટા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા યોજના અંતગત તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં પાદરા તાલુકાની 
મ થણ િવશાખામાંથી નીકળતી િચ ાલ માઈનોર ારા 
કેટલા િવ તારમાં િસંચાઈનુ ંપાણી આપવામા ંઆ યુ,ં  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાદરા તાલુકાની મ થણ િવશાખામાંથી નીકળતી 
િચ ાલ માઈનોર ારા ૬૩૭ એકર િવ તારને િસંચાઈ માટે 
પાણી પૂ  પાડવામાં આવેલ છેં . 

 (૨) તેની યુ પીએલ સબમાઈનોરની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, અન ે

  (૨) િચ ાલ માઈનોર હેઠળની તમામ ૯ યુ પીએલ 
સબમાઈનોરની કામગીરી પૂણ થયેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) ઉ ત  િ થિતએ િચ ાલ માઈનોરમાં .૧.૨૬ 
કરોડનો ખચ કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
ખંભાત તાલુકાના નોન લાન ર તાના કામને મંજરીૂ  

 ૨૨૮૬૦ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના ખંભાત તાલુકાની જની આખોલથી નવી આખોલ ુ
નોન લાન ર તાનુ ં કામ મંજર કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમૂ , 

  (૧) હા,  
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અન ે
 (૨)  હા તો કેટલી લંબાઇના કામ માટે કેટલી રકમ 
મંજર કરવામાં આવી ૂ ? 

  (૨) ૪.૦૦ કી.મી. લંબાઇ માટે ।.૧૮૧.૫૪ લાખ 

--------- 
રા યમાં પેટોિલયમ પેદાશો પર લેવાતો વેરો અને સેસ 

 ૨૪૪૯૨ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યમા ં
પેટોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, પીએન સી, સીએન  અન ે
રાસાયણીક ખાતર ઉપર કેટલા વરેાઓ અને સેસ લેવામા ં
આવે છે, અને 

  (૧)  
િવગત વેટ સેસ 

પેટોલ  ૧૭% ૪% 
ડીઝલ ૧૭% ૪% 
પી.એન. . ૧૫% - 
સી.એન. . ૧૫% - 
 ગુજરાત માલ અને 

સેવા કર 
ક ીય માલ અને ે
સેવા કર 

કેરોસીન- હેર 
િવતરણ યવ થા  

૨.૫% ૨.૫% 

કેરોસીન- હેર 
િવતરણ યવ થા 

૯% ૯% 

રાસાયિણક ખાતર. રાસાયિણક ખાતર પર તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ વેટ અને સેસ લેવામા ં
આવતો નથી. પરતુ ં ગુજરાત માલ અને સવેા 
કર અિધિનયમ (એસ એસટી), ૨૦૧૭ 
હેઠળ ૨.૫ % વેરો અને કે ીય માલ અને 
સેવા કર અિધનીયમ (સી એસટી), 
૨૦૧૭ હેઠળ ૨.૫% વેરો મળીને કુલ ૫ % 
વેરો લવેામાં આવે છે. ા ડ નેમ સાથે 
ક ટેનરમાં વેચવામાં આવે તે િસવાયના 
સે ીય ખાતર ગુજરાત માલ અને સવેા 
અિધિનયમ ૨૦૧૭ અને કે ીય માલ અને 
સેવા અિધિનયમ અ વયે વેરામુ ત છે.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર પેટોલ, 
ડીઝલ, કેરોસીન, પીએન સી, સીએન  અન ે
રાસાયણીક ખાતર પેટે વસલુેલ વેરા અન ે સેસની આવક 
કેટલી થઇ?  

  (૨) પ ક-અ મુજબ 

પ ક-અ 
રકમ  કરોડમાં  

 ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
 વેટ+સીએસટી સેસ વેટ+સીએસટી સેસ વેટ+સીએસટી સેસ 

પેટોલ  ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૩૪૯૭.૫૬ ૭૬૯.૧૧ ૨૪૪૩.૩૯ ૫૬૮.૬૭ 
કુલ આવક ૩૯૯૧.૨૦ ૪૨૬૬.૬૭ ૩૦૧૨.૦૬ 

ડીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૮૦૨૨.૭૪ ૧૭૧૧.૮૯ ૫૪૩૮.૫૨ ૧૨૬૫.૭૬ 
કુલ આવક ૮૮૮૩.૬૩ ૯૭૩૪.૬૩ ૬૭૦૪.૨૮ 

 વેટ 
સીએન  ૪૯૯.૯૧ ૪૧૧.૨૩ ૩૪૫.૧૨ 
પીએન  ૧૩૨૮.૭૭ ૭૦૨.૦૯ ૪૭૭.૦૪ 

 ૧/૪/૧૭ થી ૩૦/૬/૧૭ અને ૧/૭/૧૭ 
થી ૩૧/૩/૧૮  

૨૦૧૮-૧૯ ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વેટ+CST+GST કુલ GST GST રાસાયિણક 
ખાતર ૨૮.૧૬+૨.૫૫+૨૭.૬૮ ૫૮.૩૯ ૫૭.૪૭ ૪૭.૦૮ 

કેરોસીન  ૦.૧૫ ૦.૫૫ ૦.૪૪ 

--------- 
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રા યમાં િલ ાઈટ આધારીત િવજ મથકો 
 ૨૫૩૭૧ ી ેશકમાર મેવાણી ુ  (વડગામ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
િલ ાઈટ આધા રત કેટલા વીજ મથકો યા થળે યારથી 
કાયરત છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
િલ ાઈટ આધા રત વીજ મથકોની મા હતી નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. વીજ મથકનંુ નામ અને 
થળ 

યુિનટ કાયરત થવાની 
તારીખ 

૧ ક છ િલ ાઈટ થમલ પાવર 
ટેશન, મુ.પો.પાન ો, 

િજ.ક છ 

યુિનટ ૧: ૨૯-૦૩-
૧૯૯૦ 
યુિનટ ૨: ૨૫-૦૩-
૧૯૯૧ 
યુિનટ ૩: ૩૧-૦૩-
૧૯૯૭ 
યુિનટ ૪: ૨૦-૧૨-
૨૦૦૯ 

૨ ભાવનગર િલ ાઈટ થમલ 
પાવર ટેશન, મુ.પો.પડવા, 
િજ. ભાવનગર 

યુિનટ ૧: ૧૬-૦૫-
૨૦૧૬ 
યુિનટ ૨: ૨૭-૦૩-
૨૦૧૭ 

૩ ગુજરાત ઈ ડ ટીઝ પાવર 
કપની િલમીટેડં , 
મુ.પો.નાની નરોલી, 
િજ.સુરત 

યુિનટ ૧: ૧૫-૦૨-
૨૦૦૦ 
યુિનટ ૨: ૧૫-૦૨-
૨૦૦૦ 
યુિનટ ૩: ૧૯-૦૪-
૨૦૧૦ 
યુિનટ ૪: ૨૮-૦૪-
૨૦૧૦ 

૪ ગુજરાત મીનરલ 
ડેવલપમે ટ કોપ રેશન, 
મુ.પો. અ ીમોટા, િજ.ક છ 

યુિનટ ૧: ૧૨-૦૩-
૨૦૦૭ 
યુિનટ ૨: ૦૧-૦૫-
૨૦૦૬  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ઉ ત 
વીજ મથકવાર મતા સામે કેટલું વીજ ઉ પાદન થયુ,ં 
અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર, વીજ મથકવાર, વીજ ઉ પાદન મતા સામે થયલે 
વીજ ઉ પાદનની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ 

છ ા બે વષમાં ે
થયેલ વીજ ઉ પાદન  
(મીલીયન યુની સ) 

અ. 
નં. 

વીજ મથકનંુ નામ 

વીજ 
ઉ પાદન 

મતા 
(મેગાવોટ)  

વષ-
૨૦૧૮ 

વષ-
૨૦૧૯ 

૧ ક છ િલ ાઈટ થમલ 
પાવર ટેશન 

૨૯૦ ૧૧૪૦ ૧૦૨૯ 

૨ ભાવનગર િલ ાઈટ 
થમલ પાવર ટેશન 

૫૦૦ ૫૦૬ ૫૨૦ 

૩ ગુજરાત ઈ ડ ટીઝ 
પાવર કપની િલિમં ટેડ 

૫૦૦ ૩૦૯૦ ૨૯૫૩ 

૪ ગુજરાત મીનરલ 
ડેવલપમે ટ કોપ રેશન 

૨૫૦ ૧૧૩૪ ૬૩૨ 

 
 (૩) મતા સામ ેવીજ ઉ પાદન ઓછ થતંુ હોઈ તો ુ ં
તેના શા કારણો છે? 

  (૩) રા ય હ તકના િલ ાઈટ આધા રત વીજ 
મથકોમાંથી રા યની કલ વીજ ઉ પાદન મતામાંથી ીડની ુ
જ રયાત મુજબ મરેીટ ઓડસ માણે વીજળીનું ઉ પાદન 
મેળવવામાં આવે છે. આમ છતાં યારેક િવિવધ કારણોસર 
જવેા કે તકનીકી સમારકામ, ઓછી વીજમાંગ, બળતણ 
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ઉપલ ધ ન હોવુ ંઅન ેમરેીટ ઓડર અંતગત ાથિમકતા  ન 
મળતી હોય તો ત પૂરતા હગામી સમય દર યાન િવજ ં
એકમોમાંથી ઉ પાદન મળેવવામા ં આવતંુ નથી. વધુમા,ં 
રા યમાં કોઈપણ સમય ે ીડમા ં જ રયાત હોય છતા પણ 
વીજ ઉ પાદન ન થઈ શકવાન ે કારણે લોડ શેડ ગ કે કાપ 
મુકવો પડે તેવા સં ગો યારેય ઉભા થયેલ નથી. આમ, 

ીડની જ રયાત મુજબ વીજળી ઉ પાદન કરી શકાતી 
હોવાથી ઓછ વીજ ઉ પાદન મેળવવામા ંઆવેલ છે તેવો  ુ ં
ઉપિ થત થતો નથી. 

અમરલી િજ ાના ડીબીએમ મુજબના ર તાઓે  
 ૨૪૫૫૨ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં ડીબીએમ, બીએમ અન ેએસડીબીસી મુજબ કેટલા 
ર તાઓ બનેલા છે, અન ે

 

 (૨) ઉ ત બાકી ર તાઓને યાં સુધીમાં ડીબીએમ, 
બીએમ અને એસડીબીસી મુજબ બનાવવામાં આવશે ? 

 

 (૧) અને (૨) ઉ ત િ થિતએ અમરેલી િજ ામા ં
ર તાના કામો માટે જ ેતે ર તાની થળિ થિતની જ રયાત 
મુજબ આઈ.આર.સી. કોડનાં આધારે ર તાની ડીઝાઈન કરી 
તે મુજબ જ રી લેયર લેવામાં આવે છે.  

--------- 
ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હઠળ કિષ િવષયક વીજ ડાણે ૃ  

 ૨૨૮૩૭ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના 
હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) ૧૩૮૪ વીજ ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૩૩૪૦.૮૪ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં આરો ય િવભાગમાં કરાર આધા રત િનમણૂક આપનાર એજ સીને ચૂકવેલ રકમ 
 ૨૪૫૯૧ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટા-ઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટા ઉદેપુર િજ ામાં આરો ય િવભાગમાં સવંગવાર 
કરાર આધા રત  િનમણૂક આપનાર કઈ કઈ એજ સીન ે
સરકાર ારા સંવગવાર કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે, 
અન ે

  (૧) ાથિમક આરો ય કે ોની મા હતી માટે *પ ક-
૧ સામેલ છે. સા.આ.કે. જનરલ હોિ પટલ, ય કે ોની 
વષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે *પ ક-૨ સામેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કઈ કઈ એજ સી ારા 
સંવગવાર પગારમાંથી કઈ કઈ રકમોની કેટલી કપાત 
કરવામા ંઆવે છે ? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ એજ સી મસેસ ડી.  નાકરાણી 
મેસસ એમ.જ.ે સોલંકી તથા મેસસ એ.બી.એ ટર ાઈઝ 

ારા પગારમાંથી સંવગવાર કપાતની િવગત અંગે અનુ મ ે
*પ ક-૩, *પ ક-૪ તથા *પ ક-૫ સામલે રાખેલ છે. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
--------- 

રાજકોટ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર બીમારી ધરાવતા બાળકો 
 ૨૨૮૨૯ ીમતી ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ િ થિતએ છે ા ૧ વષમાં 
રાજકોટ ામાં શાળા આરો ય તપાસણી કાય મ 
અંતગત કેટલા બાળકોની આરો ય તપાસ કરવામાં આવેલ 
છે, 

  (૧) કુલ-૪,૧૦,૦૫૬/- બાળકો 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ ગંભીર રોગોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
            રોગ બાળકોની સં યા 

દય ૨૦૨ 
કીડની ૪૭ 
કે સર ૫૩ 

કલુ  ૩૦૨  
 (૩) ગંભીર રોગ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રા ય સરકાર ારા શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ગંભીર રોગ ધરાવતા 
બાળકોની સારવાર માટે નીચે દશાવલે હોિ પટલો ખાતે 
િવના મુ 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  

--------- 
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજરીૂ  

 ૨૪૫૬૭ ી પુનમભાઇ પરમાર  (સો ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં માગ અન ે
મકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા 
ર તાઓ સમારકામ કરવાની મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનું કામ 
પૂણ થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનું કામ ગિતમાં છે અને 
કેટલા ર તાનુ ંકામ યા કારણોસર શ  કરવાનુ ંબાકી છે, 
અન ે

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪) વષવાર પંચાયત ભાગના 
ર તાઓની િવગત  

િજ ો : આણંદ 

વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત 
શ  ન થયેલ 
(બાકી કામો) 

નવા ૮૭ ૪૦ ૪૭ - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૭૩ ૪૬ ૨૭ - 
નવા ૧૨૬ ૮ ૪૪ ૭૪ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭૦ ૧૭ ૧૭ ૩૬ 

િજ ો: વડોદરા 

વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત 
શ  ન થયેલ 
(બાકી કામો) 

નવા ૪૩ ૧૭ ૨૪ ૨ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૩૫ ૨૭ ૫ ૩ 
નવા ૩૯ ૨ ૯ ૨૮ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૫૩ ૩ ૭ ૪૩ 

બાકી રહેલા કામો પૈકી ૩ કામો વક ઓડર તબ ે , ૧૧ કામો 
ટે ડર મંજરીની યામાંૂ , ૨૬ કામો ટે ડર યામા,ં ૧૩૯ 
કામો નકશા અંદાજ તબ ે , ૧ કામ જમીન ના કારણે ૩ 
કામ સુધારેલી મંજરીના કારણ ે શ  થઈ શકેલ નથીૂ . જ ે
વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી વરાએ પૂણ કરવાનુ ં
આયોજન છે. 

--------- 
રા યમાં બાળ મૃ યુદર 

 ૨૫૧૯૦ ી અમીત ચાવડા  (આંકલાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ અને રાજકોટની સરકારી હોિ પટલોમા ં
કેટલા બાળકો જ મ બાદ મૃ યુ પા યા, 

  (૧)  
વષ 

મ 
સરકારી 

હોિ પટલો 
૦૧-૦૨-૨૦૧૮ 

થી ૩૧-૦૧-
૦૧-૦૨-૨૦૧૯ 

થી ૩૧-૦૧-
કુલ 
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૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 
૧ અમદાવાદ ૧૫૪૫ ૧૨૩૬ ૨૭૮૧ 
૨ રાજકોટ ૯૨૩ ૮૮૩ ૧૮૦૬ 

 કુલ ૨૪૬૮ ૨૧૧૯ ૪૫૮૭  
 (૨) બાળ મૃ યુદર વધવાના કારણો શા છે, અને   (૨) ગુજરાતમાં બાળમૃ ય ુદર ઘટવામા ંછે. આમ છતા, 

બાળ મૃ યુ થવાનું મુ ય કારણ બાળકનો અધુરા માસ ે
(Premature) જ મ થવાનુ ં છે. અ ય કારણોમાં જ મ સમય ે
ખુબ જ ઓછ વજન હોવાથી જ મ સમયે ગંુગળામણ ુ
થવાથી, ા છો ાસની તકલીફ થવાથી, ગભનાળનું પાણી 
પી જવાથી, ચેપ (Septicemia) લાગવાથી, તેમજ જ મ ત 
ખોડખાંપણ જવેા કારણો છે. 

 (૩) બાળ મૃ યુદર ઘટાડવા સરકાર ારા શા પગલા 
ભરવામા ંઆ યા ? 

  (૩) (૧) સીક યુ બોન કેર યુિનટમાં િપડીયાટીશીયન 
અને મેડીકલ ઓફીસરની જ યાઓ અ તાને ધોરણ ે
ભરવામા ંઆવે છે. 
(૨) નવ ત િશશુઓની સારવાર કરતાં ડૉ ટર ી તથા 
નસ ગ ટાફને ફેસેલીટી બેઝ યુબોન કેરની ખાસ તાલીમ 
પણ આપવામાં આવે છે. 
(૩) નવ ત િશશુઓની સારવાર માટે જ રયાત અંગેની 
તમામ કારની દવાઓ અન ે સારવાર િન:શુ ક પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. 
(૪) જ રી સાધન સામ ી પૂરતા માણમાં ફાળવવામા ં
આવે છે. 
(૫) િજ ા હોિ પટલમાં બાળક રીફર થાય એના નસ ગ 
ટાફને પણ રીફર કરતા પહેલાં બાળકને ાથિમક સારવાર 

અને ે  રીતે ટા સપોટ કરાય તેવી તાલીમ આપવામાં આવ ે
છે. 
(૬) માતાઓને પોષણયુ ત આહાર લવેા, િવિવધ 
યોજનાઓ જવેી કે જનની િશશુ સુર ા, ક તુરબા પોષણ 
સહાય યોજનાનો લાભ લેવા સગભા બાદ િનયમીત સેવાઓ 
લેવાની અને સં થાકીય સુવાવડ માટે ેરીત કરવામાં આવ ે
છે. 
(૭) અધુરા માસ ે જ મ થયેલ બાળકોન ે બાળસખા 
યોજનાનો ઘિન  રીતે લાભ લેવા અને યારે ર  આપવામા ં
આવે યારે આશા ારા વખતોવખત તેની ગૃહ મલુાકાત 
લેવામા ં આવે છે. અને બાળકનું સંપૂણ રસીકરણ થાય તે 
સુિનિ ત કરવામાં આવે છે. 

--------- 
દહગામ તાલુકાના રોડને રીસરફસ કરવા બાબતે ે  

 ૨૨૮૬૫ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના દહેગામ તાલુકાના બહીયલ-કનીપુર-હીલોલ-
સરખેજ રોડ ને રીસરફેસ કરવા માટે મંજર કરવામા ંઆવેૂ લ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવી ૂ ? 

  (૨) ૮.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે ।.૨૪૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
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.એન.એમ ૩ વષના નિસગ કોષને નાતક ક ાનો ગણવા બાબત 
 ૨૪૪૫૯ ી ચદંન  ઠાકોર  (િસ પુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એનએમ 
૩ વષના નસ ગ કોષને નાતક ક ાનો ગણવામાં આવતો 
નથી. તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા. 

 (૨)  હા તો તેના કારણો શા છે, અને ઉ ત કોષને 
નાતક ક ાનો ગણવા ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

સરકારન ેકેટલી ફરીયાદ મળી, અને 

  (૨) ઇિ ડયન નિસગ કાઉિ સલના વષ ૨૦૧૫ના 
સીલેબસ અને રે યુલેશન મુજબ એનએમ ૩ વષનો 
નિસગ કોષ એ ડી લોમા કોષ છે. 
- એનએમ ૩ વષના નિસગ કોષને નાતક ક ાનો 
ગણવા અંગે છે ા બે વષમા ંએક પણ ફરીયાદ મળેલ નથી. 

 (૩) મળેલ ફરીયાદો અ વય ે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં િસંચાઇ માટ નમદાનું પાણી આપવા બાબતે  

 ૨૪૪૩૫ ી ુમનિસંહ ડ  ે  (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલા ગામોને નમદાનંુ પાણી િસંચાઇ માટે આપવામાં આવ ે
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં રાપર 
તાલુકાના ૩૦ અને ભચાઉ તાલુકાના ૧૪ ગામોને િસંચાઇ માટે નમદાનંુ 
પાણી આપવામાં આવે છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ગામોને પાણી 
આપવાનંુ બાકી છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર નીચે મુજબના ગામોને પાણી 
આપવાનંુ બાકી છે, 

તાલુકો 
િસંચાઇ માટ પાણી આપવાનંુ બાકી હોય તે ે

ગામોની સં યા 
રાપર ૧૭ 
ભચાઉ ૧૯ 
ગાંધીધામ ૮ 
અં ર ૨૪ 
મંુ ા ૩૪ 
માંડવી ૩૦ 
ભુજ ૬ 

કુલ ૧૩૮  
 (૩) તે યાં સુધીમાં આપવામાં આવશે?   (૩) ક છ િજ ામા ં નહેરના બાકી કામો નવો જમીન સંપાદન 

ધારો, જમીન સંપાદનના ો, અ ય યુટીલીટી ોસ ગ જવેા ંકારણોથી 
છે. જ ે ો હલ કરી કામો શ ય તટેલી વહેલી તકે પૂણ કરી િસંચાઇ માટે 
પાણી આપવાનંુ આયોજન છે. 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હઠળના લાભાથ ઓે  

 ૨૨૮૧૯ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ   (સંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
મ હસાગર િજ ામા ં કેટલા લોકોને આયુ યમાન ભારત-

ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) એક વષમા ં ૨,૦૪,૯૫૪ લોકોને આયુ યમાન 
ભારત- ધાનમં ી જન આરો ય યોજનાના કાડ આપવામા ં
આ યા, 

 (૨) બાકી રહી ગયેલ લાયક યિ તઓને કાડ આપવાની 
શી યવ થા કરેલ છે? 

  (૨) આ યોજના માટેની પા તા ધરાવતા તમામ 
લાભાથ ઓને યોજનાનંુ કાડ મળી રહે તે માટે યોજના સાથ ે

ડાયેલ તમામ સરકારી હોિ પટલ, ાઈવેટ હોિ પટલ, ા ય 
ક ાએ ઈ- ામ સે ટરો તેમજ કોમન સિવસ સે ટર પર કાડ 
કઢાવવાની યવ થા કરવામાં આવેલ છે.   

--------- 
કડી તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવાનું  આયોજન 

 ૨૨૮૭૩ ી જગદીશ પટલે   (અમરાઈવાડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના કડી તાલુકાના નારદીપુર વડ ઘુમાસણ ચાંદરડા રોડને ુ
પહોળો કરવાનંુ સરકારનંુ કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલી લંબાઈના કામ માટે કેટલી રકમ 
મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૮.૬૦ કી.મી. લંબાઈ માટે .૫૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
ઉમરઠ તાલુકાના રોડને રીસરફસ કરવા બાબતે ે  

 ૨૨૮૫૮ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ િજ ાના 
ઉમરેઠ તાલુકાના ઓડ-ગંગાપૂરા પરવટા રોડને રીસરફેસ કરવાનંુ 
સરકારનંુ કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી લંબાઈ અને કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૯.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે . ૩૧૫.૦૦ લાખ 

--------- 
 

આણંદ તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવા બાબત 
 ૨૨૮૫૯ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ િજ ાના 
આણંદ તાલુકાના કજરાવું -ભીલે ર ખોબલીપૂરા ઓડ રોડને 
પહોળો કરવાનંુ કામ મંજર કરવામાં આવેલ છે કે કેમૂ , અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ કામ માટે કેટલી લંબાઈ માટે કેટલી 
રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ ? 

  (૨) ૮.૦૦ કી.મી. લંબાઈ માટે . ૩૨૦.૦૦ લાખ 

--------- 
 

બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી હોિ પટલોના મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૪૪૪૭ ી નથાભાઈ પટલે   (ધાનરેા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
બનાસકાંઠા િજ ામા ંતાલુકાવાર સરકારી હોિ પટલમાં સંવગવાર મંજૂર 
મહેકમ કેટલુ છે, 

 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરેલી 
અને કેટલી ખાલી છે, અને 

 

 (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી હોિ પટલમાં સવંગવાર મંજૂરની 
િવગત નીચે મુજબ છે. (િવગતવાર પ ક*૧, ૨ અને ૩ સામેલ છે.) 

હોિ પટલનંુ 
નામ સં યા 

સંવગ મંજરૂ  ભરલીે  ખાલી 

વગ-૧ ૨૧ ૧૨ ૦૯ 
વગ-૨ ૮ ૮ ૦ 
વગ-૩ ૭૬ ૬૨ ૧૪ 

સરકારી 
હોિ પટલ, 
ડીસા તાલુકો-
ડીસા વગ-૪ ૩૫ ૩૫ ૦ 

વગ-૧ ૯ ૭ ૨ 
વગ-૨ ૬ ૫ ૧ 
વગ-૩ ૩૫ ૨૫ ૧૦ 

સરકારી 
હોિ પટલ, 
થરાદ તાલુકો-
થરાદ વગ-૪ ૨૪ ૨૪ ૦ 

વગ-૧ ૮ ૪ ૪ 
વગ-૨ ૬ ૫ ૧ 
વગ-૩ ૨૭ ૧૦ ૧૭ 

આ શિકત 
જનરલ 
હોિ પટલ 
અંબા  વગ-૪ ૨૪ ૨૪ ૦ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યા ંસુધીમાં ભરવામા ંઆવશે?   (૩)  
 હોિ પટલો ખાતે વગ-૧ની ખાલી જ યાઓ ભરવા ગુજરાત 

હેર સવેા આયોગને માંગણાપ ક મોકલી આપવામાં આવેલ 
છે તથા આયોગ ારા તા.૧૫-૭-૨૦૧૯ના રોજ કુલ-
૧૪૯૩ તબીબી અિધકારી વગ-૨ની સીધી ભરતીથી ખાલી 
જ યાઓ ભરવા માટેની હેરાત િસ  થયેલ છે. જ ેઅ વય ે
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પસંદગી પામેલ ઉમેદવારો ઉપલ ધ થયેથી ખાલી જ યાઓ 
ભરવામાં આવે છે. 

 હોિ પટલ ખાત ે વગ-૧ તજ ોની જ યા ભરવા માટે દર 
સોમવારે તેમજ તબીબી અિધકારી વગ-૨ ની જ યાઓ 
ભરવા દર મંગળવારે વોક-ઈન-ઇ ટર યુ રાખવામાં આવે છે. 
જમેાં યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઉપલ ધ થયેથી 
જ યાઓ ભરવામા ંઆવે છે. 

 કિમશનર ી, આરો ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
િશ ણની કચેરી, ગાંધીનગર ારા સરકારી મેડીકલ 
કોલે માંથી એમ.બી.બી.એસ. તથા એમ.ડી. પૂણ કરેલ 
ઉમેદવારોને ણ વષ માટે બો ડેડ તબીબી અિધકારી વગ-
૨ અને બો ડેડ તજ  વગ-૧ તરીકે િનમણૂક આપવાની 
કાયવાહી કરવામાં આવ ેછે. 

 વગ-૧ની અિધ ક, િનવાસી તબીબી અિધકારી તથા વગ-
૨ની વહીવટી અિધકારીની જ યાઓ તેમજ વગ-૩ની 
નિસગ, પેરા મેડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અ ય વહીવટી 
સંવગની જ યાઓ યો ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 
ઉપલ ધ થયેથી સીધી ભરતી/બઢતીથી ભરવામાં આવે છે. 

(*પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખેલ છે.) 
 

આણંદ િજ ામાં ર તાઓનું સમારકામ 
 

*૨૪૫૬૧ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામા ં માગ અને મકાન રા ય 
હ તકના સબડીવીઝનવાર કેટલા ર તાઓ નવા બનાવવા 
અને મરામત માટે કેટલા ખચ મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાના કામો પૂણ 
થયા અને કયા કામો ગિતમાં છે, અને 

 

 (૧) અને (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બ ેવષમાં રા ય િવભાગમા ં
આણંદ િજ ામા ંસબડીવીઝનવાર નવા ર તાઓ તેમજ મરામત માટે 
મંજર કરેલ ખચ વાળા ર તાઓ ૂ  
  
સબડીવીઝન વષ કામો મંજરૂ  પૂણ ગિત મંજરીની ૂ

રકમ 
.લાખમાં 

નવા 
ર તા 

- - - - ૨૦૧૮ 

મરામત ૩ ૩ - ૪૮૭.૫૮ 
નવા 
ર તા 

- - - - 

આણંદ 

૨૦૧૯ 

મરામત ૧૫ ૧૦ ૫ ૩૨૮૧.૮૮ 
નવા 
ર તા 

- - - - ૨૦૧૮ 

મરામત ૪ ૧ ૩ ૩૨૦.૪૭ 

ખંભાત 

૨૦૧૯ નવા 
ર તા 

- - - - 

 (૩) ઉ ત શ  થયેલ કામો યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશે? 

  (૩) બનતી વરાએ. 

 
મોરબી અને માળીયા તાલુકાના ર તાઓની મરામત 

 
 ૨૪૫૦૭ ી િ જશ મેરે   (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અને માળીયા 
તાલુકામાં વષ ૨૦૧૯ના ંચોમાસામા ંઅિતવૃિ નાં કારણે કેટલા ર તા, 
નાળા/પુિલયાને નુકસાન થયું છે, અને 

  (૧) અને (૨) ઉ ત િ થિતએ મોરબી અને માિળયા તાલુકામા ં
અિતવિૃ નાં કારણે ૧૩ ર તા તથા ૩૦ નાળા/પુિલયાને નુકસાન 
થયેલ છે. નુકસાન પામેલ તમામ ર તા તથા નાળા/પુિલયાને જ રી 
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 (૨) તે અ વયે ઉ ત મરામત કામગીરી યારે શ  કરવામાં 
આવશે અને યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે? 

 મરામત કરી વાહન યવહાર યો ય રાખવામા ંઆવેલ છે. 
  વધુ નુકસાન પામેલ ૭ ર તાઓના રસરફેિસગંનંુ કામ મંજૂર 
કરવામા ંઆવેલ છે. જ ેવહીવટી યા પૂણ કરી બનતી વરાએ પૂણ 
કરવાનંુ આયોજન છે. 

--------- 
 

મહસાણા શહરે ે /િજ ાની હોિ પટલોમાં ઘાયલોને સારવાર આપવાનો ઈ કાર 
 

 ૨૪૪૬૨ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર અક માતના િક સામાં ઘાયલોને સમયસર સારવાર મળી રહે ત ે
માટે .૫૦ હ ર સુધીની સહાય ન કની કોઈપણ હોિ પટલ ે
આપવાની રહેશે તવેી સરકારની નીિત અ વયે મહેસાણા 
શહેર/િજ ામાં કઈ હોિ પટલોમાં કેટલા ઘાયલોએ સારવાર લીધી, 

  (૧) કુલ-૧૫ હોિ પટલમા ં
  વષ-૨૦૧૮-૭૯ દદ  
  વષ-૨૦૧૯-૨૨૫ દદ ઓએ સારવાર લીધી. 
પ ક-અ સામેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, હોિ પટલવાર કેટલી રકમ 
ચૂકવવામા ંઆવી, અને 

  (૨) વષ-૨૦૧૮માં .૧૬,૪૯,૧૭૯/- 
 વષ-૨૦૧૯માં .૪૭,૩૮,૭૪૨/-ની સહાય ચૂકવવામા ં
 આવી. પ ક-અ સામેલ છે. 

 (૩) ખાનગી હોિ પટલો આવા િક સામા ં ઉ ત યોજના હેઠળ 
સારવાર આપવાની મનાઈ ફરમાવે છે તેવી ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે 
કે કેમ? 

  (૩) કોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી. 

પ ક-અ 
મહસાણા શહરે ે /િજ ાની હોિ પટલોમાં ઘાયલોને સારવાર આપવા ઇ કાર િવધાનસભા તારાં કત -૨૪૪૬૨ 

 તા.૧૮-૦૫-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધી તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી 
મ િજ ાનું 

નામ 
હોિ પટલનું નામ કુલ લે સ કુલ લે સ 

રકમ 
ચૂકવેલ 

લે સ 
ચૂકવેલ લે સ 

રકમ 
કુલ લે સ કુલ લે સ 

રકમ 
ચૂકવેલ 

લે સ 
ચૂકવેલ લે સ 

રકમ 
૧ લાય સ જનરલ હોિ પટલ ૪૩ ૮૦૮૭૦૭ ૪૩ ૮૦૮૭૦૭ ૯૦ ૨૧૭૨૫૦૭ ૯૦ ૨૧૪૪૫૦૪ 
૨ ઓથ  લસ ઓથ પે ડક ૧૧ ૪૪૭૫૦૦ ૧૧ ૪૪૭૫૦૦ ૨૨ ૮૯૦૫૦૦ ૨૨ ૮૯૦૫૦૦ 
૩ શંકુઝ મેડીસીટી હોિ પટલ ૧૭ ૧૭૦૨૨૨ ૧૭ ૧૭૦૨૨૨ ૯ ૧૪૧૭૬૯ ૯ ૧૪૧૭૬૯ 
૪ ભરત હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩ ૩૯૮૨૫૦ ૧૨ ૩૫૮૦૦૦ 
૫ હોપ પાઈન & ઇ ટ 

લીનીક સુપર પે યાિલટી 
ઓથ પેડીક હોિ પટલ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૧૬ ૬૧૦૭૫૦ ૧૬ ૬૧૦૭૫૦ 

૬ નૂતન જનરલ હોિ પટલ ૩ ૧૨૦૭૫૦ ૩ ૧૨૦૭૫૦ ૬૭ ૫૦૦૪૬૬ ૨૮ ૩૭૫૨૧૯ 
૭ નવસજન ઓરલ એ ડ 

મેિ સલોફેિસઅલ સજરી 
સે ટર 

૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ સામવેદ આઈ સી યુ 
હોિ પટલ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૯૦૨૫૦ ૨ ૯૦૨૫૦ 

૯ અભય ઓથ પેડીક 
હોિ પટલ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪૭૨૫૦ ૧ ૪૭૨૫૦ 

૧૦ વામી રામાનંદ સર વતી 
ટ ટ 

૨ ૫૦૦૦ ૨ ૫૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ માં ઉમા મ ટી પે યાલીટી 
હોિ પટલ, ઝા 

૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ આ થા આઈ સી યુ 
હોિ પટલ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૫૧૫૦૦ ૦ ૦ 

૧૩ જય ઓથ પેડીક હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ 
૧૪ જનરલ હોિ પટલ, 

મહેસાણા 
૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૮૦૫૦૦ ૧ ૪૦૨૫૦ 

૧૫ ઉપાસના કીડની હોિ પટલ ૧ ૧૬૫૦૦ ૧ ૧૬૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
 

મહેસાણા 

કુલ ૭૯ ૧૬૪૯૧૭૯ ૭૯ ૧૬૪૯૧૭૯ ૨૨૫ ૫૦૨૩૯૯૨ ૧૮૨ ૪૭૩૮૭૪૨ 

 
--------- 
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પોઇ ટ ઓફ કલેરીફીકશને  
 

ટ લેટ ખરીદી અંગે ે  
 

 ી પરેશ ધાનાણી(િવરોધપ ના નેતા ી) : માનનીય અ ય ી, ર૭મી તારીખે િવધાનસભા ગૃહ 
ો રીમાં સરકારે ખરીદેલા ટે લેટને અનુલ ીને જ ેકાંઇ રજઆત કરી હતીૂ . ગઇ ર૭મી તારીખે તારાંિકત ો રીમા ં

ઉદભવેલા  પેટા મા ં સરકારે જ ે ૩ લાખ કરતા વધુ લેનોવો ટે લેટ ખરી ા છે એને અનુલ ીન ે મ ગૃહ સમ  
રજઆત કરી હતીૂ . યારે પણ મ ફલોરમાં કીધંુ હતું કે આ સરકાર જ ેલેનોવો ટે લેટ ૬૬૬૭ િપયા ચૂકવીને ખરીદી 
રહી છે. અલીબાબા ડોટ કોમ વેબસાઇટ ઉપર ઓન લાઇન એ મોડલ ૧૪૦૮ િપયા સમથ ગ ભાવથી ઉપલ ધ થાય 
છે. માનનીય ગૃહના નેતાએ પણ એના ફીચસને લઇને આમાં િવ તૃત વાત કરી હતી અને યારે પણ મ કીધંુ હતું કે 
વધુ ભાવ ચૂકવવાથી ૧૬૪ કરોડ િપયા બારોબાર વધારાના ચૂકવાયા છે. આની મં ી ી તપાસ કરાવવા માંગે છે કે 
કેમ? માનનીય અ ય ી, મારી પાસે ઓ ફિશયલ જ ેકાંઇ ી ટ હતી એ છે અને મ યારે પણ કીધંુ હતું કે મારો 
સરકાર ઉપર કોઇ આરોપ નથી, રખેને કાંઇ ચૂક થતી હોય તો. માનનીય મુ યમં ી ીએ િવ તૃત પ તા કયા પછી 
ગૃહના નેતાએ કીધંુ હતું કે કાંઇ ગેરસમજ થતી હોય તો સમય આપવામાં આવે. ફીચસને લઇને કયાંય ચચા થઇ યારે 
પણ મ રેકડ ઉપર એ વાતને કીધી હતી કે ટેકનોલો  જ ેફીચસ આ યા છે કદાચ મને ખબર ન હોય, સરકારને િવશેષ 
ખબર હશે આ સંદભની સાથે માનનીય મં ી ી ભપુે િસંહ એ આ ગૃહ સમ  જ ે  ઉઠા યો હતો અન ે
િવરોધપ ના નેતા તરીકે મારી ફરજ પણ બને કે કયાંક ચકૂ થઇ હોય તો એટલી પ તા થવી ઇએ. ભારત 
સરકારના વષ ર૦૧૭ના ગવનમે ટ રીઝો યુશન નં.૧૪૯ મુજબ સરકારની કોઇપણ, માફ કર , આપની 
અનુમિતથી(આ તબકકે માનનીય અ ય ીને અને માનનીય મં ી ીને રીઝો યુશનની કોપી આપવામા ં આવી) 
માનનીય અ ય ી, વષ ર૦૧૭ના ભારત સરકારના રીઝો યુશન નં.૧૪૯ મુજબ સરકારની કોઇપણ ખરીદી 
ગવનમે ટ ઇ માકટ એટલે કે .એમ. પોટલ ઉપરથી કરવાનો ભારત સરકારે દરેક રાજયને આદેશ કય  હતો. ભારત 
સરકારના આદેશ અ વયે ગુજરાત સરકારના ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગના તા.૪-૧૦-ર૦૧૭ના ઠરાવથી રાજયના 
વહીવટી િવભાગો, ખાતાના વહીવટી વડાઓ તમેજ િજ ા, તાલુકા કચેરીઓ, િજ ા, તાલુકા પચંાયત અને થાિનક 
વરાજયની સં થાઓ ારા થતી ખરીદી ગવનમે ટ ઇ માકટ એટલે કે .એમ. પોટલ મારફત જ કરાવવા માટે ઠરાવ 

પણ બહાર પાડયો હતો. જ ેસૂિચત ખરીદી કરવામાં આવી છે એ .એમ.માંથી ખરીદી કરવાના બદલે રાજય સરકારે 
.આઇ.એલ. ગુજરાત... 

 
  અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, આમાં આટલો સમય ય એ પોસાય નહ  એટલા માટે. 
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારે પ તા કરવાની છે. 
 
 અ  ય ી :નહ , આમાં આટલી જ પ તા હોય કે આ ખ  છે કે ખોટ છેં ંુ ?  
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, એ જ આપું છંુ. 
 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : સાહેબ, એક િમિનટ, મૂળ આપનો જવાબ એટલો જ ઇએ છે અમારે કે તમ ેજ ે
૧૪૦૦ .ની વાત કરો છો એ સાચું છે કે ખોટ છેું ? અમને શેની િશખામણ આપે છે?  
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગૃહના નતેા ી, મ નકલ મોકલી છે. સાહેબ, મ આપને 
નકલ મોકલી છે.  
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 ી િવજયકમાર પાણીઃુ  માનનીય અ ય ી, ના, ના, સીધી વાત ૧૪૦૦ િપયામાં તમે કહો છો એ વાત સાચી 
હોય તો અમે જવાબદાર છીએ. િપયા ૧૪૦૦ની વાતની માફી માંગવી પડે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મ નકલ મોકલી છે માનનીય પીકર સાહેબન,ે મં ી સાહેબન ે નકલ 
મોકલી છે. મને સાંભળો તો ખરા.  
 ી િવજયકમાર પાણીઃુ  માનનીય અ ય ી, આ ખુલાસો નથી. ખુલાસો એટલો જ ઇએ છે ૧૪૦૦ િપયામા ં
ટે લેટ મળ ેછે અને તમ ે િપયા ૬૦૦૦માં આપો છો. આ બાબતનો ખુલાસો ઇએ છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : સાહેબ, સાંભળો તો ખરા, હ એ જ  કરવા માગંુ છું ંુ .  
  અ  ય ી : એક બાજ ગૃહના નેતા છે આ બાજ િવુ ુ પ ના નેતા છે. વાત થવા દો બે જણા વ ચે. એકએક કરીન ે
બોલીએ. માનનીય પરેશભાઇ, બે િમિનટ બેસી વ. 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, તે દવસે એટલું જ બાકી ર ુ ંહતંુ કે ૧૪૦૮ િપયામા ંઆખુ ં
ટે લેટ મળે કે નહ ? એમેણ ેક ુ ંહતંુ કે ૧૪૦૮ િપયામા ંમળ.ે મ ક ું હતંુ કે ૧૪૦૮ િપયામાં રી લેસમે ટ પાટ મળ ેઆખુ ં
ટે લેટ મળ ેનહ  આ મારો જવાબ હતો. પછી એમણ ેક ું કે મને થોડો સમય આપવામાં આવ.ે માનનીય મુ યમં ી ી અન ે
આપે સમય આ યો હતો. આજ ેએટલો જ ખુલાસો કરવાનો છે કે ૧૪૦૮ િપયામા ંટે લેટ મળે છે કે નથી મળતંુ? નથી મળતંુ 
તો તેમના આ ેપ પાછા ખચે અન ેમાફી માગે. આટલો જ  છે.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આમા ં બાપુ સાહેબ, હ બહ સકારા મક છું ુ ંુ . કયાંય ગેરસમજ ન થવી 

ઇએ. આપને જ ેમ નકલ આપી છે. આ સરકારે જ ેટે ડર ઇ વાઇટ કય ુહતંુ તેની ઓ ફિશયલ નકલ છે. આધાર પુરાવા સાથ ે
છે. જ ેચૂક થઇ છે તે હ વીકારીશું . 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, બી  કોઇ વાત સાંભળવી નથી. એના િસવાય બી  કોઇ વાત 
સાંભળવી નથી. આ ેપ સાચો છે(અંતરાય)આ ેપ ખોટો હોય તો પાછો ખચે. બી  કોઇ વાત ન હોય.(અંતરાય) 
અલીબાબાની વાતનો જવાબ આપે. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપને મ સાંભ ા છે અને હવે મને સાંભળવો પડે. મળે છે. મળે છે. તમે 
લીધંુ એનાથી સ તંુ મળે છે.(અંતરાય) 
  અ  ય ી : આપ બેસી ઓ. 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, અલીબાબાની વાતનો જવાબ આપે. ોિસજરની ચચા જ નથી. એક 
જ વાતનો જવાબ ઇશ.ે આ ોિસજરની કોઇ ચચા નથી. 
 અ  ય ી : લીઝ, બેસી ઓ, લીઝ, આપ બેસી ઓ(અંતરાય) માનનીય અિમતભાઇ, લીઝ બેસી ઓ. 
માનનીય બળદેવભાઇ, લીઝ. આપણે કોઇ ઉભા ન હ થઇએ. એકસરખી વાત ચાલી રહી છે. સાંભળીએ. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ :  માનનીય અ ય ી, ગૃહના નેતા ઉ કેરવાની વાત કરે છે. 
 અ  ય ી : આમાં ઉ કેરવાની વાત નથી. લીઝ, બેસી ઓ. હવે આને શું કહેવાય? માનનીય પંુ ભાઇ આને શુ ં
કહેવાય? બેસી ઓ. આપ બધા બેસી ઓ. આપના નતેા ઉભા છે. લીઝ, બેસી ઓ. ગૃહના નેતા ી ઉભા છે. લીઝ, 
બેસી ઓ. આપ પણ બેસી ઓ. શેના માટે ઉભા છો? માનનીય બળદવેભાઇ લીઝ, માનનીય પરેશભાઇ,  અ યારે 
આટલી જ વાતનો પહેલા ખુલાસો ટકમાં કરી દોૂં . આપે જ ેક ું તે સાચંુ છે કે સરકારની વાત સાચી છે? ખુલાસો એના પૂરતો જ 
છે. એનાથી વધારે કોઇ વાત રેકડ ઉપર જશે ન હ. હ આ બાબતે બહ પ  છું ું ંુ .(અંતરાય) એ બધંુ આ યુ.ં 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, અમે કીધી છે. જવાબમાં દીધી છે. ચચા એની નથી. સાહેબ. સવાલ 
૧૪૦૦ િપયામા ંમળતંુ હોય તો ી પરેશભાઇ વાત કરે. ન મળતંુ હોય તો સવાલ નથી.(અંતરાય). 
 અ  ય ી : આપણે ગૃહની અંદર બધા જવાબદાર સ યો છીએ. એક જવાબદાર ધારાસ ય અને લોક િતિનિધ 
તરીકે વત એ. માિણકતાથી આટલો જ ટકો  છેૂં . આ માં ગેરસમજ કોઇની પણ થઇ શકે. પણ બી  બધી લાંબી વાત 
ન હોય. આપ ટકી વાતમા ંૂં કહો કે આટલામાં ટે લેટ મળ ેકે ના મળ?ે 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, કોઇ મારી ગોળીની વાત આવે તો કાઢી નાખ . હ ટે લેટન ેસંબંિધતું .. 
 અ  ય ી : આ  પુરતી જ વાત છે. આમાં ચચા, ભાષણ ન હોય. આમાં ચચાનો કોઇ અવકાશ નથી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, સરકારે ટે લેટ ખરી ુ ંછે તેની વાત ક  છં ંુ . ગોળી નથી પાતો. ટે લટેની 
જ વાત ક  છં ંુ .  
 અ  ય ી : બી  કોઇ ચચા નથી. 
  ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા :  માનનીય અ ય ી, બી  ચચા હોય જ નહ .  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, હ કોઇને બોલવા દેવા માગતો નથીું . આ ચચાનુ ં કલોઝર આપંુ છંુ. આપ ખુલાસો 
આપી શકતા નથી. લીઝ, આપ બેસી ઓ.(અંતરાય)(ટેઝરી બે ચ, શાસકપ  અને િવરોધપ ના બધા જ સ ય ીઓ 
ઉભા થઇ જતા)ં આમાં ન હોય. તમારી પાસ ે કોઇ ખુલાસો નથી એનો અથ એવો થયો. આમા ં ન હોય(અંતરાય) આમા ં
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સ ાધારી પ ને મારી િવનંતી છે કે તમે શા માટે ઉભા થાઓ છો? તમે સાચા છો? તો તમે બેસી ઓ. તમ ેસાચા છો? તો તમે 
બેસી ઓ. તમ ેસાચા હોવ તો તમ ેબેસી ઓ. તમ ેસાચા છો? તો બેસી ઓ. ી પંડયા , બેસી ઓ, લીઝ, લીઝ 
તમે સાચા છો ન ેતો બેસી ઓ પછી. જ ેસાચા હોય તે બેસી ય, જ ેસાચા હોય તે બેસી ય (અંતરાય) માનનીય બંન ે
લલીતભાઇ, શેના માટે બોલો છો? ખોટી વાતમાં ર વધારે આવ,ે તમે બેસો શાંિતથી. તમે સાચા છો ને તો બેસોન.ે(આ 
તબ ે  ટેઝરી બે ચ, શાસકપ  અન ેિવરોધપ ના તમામ સ ય ીઓ બેસી ગયા.)   
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય િવપ ના નેતા ીની માફી માગવાની વાત છે. માનનીય 
િવપ ના નેતા ી યારે ગૃહની અંદર માફી માગવી કે નહ  તેની જ ે પ તા કરી ર ા છે અને પછી સરકારને એમ લાગે સાહેબ, 
એવું ન હોય (અંતરાય) સરકારની સાથ ે િવધાનસભાગૃહની વાત છે. સરકારને એમની વાતની પ તામાં કઇક લાગતંુ હોય ં
અને પછી  ઉભો કરે તો બરાબર છે પણ િવપ ના નેતાન ેતમે માફી માગવાની વાત કરો છો અન ેતેઓ જવાબ રજ ન કરી ૂ
શકે એ વાત અયો ય છે.  
 અ  ય ી : મારી ગૃહન ેિવનંતી છે કે, એમણ ેજ ેકઇ લેખીતમાંં  આપવું હોય તે અ ય ને આપી દ ેઆ એક વાત. તમ ે
ન ી કરશો?  કા ંતો અ ય ન ેઆપી દ ેકા ંતો (અંતરાય) તે ા તમારે રાખવી પડે, કા ંતો આપ ટકમાં કહી દો કે આટલી ૂં
િકમતમાં આ મળે કે ન મળેં ? બસ વાત પૂરી થઇ ય. પછી તેના એ સ લેશન આપવા હશે તો આપીશુ.ં  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, ચચામાં તેમણે ોિસજર ચેલે જ નથી કરી.  ોિસજર 
ચેલે જ કરી હોત તો તેની પ તાની જ ર હતી. તેમણ ેમા  િકમત ચેલે જ કરી છેં . એટલ ેઅમારી ચેલે જ હતી તે સાિબત 
કરીને બતાવ.ે.. whether it can be 1408 rupees or... 
 અ  ય ી : બહ ટકો  છેુ ં ૂ .  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : તેમણે ોિસજર ચેલે જ કરી નથી.  
 અ  ય ી : તમે આમાં કયાંય િચ મા ંપણ આવતા નથી. આમાં મા  ણ જ લોકો છે.  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, મારી વાત એ છે કે, તેમણે ોિસજર ચેલે જ કરી નથી. એટલા 
માટે... 
 અ  ય ી : ોિસજરની આમાં કયાંય વાત આવતી જ નથી. ોિસજરની વાત નથી તે આપણે બધા જ ણીએ 
છીએ.  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, ોિસજરની પ તા કરવા માગે છે એટલા માટે હ કહ છું ું ંુ .  
 અ  ય ી : માનનીય િવપ ના નેતાન ેઆ હભરી િવનંતી ક  છં ંુ , હમણા ંમાફીની વાત રહેવા દો. મં ી ી બેઠા છે 
તે કહેશે જ ેવાત થઇ છે તે. તેમણે ક ું છે કે હ માફી માગીશું . તેમણે પોતે ક ું છે અને માફી માગવામાં તે કોઇ શેહશરમ નહ  
રાખે. મૂળ વાત એ છે. માનનીય પરેશભાઇ, આ  ટકમાં ઉકલે તેનો ર તો આ જ છે કે પહેલાં એકવાર આપ કહી દો કે આપે ૂં
જ ે ટેટમે ટ તે દવસ ેકયુ અન ેજ ેસનસનાટી બધા છાપાઓમાં આવી, મી ડયામાં આવી અને એવું લા યું કે સરકારમા ંકોઇ 
મોટી ગરબડ આની અંદર થઇ ગઇ છે. એટલે પહેલા આ વાતની પ તા થાય પછી બી  વાત માટે હ પરિમશન આપીશું . 
પહેલાં આપ આટલું કહો.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગૃહના નેતા અને મં ી ીએ મને સાંભ ો હોત તો તેમની છાતી 
ગદગદ ફલતૂ . એટલા માટે..... 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અમારે નથી ફલાવવીૂ !  
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, ફરીવાર િવનંતી ક ં ... 
 ી પરેશ ધાનાણી : િવધાનસભામા ંપણ... 
 અ  ય ી : આપ શોટમા ંકહી દો.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, િવધાનસભામા ંપણ આ વાતન ેમ દોહરાવી હતી કે રખેન ેમ કીધંુ એમા ં
મારી કોઇ ચૂક થઇ હોય.... 
 અ  ય ી : તો ચૂક થઇ હોય તો કહી દો ને કે ચૂક થઇ છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : નથી થઇ.  
 અ  ય ી : નથી થઇ? ચૂક નથી થઇ એમ કહે છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ગૃહના નેતાએ ફલોર પર પેિશ ફકેશન આ યું હતંુ કે, આ કારના ટે લેટ 
ખરીદવા માટેનું અમે ટે ડર બહાર પાડયું છે. સાત-આઠ કપનીઓએ આ ટે ડર કોટ કયા હતાં . આ વબલ મારી પાસે છે.  
 અ  ય ી : અ યારે તે વાત નથી. અલીબાબા ડોટ કોમ પર આટલામા ંમળે છે તેવું કઇ હોય તો બતાવોં , હમણાં જ 
હ સરકારનો જવાબ લું .  



ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 

પોઇ ટ ઓફ કલેરીફીકેશન 

 489 

 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, અલીબાબા ડોટકોમ વબેસાઇટ ઉપર જ ેસરકારે લેનોવા ટે લેટ ખરીદયુ ં
એનું મોડેલ હતંુ TB7504X. મારી ભૂલ ન થતી હોય તો બાપુ ી, આ જ ટે લેટ હતંુ અને આનું જ ે પેિસ ફકેશન છે આ 
લેનોવા પણ ચાઇનાની કપની છેં . એવું જ PC FT 6753 ૩૨૮૫ િપયામાં મળે છે.  
 અ  ય ી : બી ની વાત જ નથી. સરકારે જ ે ખરીદેલું છે, તમ ે જ ે અલીબાબા ડોટકોમ ઉપર બતાવતા હતા, 
માનનીય પરેશભાઇ, આપ ટકમાં જ કહો કે તમ ેજ ેઅલીબાબા ડોટકોમની વાત કરતા હતા એ આખા પીૂં .સી. માટે હતી કે એના 
કોઇ એક પા સ માટે હતી?  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, હ એ જ વાત પર આવતો હતોું . (અંતરાય) આ મૂળ મુ ા ઉપર લેનોવાની 
પ તામાં આવું છંુ, મૂળ મુદા ઉપર આવું છંુ. જ ેતે સમયે મારી પાસ ેજ ે ણકારી હતી એ માનનીય મં ી ીને મોકલી હતી.  

  અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, એક િમિનટ, મારે મં ી ીન ેપણ સાંભળવા છે. લીઝ, બે િમિનટ બેસી વ.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, આ અ યારે જ ેમાનનીય પરેશભાઇ જ ેવણન કરે છે એ યારે 
જ ર હોય, જ ેતે વખતે  એમણે પેિસ ફકેશન ચેલે જ કયા હતા? ના, ોિસઝર ચેલે જ કરી હતી? ના. મા  ચેલે જ કય  છે 
એ ભાવ ચેલે જ કય  છે. તો જ ેકાંઇ પ તા કરવી હોય તે ભાવ માટે જ કરે. બાકી તો જ ેકાંઇ ોિસઝર કરી એ હ વણન કરી ું
ગયો છ અન ેબધી જ બાબતોનું વણન અમે કરેલ છેુ ં , અમ ે પ તા કરી, બીજ ે દવસ ેપણ કરી, ીજ ે દવસ ેપણ કરી અન ે
મી ડયામાં પણ કરી કે, પેરપા સ, પેિસ ફકેશન, બધંુ જ અમે ક ું છે તો અ યારે એમનો જવાબ છે એ ોિસઝરનો કે 
પેિસ ફકેશનનો આપવાનો છે જ નહ . એ બધંુ વણન કરવાની જ ર છે જ નહ . એમણ ેજ ેવાતની ચેલે જ કરી હતી અન ેજ ે

આ ેપ કય  હતો એ આ ેપ પૂરતો જ એ જવાબ આપે.  
  અ  ય ી : આમા ં કોઇ ચચાને અવકાશ નથી. મા  પ  મંત ય છે કે સરકારની સામે જ ે આ ેપ થયેલો એ ં
આ ેપનો આમાં કોઇ ખુલાસો આવતો નથી એટલે હવે આગળ આની કોઇ ચચા હ કરવા દેતો નથીું . વી ગો નેક ટ, લીઝ, વી 
ગો નેક ટ. (અંતરાય) મ આપન ેક ુ ંકે આપ લેિખતમા ંઆપો, આપવા માટેની આપ ના પાડો છો, જ ેઆપે આ યું છે એ ઓન 
લોર ન કહેવાય.  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મને સાંભળો, માનનીય પરેશભાઇ, મન ેમાનનીય અ ય ીએ તક 
આપી છે, આપ બેસો, લીઝ. માનનીય અ ય ી, માનનીય ભપેૂ િસંહ એ ખૂબ સાચંુ ક ુ,ં આપે પણ ક ુ.ં એ દવસ ે
ફકત િકમત અંગે સરકારે ખરીદલેી િકમત ચી છે અને અલીબાબા ઉપર સ તામાં મળે છેં ં , કરોડોનો ાચાર થયો છે. આપે 
સાહેબ, સાચંુ ક ું કે બી  દવસે છાપાઓમાં આ યું અને અહ થી નીકળીને તુરત જ ી પરેશભાઇએ અને બી  ક ેસના 
િમ ોએ નીચે મી ડયામા ંમાઇકોનો મારો ચલા યો કે ણ ેઅમારી સરકારે કરોડો કરોડો િપયાની ગેરરીિત કરી ાચાર કય  
હોય (અંતરાય) ી પરેશભાઇ, હ તમન ેવ ચે ખલેલ કરતો નથીું . ી પરેશભાઇ, હ તમન ેજયારે તમ ેબોલતા હોય યારે ખલેલ ું
નથી કરતો, માટે હ બોલી લ  પછી બોલ  અને સાહેબ તક આપે તો બોલ  હ બેું ું સીસ. સાહેબ તક આપે તો બોલ  પણ 
અ યારે મન ેમારી વાત કહેવા દો. (અંતરાય) માનનીય અ ય ી, ગઇ કાલે પણ જયારે આ િવષય નીક ો, હ બધાન ેયાદ ું
કરાવું કે માનનીય પરેશભાઇએ યારે એમ ક ું કે, મારે આ બધી મા હતી મેળવવાનું અને એક  કરવાનું ચાલુ છે અને મને મારી 
બેક ઓફીસમાંથી બધી મા હતી મળે એટલ ેહ ખલુાસો કરીશ અન ેમારી ભૂલ હશે તો માફી માગીશું . એ વખતે પણ મ એમન ે
ક ું હતંુ કે કોઇ કાગળીયું આપે એ કોઇ પકડી ન લેતા. એવું મ એમને ક ું હતંુ, આ કોઇકનું કાગળીયું પકડી અને ખોટો આ ેપ 
કય . હવે સાહેબ, આપ એમ કહો છો કે એ વાત લંબાવે છે એટલ ેિવષય પૂરો કરો. અમારી સરકાર પ ની એવી લાગણી છે કે 

આ િવષય પૂરો ન થાય, એ માફી માગે અને કદાચ  ના માગે તો ગૃહ તરફથી હેરમા ંસ માનનીય ગૃહમાં (xxx) આપે 
ઠપકો આપવો ઇએ એવી મારી દરખા ત છે.   
 ી પરેશ   ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મૂળ મુ ાને વળગીને મારે પ તા તરફ આગળ વધવુ ંછે.  
 અ  ય ી : આપ એ વાત ઉપર અટલ છો કે તમે જ ેકહેલું એ દવસનું એ સાચંુ જ છે? એના માટે આજ ેપણ તમે 
અટલ છો? આજ ેપણ એ વાતમાં અટલ છો? (અંતરાય) મને પહેલા ંએ તો કહો. 
  
 ી પરેશ   ધાનાણી : હા, સાહેબ, મારી એ વાતમા ંહ અટલ છું ંુ .  
 અ  ય ી : તમ ેતે દવસ ેજ ેકહેલુ ંએટલામાં જ મળ ેછે?  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, એમાં થોડક કરે શન છેું , મ િપયા ૧૬ર કરોડ ક ા હતા એના બદલે પ૧ 
કરોડ, ૬૧ લાખ, ૮૮ હ ર, ર૧૭ િપયા વધુ ચૂકવાયા છે.  
 અ  ય ી : એ વધુ ચૂકવાયાની વાત ચાલતી નથી. વધુ ઓછાંની વાત નથી. વધુ ઓછાંની કોઇ વાત નથી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, સરકારે જ ેટે લટે ખરી ા છે એ જ ેતે તારીખે ડોલર રેટ, એનું િપયા સામ ે
મૂ ય અને એનો હસાબ કરીએ તો બાવન કરોડ િપયાની વધુ ચૂકવણી થઇ છે. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : એ બોલે છે તો ચારેય બાજ બધાને ખબર પડે છેુ .  

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



તા.૩  માચ, ર૦ર૦ 
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 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, તો પછી મને પ તા કરવા દોન.ે તો પછી પ તા કરવા દો ન.ે તમે 
ખાલી આરોપ લગાવીન ેબેસી ઓ, સાંભળવાની તૈયારી રાખવી પડે. તમે કહો એ જ સાચંુ?  
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, લીઝ.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, તમ ેકહો છો એ જ સાચંુ? બાકી તમારા આંકડા કહે છે,  
 અ  ય ી : લીઝ, બધા ઉભા થશો ન હ. લીઝ, બધા ઉભા ન થાઓ.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આજ ેપણ ઓનલાઇન લેટફોમ ઉપર જ ેતમ ે વોિલ ફકેશન મા યું છે એ 
મળે છે અને મ ક ું એ જ ભાવે મળે છે.  
 અ  ય ી : લીઝ, બધા ઉભા થશો ન હ, બધા ઉભા ન થાઓ, લીઝ.  
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, મા  એટલુ ંજ કહેવું છે કે એમણે આ સભાગૃહમાં આ અલીબાબાની ં
સાઇટ ઉપરનો કાગળ કાઢીન ેદેખા ો હતો કે ૧૪૦૦ િપયામાં આ ટે લટે મળે છે, આ સાઇટ તમે ઇ લો અને અમન ેસાઇટ 

વાનું ક ું અમે એ સાઇટ ચેક કરી, એ સાઇટ ઉપર મા  પાટસના પૈસા ૧૯ ડોલર એમાં લખેલા અને સાથે બીજુ,ં કાગળીયુ ં
અમે ઇને એમને આ યું અને ક ું કે આ િલનોવાનું મોડેલ ૯૯ ડોલરમા ંમળે છે, ી પરેશભાઇએ એમ ક ું કે આ બાબત મારે 
ચેક કરવી પડશ.ે શુ વારે ક ુ,ં એમણ ેક ુ ંઅમને થોડોક સમય આપો, આપે ચાર દવસ સમય આ યો. એટલે આ કાગળનો 
જવાબ આપે, હવે એ િલનોવાના બી  મોડેલ, ફલાણા મોડેલ એની વાત કરે એનો કોઇ મતલબ નથી. એમણે જ ે કાગળ 
આ યો અને બધાન,ે ેસને પણ લખા યું આ સાઇટ ઉપર આ ૧૪૦૦ િપયામાં મળે છે તો એ ૧૪૦૦ િપયામાં લઇ આવે કાં 
માફી માગે આટલી જ મારી વાત છે.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, સરકારે ટે લેટ ખરીદવા માટે પેિસ ફકેશ સ ઇ વાઇટ કરેલ, મોડેલ 
ઇ વાઇટ કરેલ નહોતંુ નંબર વન. હવ ેજ ેમોડેલની ચચા છે, મારે રાજકીય ટીકાટી પણીમાં નથી પડવુ.ં માનનીય મુ યમં ી અન ે
િશ ણમં ી ીએ કરેલા ખુલાસા મુજબ.. (અંતરાય) બાપુ, એક િમિનટ, ૬૬૬૭ િપયા િત ટેબલટે લેખ.ે.  
 અ  ય ી : મને આમા ંકોઇ ખલેદીલી દેખાતી નથી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : સાહેબ, બે િમિનટ મને સાંભળી લો પછી એની ટીકા કરશો, મારી વાત સાભંળો હ વીકારીશું , 
આમાં તમારી િત નથી, મારી પણ િત નથી. મને પ તા તો કરવા દો, પ તા તો કરવા દો, સાહેબ, પ તા તો કરવા 
દો, 
 અ  ય ી : એક િમિનટ, એક િમિનટ ભાઇ, માઇક બંધ કરો પહેલા.ં  
 ી પરેશ   ધાનાણી :૩,૦૯,૬પ૧ અરજદારો માટે...  
 અ  ય ી : એક િમિનટ, મારી વાત સાંભળી લો માનનીય પરેશભાઇ, લીઝ, મારી વાત સાંભળી લો. આમાં તમ ે
કઇક ક ા કરોં , ટેઝરી બે ચમાંથી પણ િવગતો આવ,ે આ લંબાય એ આપણા સાથી તમામ ધારાસ ય ીઓ માટે સા  નથી ં
દેખાતુ, ગુજરાત રા યની અંદર પણ આપ ં ખરાબ દેખાય છે. (અંતરાય) માનનીય પરેશભાઇ લીઝ, હ એક ર તો કાઢ છું ં ંુ ુ , 
આપને જ ેકઇ િવગત કહેવી હોય મં ી ી ભુપે િસંહ નેં , માનનીય નીિતનભાઇન,ે આપ િવગતો આપો. આપ પહેલાં ચચા 
કરી લો અને હ આ બાબત આવતીકાલ ઉપર મુલતવી રાખું છું ંુ . નેક ટ. નેક ટ, તેમને આવવા દો, સમ વવા દો. આપને કા ં
મને કાંઇ દરખા ત મૂકો. મ તો પહેલા ંજ હેર કયુ હતંુ કે ખુલાસો આપી શકતા નથી, મ હેર કરી જ દીધંુ છે. મારી પાસ ે
આમાં બી  કોઇ ઉપાય નથી. (અંતરાય) મૂકોન,ે દરખા ત મૂકો.   
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, હ આપનું ર ણ માગંુ છ આપે ક ું તે આંખું ંુ , માથા ઉપર પણ 
તે દવસે તેમણ ેચેલે જ શું કયુ હતંુ ? 
 અ  ય ી : તેનાથી આગળ હ બોલવા નથી દેવાનો અને તેનાથી આગળ કોઇ ગૃહની વાત રેકડ પર જશે પણ નહું .  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, તેમણે તે દવસે જ ેચેલે જ નહોતંુ કયુ તેની પ તા કરવાની 
કયાં જ ર છે.  
 અ  ય ી : પ તાની વાત આટલી જ છે કે આ ભાવમાં મળ ે છે, લાવો. નથી મળતંુ તેમા ં આગળ માણસની 
માનવીય ભૂલ થાય, સમજણની ભલૂ થાય તો એ વીકારાય તેમા ંકોઇ મોટી વાત છે નહ .  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, અમે મોટા મનના માણસો છીએ (અંતરાય) એ દવસે સાહેબ 
શુ વારે ક ુ,ં સોમવારે પણ ક ુ,ં મુ યમં ીએ ક ું (અંતરાય )...  
 અ  ય ી : તમારે ના નથી કહેવાની ભાઇ, કે આમણે હા કહેવાની નથી. આમા ંના કે હા નો કોઇ  નથી આજનુ ં
મોત કાલ ઉપર જશે જનેું પણ હશે ચાલો. (અંતરાય) 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ  એવો નથી કે જથેી અમન ે સ ાધારી પ ે અમારા 
સ માનનીય ધારાસ ય ીઓની કોઇ ભલૂ નથી, કોઇ ઠપકો અમ ેસાંભળવા તૈયાર નથી. ભૂલ એમની છે એ ખોટ બોલે છેું , 
એમણે સરકારને બદનામ કરી છે, એમણે માફી માગવી ઇએ આ વાત છે અને અમે તો સાચા છીએ. (અંતરાય) ખોટ એ બોલ ેું
છે આપ મંજરી આપોૂ . 
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 અ  ય ી : આપ શું ઇ છો છો ?  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ એ ઇ છ છ કે ું ં ંુ ુ ી પરેશભાઇ ખેલ દલીપૂવક (અંતરાય) તો માફી 
માગી લો વાત પતી ય. અમે કઇ બોલીએ છીએ તો અમારી પણ ભૂલ થાય તો અમે સુધારી નથી લેતાં ? સાહેબ, આ મા હતી 
મ આપી હતી તે મારી ભૂલ હતી, પૂ  થઇ ગયુંં . તમે શું કામ ી બનો છો? દ શું કામ કરો છો ? તમે ખોટી દ શું કામ કરો 
છો ? સાહેબ, અમે કોઇ વચનમાં કે ો રીમાં મા હતી આપી હોય તો અમ ેસુધારો નથી કરતા?  
 અ  ય ી : અરે, દલગીરી યકત કરી લો વાત પૂરી થાય.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, દલગીરી યકત કરે સાહેબ, પૂ  થઇ ગયુંં .  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, હ આજ ેપણ કહ છ ું ું ંુ (અતંરાય) તમે ી નીિતનભાઇ, બે િમિનટ તો મન ે
સાંભ ો હોતન.ે..  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : પણ દલગીરી યકત કરી લો પૂ  થઇ યં . 
 ી પરેશ ધાનાણી : અરે પણ મારી ભૂલ થાતી હોય તો દસ વખત દલગીરી યકત ક ં . 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : તમારી ભૂલ જ છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : પણ સાંભળો તો ખરા.ં 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : એમાં સાંભળવાનું જ ના હોય. 
 ી પરેશ ધાનાણી : એમ થોડ હોયું , સાહેબ. 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : િપયા ૧૪૦૦મા ંમળ ેછે એવું રેકડ સાિબતી સાથે સાહેબન ેઆપો. 
 ી પરેશ ધાનાણી : છે, અરે આ અ યારે આ યુ.ં 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપોને, તો અમે બધા બહાર નીકળી અન ે ૧૪૦૦ િપયામા ં
ખરીદીનો ઓડર આપીએ. 
 અ  ય ી : મને તેમણે જ ેરેકડ ઉપર આ યું છે (અંતરાય)  
 ી પરેશ ધાનાણી : ણ મોડલ અને કહેલા એ ભાવથી (અંતરાય)  
 અ  ય ી : હ રેકડ ઉપર લેતો નથી જયાં સુધીું ... 
 ી પરેશ ધાનાણી : અને મારે તો બાપુએ મને ઠરાવ આ યો તેના ઉપર પ તા કરવી છે. (અંતરાય) મને બોલવા 
દીધો હોત તો.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ભૂલ થઇ ગઇ, વાત પૂરી થઇ ગઇ માફી માગી લો અન ે દલગીરી 
યકત કરી લો. ી અિમતભાઇ તમ ે કહો, તમે ક ેસ પ ના મુખ છો તમારી જવાબદારી છે. તમારા પ ની િત ા 

બચાવવાની તમારી જવાબદારી છે.  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, આ જ ે  છે તેમાં અમારા માનનીય નેતાએ પણ પ તા કરવા માટેની 
વાત કરી છે એટલે તેમના તરફથી પણ વાત થઇ છે અને આપે જયારે એક વખત લ ગ આપી દીધંુ.  
 અ  ય ી : ના, ના લ ગ તો  ઘણા ંબધા આ યા, પહેલાં પણ લ ગ આ યું પણ તમે કયાં બધા માનો છો?  
 ી અિમત  ચાવડા : માનનીય અ ય ી, આપણે એક દવસ ચકાસણી કરી લો એમણ ેઆપને પણ પેપસ આ યા 
છે તે પણ ઇ લે અને ભૂપે િસંહ ને પણ કોપી આપી છે તેઓ પણ ઇ લ.ે કારણ કે પૂરક માગણીઓનો આજ ેછે ો દવસ 
છે અન ેસ ય ીઓનો સમય ના બગડે એવું અમ ેપણ ઇ છીએ છીએ અને તમ ેમાનો કે જ ેિનણય કાલ ેકરશો તો એ બધાન ે
વીકાય હશ.ે  

 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, મ બે વખત ક ું ફરી વખત કહ છ કે તેમની પ તા અ થાન ેું ંુ
છે, સાવ અ થાને છે. એ ખુલાસો નથી કરી શકતા એટલા માટે એમને ઠપકો આપવો ઇએ એવી હ દરખા ત મૂક છું ં ંુ ુ .  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ી પરેશભાઇ, મન ે એલાઉ કય  છે. માનનીય અ ય ી, હ ું
દરખા ત મૂક છુ ું ં, ટેકો આપંુ છ કેુ ં , માનનીય સંસદીય બાબતોના મં ી ીએ િવરોધપ ના નેતા ીને વારવાર કહેવા છતાં એના ં
અંગેની હ  સુધી પ તા નથી કરી તો એના અંગે હ ટેકો આપંુ છું ંુ .  
 અ  ય ી : દરખા ત ફરીથી રિપટ કરો આટલા અવાજમાં મ સાંભળીનથી.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા :માનનીય અ ય ી, ગુ વારની ો રી, એમાં પણ મારી પ તા, શુ વારની 
(અંતરાય) એમણે જ ેઆ ેપ કય  હતો એનો ખુલાસો કરી શકયા નથી, ગૃહને ગેરમાગ દોય ુછે અન ેસરકારને બદનામ કરવાનો 
ખોટો યાસ કય  છે. એનો ખુલાસો આપી શકયા નથી, એટલા માટે માનનીય અ ય ી આપે એમને ઠપકો આપવો ઇએ. 
(ભાજપ તેરી દાદાગીરી નહ  ચલેગીના સૂ ો ચાર િવપ ના સ ય ીઓએ પોત પોતાના થાન ઉપર ઉભા થઇ શ  કયા.) 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય સસંદીય બાબતોના મં ી ી ભૂપે િસંહ એ િવપ ના 
નેતા ારા જ ે પ તા નહ  કરવાના કારણે એમને ઠપકો આપવા માટેની જ ેદરખા ત મૂકી છે, તે દરખા તન ેહ ટેકો આપંુ છું ંુ .  
 ી પરેશ ધાનાણી : મ આના આધાર પૂરાવા માનનીય અ ય ી સાહેબ આપને આ યા છે. 



તા.૩  માચ, ર૦ર૦ 

તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત (િનયમ-૧૧૬) 

 492 

 
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, આપને ફરી એકવાર તક આપંુ છંુ, માનનીય પરેશભાઇ આપ, માનવીય િત થઇ 
હોય, ચૂક થઇ હોય  તમે વીકારતા હોય તો હા પાડો તો આગળ વાત ચાલ.ે (અંતરાય)  
 ી શૈલષે  મ. પરમાર : સાહેબ, મારી આપ ીન ેઅન ેસરકાર ીન ેપણ િવનંતી છે કે જ ેમા હતી ી પરેશભાઇ વાંચી 
ર ા છે કે અ યારે આપી ર ા છે એના ડોકયુમે ટ આપને પણ આપેલા છે અને ી ભૂપે િસંહ ને પણ આપેલા છે. આપ 
સાહેબ િનણય કરી શકો છો, સાહેબ, આપ કરી શકો છો અને હ આપને િવનંતી ક  છ કે આપનો જ ેકઇું ં ં ંુ  િનણય આવશે એ 
અમારા પ ે પણ મા ય રહેશ.ે મારી સરકાર ીને પણ િવનંતી છે કે જ ેતમે ઠપકા માટેની દરખા ત લા યા છો તે દરખા ત ન 
લાવો સાહેબ, અને આપ િનણય લો તે અમારા માટે મા યકતા હશે સાહેબ.  
 અ  ય ી : અ યારે ટકમાં જૂં .  
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : આના સંદભમાં જ મારે કહેવું છે એટલે આ િવષયને પૂરો કરીએ. અમ ેતો દરખા ત મૂકી છે, 
પરતુ ી શૈલેષભાઇએ જ ેવાત કરી છેં . અમારી તો સાહેબ વાત એટલી જ છે કે આવતીકાલ પૂરતો આપ િનણય કરો અમન ે
વાંધો નથી. પરતુ  મા  મળૂ રેકડ પર એમણે જ ેકરેલા આ પનો જ જવાબ ઇએ છેં , સાહેબ. બાકી એકેય જવાબ એમનો 
લેિખતમાં કે મૌિખકમાં ઇતો નથી. એ જવાબ મુજબ કા ંપોતે એન ેવળગી રહે ચૌદસો િપયામાં ટે લેટ આપે, આઇધર માફી 
માગે. સાહેબ, આ જવાબ હોય તો અમારી કાલ પૂરતી તૈયારી છે. 
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, અ યારે કોઇ ખુલાસો નથી. અ યારે કોઇ ખુલાસો નહ  આપવા દ .  
 ી પરેશ ધાનાણી : સાહેબ, મારી વાત તો સાંભળો. અરે ખાલી મન ેસાહેબ એક િમિનટ સાંભળો, કાલે હ ગૃહ સમ  ું
નથી એટલા માટે કહ છ કે મન ેદશ િમિનટ આપો તો તમ ેખુશ થશોું ંુ , મન ેસાંભળો, મને સાંભળો, મન ેસાંભ ા વગર ખાલી 
આરોપ લગાવીન ેવાત પૂરી ન કરો, મારી આપને િવનંતી છે કે આવતી કાલે હ ગૃહ સમ  નથીું .  
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : એમણે લેિખત આપવાનું છે, એમને સાંભળવાની જ ર નથી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આવતી કાલે હ ગૃહ સમ  નથી એટલા માટે મારી િવનંતી છેું . મને આજ ે
દશ િમિનટ સાંભળી લો. મને મારી પ તા પૂરી કરી લેવા દો.   
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, મ પહેલાં જ ક ું કે આપને જ ેઆ ટકી બાબત છે એના પૂરતંુ એક જ કાગળમાં ચાર ૂં
લીટીમાં મને લખીને આપી દો કે કયાં તો વળગી રહો છો, કયાં તો આપ વીકારો છો, કાં વીકારતા નથી. માનવીય િત થઇ 
હોય તો તમ ે દલગીરી યકત કરી દો. તો વાત પૂરી થાય પછી જ ેકહેવું હોય તેની વાત આવ,ે તે િસવાય કોઇ વાત સાંભળવામા ં
ન આવ.ે એ યો ય પણ નથી. કારણ કે બહ જ ટકી વાત માટે તે દવસે  ઉભો થયેલો હતોુ ં ૂ .   
 ી ભૂપે િસંહ ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, અ યારે આપ એને મતદાન પર મૂકો, પણ િસિનયર સ યએ જ ે
દરખા ત મૂકી છે, અને માનનીય મુ યમં ી ીએ ઉદારતાથી ક ુ ંછે, અન ેછતાં પછી એ ટાઇમ બગાડે અન ેઅ યારે તાવના 
કરે છે એનો મતલબ શું છે? ી શૈલેષભાઇ, આપે કહેવું ઇએ.  
 અ ય ી : માનનીય ગૃહના નેતા ીએ જયારે ઉદારતાપૂવક આ ના સદંભમા ંિવપ ના નેતા ી માટે લિેખતમાં જ ે
કઇ એમણે આપવું હોયં , મને આજના દવસમાં આપી દ.ે હ કાલે આ બાબત હાથ પર લઇશું . 

તાકીદની હર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત ે (િનયમ-૧૧૬)  
ખંભાત શહરમાં તોફાનો અંગેે   

 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા(જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ ું
૧૧૬ અ વયે નીચેની તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર માનનીય  મુ યમં ી ી (ગૃહ)નુ ં યાન દો  છ અન ેતેમને તેં ંુ  
અંગે િનવેદન કરવા િવનંતી ક  છં ંુ .  
 ‘ ‘ તાજતેરમા ંખંભાત શહેરમાં અકબરપુરા સ હત અનેક િવ તારોમા ંકોમી તોફાનો તેમજ આગચંપીના બનાવો બનતા 
માલ િમલકતને યાપક નુકસાન થયેલ છે તેમજ ચાર જટેલા પોલીસ કમ ઓ ઘાયલ થયેલ છે, આથી આમ જનતામા ંભય અન ે
ગભરાટ ફેલાયેલ છે જ ેિનવારવા રાજય સરકારે લીધેલા ંકે લેવા ધારેલાં પગલા’ં ’  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  (રા.ક.ના ગૃહ મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, તા. ૨૩/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ ૧૩-૩૦ 
કલાકે આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેર પોલીસ ટેશન િવ તારનાં અકબરપુરા, મદારનગર, ભોઇ બારી, લાલ દરવા , 
પીરજપુરા, ભાવસાર વાડ, પિત વાસ અન ે ણ દરવા  િવ તારમા ં કોમી અથવાડમણના બનાવો બનવા પામલે છે. 
તા.૨૩-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ બપોરે ૦૧-૩૦ વા યાનાં સુમારે અકબરપુરા, મદારનગર ખાતે પ થરો પડવાના વહેમ પર 
અફવા ફેલાતા ંઅકબરપુરામા ંલોકોના ટોળાં એક ીત થઇ ગયલે અને એકબી ની િવ  પ થરમારો કરેલ તથા આગ ચંપીના 
બનાવો થયેલ. જ ે સંબંધમાં તા.૨૩-૨-૨૦૨૦ના રોજ ૪ ગુના દાખલ કરવામા ં આ યા છે. તા. ૨૪-૨-૨૦૨૦ના રોજ 
પોલીસ કો બ ગ ઓપરેશન દરિમયાન કેટલાક અસામાિજક ત વોએ ઓપરેશનમાં રોકાયેલ પોલીસ કો ટેબલ પર હમલો કરી ુ
પોલીસ ઉપર પ થરમારો કરી નાની મોટી ઇ ઓ કરી સરકારી વાહનોને નુકસાન કરેલ, જ ેબદલ ગુનો ન ધવામાં આવેલ છે. 
તા.૨૫-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ ગવારા ટાવર પાસે આરોપીઓએ ઉ કેરણીજનક ભાષણો કરવા અંગે તથા ગેરકાયદેસર મંડળી 



ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 
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રચી મકાનો-દુકાનોમાં તોડફોડ કરી આગચંપી કરવા સંબંધમાં કલ બે ગુનાઓ ન ધાુ યેલ છે. કલ ુ ૭ ગુનામાં એક  કરવામા ં
આવેલ પૂરાવાઓને એફ.એસ.એલ.મા ંચકાસણી માટે મોકલવામાં આ યા છે.  
 તોફાની ત વોને કાબુમા ંલેવા પોલીસ ારા ર બર બુલેટના ૨૦ રાઉ ડ, ટીયરગેસના ૬૦ સેલ તથા ટીયરગેસના ૧૨ 
હે ડ ેનેડનો ઉપયોગ કરેલ હતો.  
 ન ધાયેલ કલ ુ ૭ ગુનાઓમા ં મકાનો, વાહનો, દુકાનો, લારી-ગ ા િવગેરે જવેી ખાનગી તથા હેર િમલકતન ે
નુકસાન થયું છે. અકબરપુરા, મદારનગર, ભોઇ બારી, લાલ દરવા , પીરજપુરા, ભાવસાર વાડ, પિત વાસ અને ણ 
દરવા  િવ તારમાં બનેલા બનાવોમાં પ થરમારો અથવા અ ય કારણોસર કલ ુ ૪૧ યિ તઓને ઇ ઓ થયેલી છે. જયારે ૮ 
પોલીસ કમચારીઓ ઘવાયા છે.  
 આ ગુનાઓ સંબંધમાં કલ ુ ૧૧૫ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. આરોપીઓ પાસેથી લાકડી, ચ પુ, 
ધારીયા, સળીયા, ગુ ી, છરા જવેા મારક હિથયારો મળી આવેલ છે.  
 ઘટનાની ણ થતા ં એડીશનલ ડી. . (લો એ ડ ઓડર), આઇ. . (આ ડસ યુિનટ), અમદાવાદ રે જના 
આઇ. ., પોલીસ અિધ ક-ખેડા, પોલીસ અિધ ક-અમદાવાદ ા ય તથા એસ.આર.પી. કમા ડ ટ તેમજ 
એસ.એમ.સી.ને તુતજ મોકલવામાં આવેલ. રાજય પોલીસ વડાએ પણ ખંભાતની મલુાકાત લઇ થાિનક વહીવટી તં  પાસેથી 
તમામ િવગતો મેળવલે તેમજ વધારાનાં બે ગુનાઓ ન ધવા સૂચના આપેલ.  
 િજ ા શાસન અન ે પોલીસ ારા આરોપીઓની અટક, પોલીસ એરીયા ડોમીનેશન, અસામાિજક ત વો સામ ે
અટકાયતની કાવાહી, ફલેગ માચ, ટેટીક ડી લોયમે ટ, ધાબાં પોઇ ટ, કો બ ગ તથા િસિનયર અિધકારીઓ ારા પેટોલ ગ 
જવેા વરીત પગલા ંલેવાના કારણે પ રિ થિતને તુતજ િનયં ણમા ંલાવી શકાયેલ.  
 ખંભાત  શહેરમાં અકબરપુરા સ હત અનેક િવ તારોમા ં કોમી તોફાનો થતા ં થાિનક પોલીસ ઉપરાંત 
એસ.આર.પી.એફ.ની પાંચ કપનીં , આર.એ.એફ.ની બે કપની તથા ઉ ચ પોલીસ અિધકારીઓનો વધારાનો બંદોબ ત ં
ગોઠવવામાં આવલે હતો.  
 થાિનક વહીવટી તં  ારા દસ ફાયર ટે કરનો ઉપયોગ કરવામા ં આવેલ તથા કાટમાળને ખસેડવાની કાયવાહી 
તુતજ હાથ ધરવામાં આવી હતી.  
 િજ ા શાસન અન ેઉ ચ પોલીસ અિધકારીઓએ બ ે સમાજના અ ણીઓ સાથ ે બેઠકો યો  કોમી શાંિત અન ે
એખલાસ જળવાઇ રહે તેવા ય નો કરેલ હતા.  
 આમ, ઉપરોકત તમામ હકીકતો યાને લેતા, વહીવટીતં  ારા વ રત પગલાં લેવાના કારણે પ રિ થિત િનયં ણ 
પર આવી ગયેલ હતી. શાસન ારા લેવાયેલ િવ ાસ પુન: થાિપત કરવાના યાસોના કારણે પ રિ થિત ઝડપથી સામા ય 
થઇ ગયેલ છે. હાલમા,ં લોકોમા ંકોઇ ભયની લાગણી વતતી નથી.   
 ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, હ હ દીમાં  પૂછી શક ું ંુ ?  
 અ ય ી : હા, હ દીમાં બોલો.  

 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા :  માનનીય અ ય ી, हम आह भी भरते है तो हो जाते है बदनाम वो क  ल 

भी करते है तो चचा नह  ंहोती । माननीय अ  य जी, खंभात के अकबरपुरा म पछल े11 मह न ेसे तीन 

तीन बार अ  य जी कौमी तुफान हएु  ह । वहॉ के आसामा जक त  व  ने जो माल िम  कत  को नुकसान 

पहंचायाु  है और साथ साथ आग लगाकर वहॉ के लोग  के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर दया है । ( ી 

જઠેાભાઇ બેઠાં બેઠા ંબોલતા)ં(અંતરાય) ભાઇ, (xxx)જ દેખાશ.ે  
 અ ય ી : જ ે*(xxx) બો યા છે એ શ દો હ રેકોડ ઉપરથી દૂર ક  છું ં ંુ .  કોણ બો યું *(xxx) ઉભા થઇ ઓ? 
આપને હ ફરી વાર િવનંતી ક  છ કે આ રીતે ફરી વાર ન બોલશોું ં ંુ . અહ  કોઇ *(xxx) નથી, બધા હ દુ તાની છીએ.  

 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા :  तीन मह न ेपहल ेवहॉ तूफान हएु  थे वहॉ पर तीन मह न ेपहल ेभी एक 

 य  का र  शा म बैठे हएु   य  का पुिलस क  गोली स ेमृ  य ुहो गई थी ं । इसके पहल ेखंभात म जो 
तुफान हएु  थे, वो गुनहगार आज तक पकडे न जान ेस ेउन लोग  के अंदर एक पिुलस का कोई डर नह  ं

रहा, जसके कारण बार बार खंभात के अंदर तुफान हो रहे ह । गुजरात म िसफ खंभात के अंदर ह   य  

तुफान हो रहे ह ? इसक  भी तपास करन ेक  ज रत ह । पुिलस ने  वहॉ पर सभा, जुलुस क  कोई भी 
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इजाजत नह  ंद  थी फ र भी वहॉ पर हजार  लोग इकटठे हुए थे । वहॉ पर 144 क  कलम होन ेके बावजूद 

भी वहॉ पर 10 हजार लोग इकटठे हएु  । वहॉ पर माननीय अ  य जी... 
 અ ય ી :  यह बात आप धमाल के बाद कह रहे ह ।  

 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા :   हा, साहब, धमाल के बाद क  ह  म बात कर रहा हूं । साहब, इसम कोई 

भी बात मेर  गलत हो तो म खदु जाकर देखकर आया हूं । जो मने ऑख  से देखा है एवं वो दल से बता 
रहा हूं ।( अंतराय) सूनो यह सब आपको अ  छा नह  ंलगेगा । सरदारबाग के पास वहॉ 10 हजार लोग 

जमा हएु  थे । यह एक राजनीितक लडाई है ऐसी मझुे ब ूआ रह  ह । वहॉ पर (xxx) दोन  िमलकर साथ 

रह रहे ह । वहॉ ऐसा कोई तूफान के अंदर, *(xxx) को कोई तकलीफ नह  ंथी वहॉ पर, पािल टकली वहॉ 
पर पूव एम एल ए, वहॉ के पाषद थे उनके नाम नह  ंबोलता हूं उ  केरन ेका काम कया था । म आभार  हूं 

वहॉ के सी टजन एम एल ए ह । जब तुफान होता था म उनसे फोन पर बात करता था मयुर भाई का और 

वो होम िमिन  टर साहब को, एवं चीफ िमिन  टर साहब को भी बताते थे । म उनका आभार  हुं । गुजरात 

म शांित बनी रह हम सब चाहते ह ले कन, खंभात के अंदर जो यह बनाव बन रहा ह उससे बहतु  द:ुख 

होता ह । माननीय अ  य जी, गुजरात म कह  ंभी तुफान नह  ंहो रहे ह, िसफ खभंात म ह   य  हो रहे ह 

? इसक  भी तपास करन ेक  ज रत ह । *(xxx) यह बहतु  दखु क  बात ह । *(xxx) वहॉ पर अशांत धारा 
का कानून वहॉ अभी लगाया है वो इसिलए लगाया है वहॉ के लोग  का ह...  

પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
હ દુ મુ લીમનો ઉ ેખ  ન કરવા અંગે  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ ( નાયબ મુ યમં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે આ ખૂબ 
અગ યનો  છે.  માનનીય સ ય ી ખેડાવાલા *(xxx) મારી િ એ યો ય નથી. આપણે હમશેા એમ કહીએ છીએ કે એક ં
જથ આમ હતંુ એક જથ આમ હતંુૂ ૂ . આપણે એમ નથી કહેતા કે *(xxx) તમારે જ ેવણન કરવું હોય એ કરો મને વાંધો નથી.* 
(xxx) આ ઉ કેરણીનો એક ભાગ છે આ વાત બહાર ય એ યો ય નથી. આ િવધાનસભા ગૃહમાં *(xxx) વાત કેવી રીતે 
થાય? આ રીતે વાત ન થાય.  કોઇ અમારા સ ય એમ કહેશ.ે  
  અ  ય ી : માનનીય નીિતનભાઇનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર ા  રાખવામા ંઆવે છે એ શ દો રેકડમાંથી દૂર કરવામા ં
આવે છે અને હવ ેપછી એ રીતે ન બોલશો.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ખંભાત એ પૌરાિણક શહેર છે અને એક જ મહો ામાં બધા હ દુ તાની 
િવિવધ ધમ પાળતા લોકો રહે છે એમા ંભાઇચારો હતો અન ેએમા ંફટ પડાવવાનુ ંકામ કોઇકે કય ુછે એનો કાન આંબળોૂ , આ તો 
સીધો માણસ છે, એ તો સરકારનું યાન દોરે છે તમે ખાલી એટલું સાંભળો.  સા  કયુ છે યા ંઆભાર પણ મા યો છે.   
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, *(xxx)   

 ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા :  तूफान करनेवाल ेचाहे कोई भी जाित के हो .... 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી આઠ િમિનટથી બોલી ર ા છે  પરતુ એમનો ં

 શું  છે એની ખબર પડતી નથી.  
  અ  ય ી : માનનીય ઇમરાનભાઇ,  ૧૧૬માં  િવગતો આવી ગઇ છે, સરકારે જવાબ આપી દીધો છે. તમારે એક બે 

ો પૂછવા હોય એ કહો.  

 ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : માનનીય અ ય ી, तुफान करन ेवाल ेकोई भी जाित के हो उसको कडक 

से कडक सजा िमलनी चा हए उसको बचान ेक  हम कोशीश नह ं कर रहे ह । जो पुिलस कमचार  को लगा 
ह, जो पिुलस कमचार  घायल हआु  ह उसके िलए भी खेद  य  त करते ह । मु  यमं ी और गहृमं ी का 
आभार इसिलय े  य  त करता हूं क जब जब भी मने फोन कया था उस समय उ  ह ने फौरन पुिलस 

फोस भेजी, ड  जी पी साहब को भेजा, वहॉ पर कले  टर साहब को भी भेजा, पुिलस किम  नर साहब को 
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भी भेजा । तुफान को दो दन के अंदर पूरा िनयं त करन ेक  कोिशश क  ह । जो हक कत ह म आपके 

सामन ेबयान कर रहा हूं । यह कोई बात गलत नह  ंह, उ  ह ने पूर  कोिशश क  ह इसीिलए मै इस व  त 

म उनका आभार भी  य  त करता हुं । ले कन बार बार वहॉ तुफान न हो, वहॉ पर लोग शांित से रह, म 

इतना ह  चाहता हूं । जस तरह स ेयू पी म हआु  है वहॉ के मु  यमं ी न े कया ह, जन दंगाईय  न ेवहॉ पर 

नुकसान कया है ( अंतराय) सिुनए यह सब बात आपके काम आएगी । 
 અ  ય ી :  सुिनए, वे काम क  बात कर रहे ह । 
 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા :  जस तरह से यू पी के मु  यमं ी ी योगीजी ने तूफान करन ेवाल ेलोग 

थे, उनको पकडकर वसूली करवाई । जो दंगा करते थे उनस ेह  वसुली क  गई । इस तरह गुजरात के अंदर 

म सरकार से कहना चाहगॉू  क जो तूफान करनेवाल ेह उनक  िम  कत को ज  त करके, जो दंगा करन े

वाल ेह उनक  सं  प  को, वो गर ब लोग  का जनका नुकसान हआु  ह उनको देना चा हए । माननीय 

अ  य जी, जस तरह द  ली के अंदर जो मारे गए उन लोग  1 लाख पए और मकान जनके जल गए 

ह उनको 5 लाख क  सहायता द  गई । ऐसा ह  गुजरात के अंदर जहॉ य ेखभंात के अंदर य ेहआु  ह । एक 

कमेट  बनाकर सव हो, जो गर ब लोग ह, जनके मकान जल गए, उनको सरकार क  तरफ से सहायता 
िमलनी चा हए । म एक शरै पढकर अपनी बात पूर  करना चाहता हूं । 

लोग टटू  जाते ह, एक घर बनान ेम, तुम तरस भी नह  ंखाते, ब  तीयॉ जलान ेम ।। 
 અ  ય ી : આ માણસ સારો છે, એટલ ેહ હમેશા એલાવ ક  છું ં ં ંુ . માનનીય રાવલભાઇ. 
 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ(ખંભાત) : માનનીય અ ય ી, ૨૩મી તારીખના રોજ ખંભાત ખાતે બપોરના સુમારે 
લગભગ દોઢ વા યાની આસપાસ સમ  ખંભાતમાં અસામાિજક ત વો ારા ખંભાતને બાનમાં લેવાનો ય ન થયો.  
 આ વાતની મને ણ થતા ંમ તુરત જ યાંના થાિનક અિધકારીઓ, િજ ા લેવલના અિધકારીઓનો સંપક કય . 
પરતુ ધમાલનુ ં માણ એટલુ ં યાપક હતંુ કેં , સમ  તં  એક સાથે કામે લાગે તો પણ એનો ઝડપી િનકાલ થાય એમ નહતો. 
આ વાતની ણ મ તરત આ રા યના આપણા સંવેશનશીલ ગૃહમં ી માનનીય ી દપિસંહ ડે  સાહેબ અન ેમુ યમં ી 
માનનીય ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને િસિનયર મં ી માનનીય ી ભૂપે િસંહ ચુડાસમા સાહેબને ણ કરી કે, 
ખંભાતમા ંસમ  િવ તારમાં એક સાથે આ તોફાનો ફાટી િનક ા છે તો આને કટોલ કરવા ખૂબ જ રી છેં . એ વખતે આપણા 
બાહોશ ગૃહમં ી માનનીય ી દપિસંહ ડે  સાહેબે ક ું કે, ી મહેશભાઇ, તમે િચંતા ના કરો, સમ  રા યમાંથી યા ં
પણ જ ર પડશે યાંથી એક કલાકમાં ખભંાતમા ંપોલીસ બંદોબ તની યવ થા ગોઠવાશ.ે 
 માનનીય અ ય ી, અમદાવાદ િજ ો હોય, ખેડા િજ ો હોય કે આણંદ િજ ો હોય. સમ  તં ને રા ય સરકારે 
ખંભાત તરફ રવાના કય.ુ અમારા આઇ. . સાહેબ પણ ખૂબ ઝડપથી ખંભાત પહ યા અન ે પ રિ થિતને ખૂબ ઝડપથી 
કટોલમાં કરીં . સરકારે  આમાં વ રત પગલાં ન લીધાં હોત તો કદાચ આ થયું તેનાથી મોટ નુકસાન થયું હોતું . રા ય સરકારે 
અને ખાસ કરીને મુ યમં ી સાહેબે આની ગંભીરતા ખૂબ લીધી. ગુજરાતના ડી. . સાહેબને પણ ખંભાત મોક યા, 
એ.ટી.એસ.ને પણ ખંભાત મોકલી, રા ય લેવલના અિધકારીઓને પણ ખંભાત મોકલી. સમ  પ રિ થિત ઉપર ચાંપતી નજર 
રાખી પ રિ થિત કટોલમા ંલીધીં . યારે મારે માનનીય મં ી ીન ેએ પૂછવું છે કે ઘટનાની ણ થતાં વહીવટી તં  ારા કયા 
કયા પગલાં લેવામાં આ યા? ભિવ યમાં બે કોમો વ ચે વારવર બનતા ઘષણના બનાવોના કાં રણે લોકોને થળાંતર કરવાની 
ફરજ પડે છે તો તે અટકાવવા કોઇ પગલાં લેવા માગો છો કે કેમ? તેમજ ભાવસારવાડા અને અકબરપુરા ખાતે નવી પોલીસ 
ચોકી કરવાની અમારી માગણી છે. તે માટે સરકાર કઇ કરવા માગે છે કે કેમં ?   
 ી સુરેશભાઇ  ધ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ અમદાવાદ શું હેરનો ધારાસ ય છંુ. હમણા ંહમણાં કોટ િવ તારમા ં
લઘુમિત િવ તારમા ંમોડી રા ે જદા જદા સૂ ો સાથે સરઘસો નીકળે છેુ ુ .(અંતરાય)  
  અ  ય ી : માનનીય સુરેશભાઇ, એક મિનટ. (અંતરાય) નામ છે પણ તેમન ેબોલવુ ંછે કે નહ  એ મને અહેસાસ 
તો થવો ઇએ. કઇ નહં ,  સ ય ી પૂ  કરે પછી આપની વાત લઇ લઇએં .  
 ી સુરેશભાઇ  ધ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હમણા ંહમણા ંકોટ િવ તારના લઘુમિત િવ તારમા ંમોડી રા ે જદા ુ
જદા સૂ ો ચાર સાથ ે સરઘસો નીકળે છેુ . મને ભય અને શંકા છે કે આના કારણે તોફાનો તો નહ  થાય ન?ે તો આપના 
મા યમથી હ માનું નીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કે આ તોફાન ન થાય તેના માટે સરકારે કોઇ આયોજન કરેલું છે કે કેમુ ં ?  



તા.૩  માચ, ર૦ર૦ 
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  ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, ૧૧૬ની મારી નો ટસ છે એ બાબતે હ પણ થોડી વાત આપની સમ  ું
મૂકવા માગંુ છંુ. તા.૨૯-૧-૨૦૨૦ના દવસે દ હી ખાતે મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબન ેહ અને ઇમરાન ખેડાવાલા ું
મ ા હતા. એમનું એ બાબત ઉપર યાન દોયુ હતંુ કે માનનીય મુ યમં ી ી, આણંદ િજ ાના ખંભાત અને વડોદરામા ં
વારવાર કેમ તોફાનો થાય છેં , એની થોડી આપણે કાળ  લેવી ઇએ. મુ યમં ી ીએ મારી વાતને તે વખતે બહ યાનથી ુ
સાંભળી હતી. તે પછી તા.૧૧-૨-૨૦૨૦ના દવસ ેખંભાત શહેરના થાિનક લોકોએ પોલીસ ટેશનમાં લિેખતમા ંએક અર  
આપી હતી, તેમાં તેમણે જણા યું હતંુ કે અમને એવી આશંકા છે કે ખંભાતની અંદર તોફાન થાય એટલે પોલીસ બંદોબ ત 
ગોઠવવો ઇએ. એની રીસી ડ કોપી પણ છે. એટલ ે આ વાત પોલીસ ણતી હતી. વ રત પગલા ં ન લીધા એટલ ે આ 
પ રિ થિતનુ ં િનમાણ થયુ.ં  કદાચ મારી વાત સાંભળી હોત, પરતુ હ કોઇ રાજકારણ નહ  કં ું ં . દરેસે આય ેદુર ત આય.ે 

યારે થયું એ વખતે ગૃહમં ી, મુ યમં ી ીન ેવાત થઇ. બહ િચંતા કરી અને આપણા બાહોશ ડીુ . .પી. સાહેબને યાં મોક યા 
અને યાં કટોલ થયુંં .  ડી. .પી. સાહેબને યાં સમયસર એકાદ દવસ પહેલાં મોક યા હોત તો હ માનું છ કે ઘટનાઓ ું ંુ
આટલી આગળ વધી ન હોત. ઘટના બાબતમાં મા  એટલું જ કહેવું છે કે આખા રા યમાં શાંિત છેં . આખા શહેરમાં શાંિત છે. 
ફ ત ખંભાત અને વડોદરામાં વારવાર તોફાનો થતાં હોય તેની આપણે ઇ ટેલીજ સ ારા તપાસ કરાવવી ઇએ અન ે યા ંં
આવી ઘટનાઓ ન બને તે માટેની આપણે પૂરતી તકેદારી રાખવી ઇએ. હ જ ેિન કષ પર પહ યો છ એ એ છે કે જ ેપોલીસ ું ંુ
સાથેનો લોકોનો સંવાદ છે એ થોડો ઓછો થયો હોય એમ મન ે લાગે છે. કેમ કે શાંિત િસિમિતની અંદર પહેલા ં શુ ં થતંુ કે 
સમાજના િવિવધ વગના લોકોન,ે બુ  નાગ રકોને તેમાં લેતા. અ યારે કેવુ ં છે કે બેય રાજકીય પ ોના કાયકરોન ેજ લે છે. 
એના લીધે પ રિ થિત શું થાય છે કે જ ેસંવાદ થવો ઇએ, જ ેવાત પહ ચવી ઇએ એ વાત પહ ચતી નથી. બીજ કારણ એ છે ુ ં
કે જ ે ેકટીકલ અિધકારીઓ હતા, એ જ ેલોકોએ વષ ૧૯૮પના રાયટસ હોય, વષ ૧૯૯રના હોય કે વષ ર૦૦રના હોય એ જ ે
લોકોએ કટોલ કયા હતાં , એ લોકોને આખી મોબ સાયકોલો  ખબર છે એ અિધકારીઓ ધીમે ધીમે િનવૃ  થાય છે.  અમને તો 
હ  િચંતા થાય છે એ એ છે કે  ડી. .પી. સાહેબ પણ બે મ હના પછી િનવૃ  થશ.ે એટલે જ ેસારા અિધકારીઓ હતા એ 
લોકોને સમ  શકતા હતા, લોકોની સાયકોલો  સમ  શકતા એટલે હ એવું માનુ છ કે જ ેનવા આઇું ંુ .પી.એસ. કે જ ેનવા 
અિધકારીઓ આવે છે એ મોબ સાયકોલો  સમજ,ે  સાથેનો સવંાદ, બે સમાજ સાથે કેવી રીતે ડાણ થાય, આગેવાનોનો 
કેવી રીતે ઉપયોગ થાય એ સમજ ેતો હ માનું છ કે તોફાન સામે આની અંદર કટોલ કરી શકાયું ં ંુ . એક વખત તોફાનો થાય એટલ ે
પ૦:પ૦, ૩૦ : ૭૦ આ બાજથી આટલા લઇ લોુ , આ બાજથી આટલા લઇ લોુ . હ માનુ છ કે આનાથી તોફાનો કદી બંધ ું ંુ
થવાના નથી.  હ દ-ુમુિ લમ લડવા માગતા નથી. * (xxx) અમારી દ એવી હોય છે કે જનેા કારણ ે ન ેલડવુ ંપડતંુ 
હોય છે. હ ચો ખા શ દોમાં કહેવા માગંુ છ કે જ ેકાવતરાખોરો છે એમને જયાં સુધી નહ  પકડો યાં સુધી તોફાનો ઉપર કયારેય  ું ંુ
કાબુ થવાનો નથી.    
 અ  ય ી : *(xxx)એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવ ેછે. 
 ી યાસુ ીન હ. શેખ : ભલે કાઢી નાખો પણ આ વા તિવકતા છે. લોકોને લડવામાં કોઇ રસ નથી. 
*(xxx)લડવામાં રસ રહે તો એ કયારેય ભેગા રહે જ નહ  એટલે મારી પ  માગણી છે કે અિધકારીઓને સારી ટેન ગ 
આપવામાં આવ.ે ઇ ટેલીજ સનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવામા ં આવ.ે નવા િવકટ પ રિ થિતન ે કટોલ કરી શકે એવા િન પ  ં
અિધકારીને મૂકવામાં આવે અને વૈમ સય ફેલાવતા જ ેિવડીયોની કલીપો જ ેચાલે છે એના ઉપર કટોલ કરવામાં આવેં . િવશેષ 
કરીને બે સમાજની અંદર વૈમન ય ઉભુ ંથાય એવા ભડકાઉ ભાષણ કરતા હોય એમની સામ ેસરકાર કાયદો બનાવ.ે  આ હેટ 
પીચ કરનારા લોકોને  આપણે કટોલ નહ  કરીએ તો હ માનું છ કે આ કદી પણ રોકાવાનું નથીં ું ંુ .  સરકાર કાયદો નહ  

બનાવે તો હ આપને કહ છ કે મારે ગુજરાત હાઇકોટની અંદર પીું ું ંુ .આઇ.એલ. દાખલ કરવી પડશે કે આ હેટ પીચ કરનારાઓની 
સામે કડકમા ંકડક પગલા લેવાય જનેાથી બે સમાજનુ ંવૈમન ય બંધ થાય. છે ે એક જ વાત કરીન ેમારી વાત પૂરી ક  છ કે ં ંુ
ખાસ વડોદરા અને ખંભાતની તકેદારી લેતા....  
 અ  ય ી : આ તમે વારે વારે વડોદરા કહો છો તો મને જરા આંચકો લાગે છે. વડોદરામા ંબધંુ બંધ થઇ ગયું છે. 
 ી યાસુ ીન  હ. શેખ : સાહેબ, હમણા ંજ થયું છે. એક-બે વષના આંકડા કાઢો. બે વષના આંકડા કાઢો, વડોદરા, 
ખંભાત િસવાય કયાંય નથી. સારી બાબત છે, સરકાર માટે પણ બે જ યાએ પણ ના થાય તો એનાથી પણ વધારે સા  થાયં , 
સોને પે સુહાગા. 
 અ  ય ી :  વડોદરામાં બંધ થઇ ગયું છે. 
 ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, જ ેલોકોન ેખંભાતમા ંનુકસાન થયું છે એ લોકો આિથક રીતે બહ સ ર ુ
નથી. યાં ગરીબ લોકો રહે છે. મારી એવી િવનંતી છે કે માનવતાના ધોરણ ેએ લોકો િબલકલ પાયમાલ થયા છે એ લોકોન ેુ
સરકાર કઇ વળતર ચૂકવવાનો િનણય લે અન ે આપણા સંવેદનશીલ મું યમં ી ીન ે હ િવનંતી ક  છ કે જ ે ગરીબ લોકોન ેું ં ંુ
નુકસાન થયુ ંછે એમને વળતર ચૂકવવાની હેરાત કરે એટલી વાત કરીને હ મારી વાત પૂરી ક  છું ં ંુ . 

                                         
* માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 



ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી મહમદ વીદ  અ. પીરઝાદા: માનનીય અ ય ી, મારે મા  બે થી ણ ો જ કરવા છે. એક ખંભાતમાં જ ે
તોફાનીઓ ારા જ ેગરીબ, િનદ ષ વેપારીઓની િમલકતો સળગાવી દેવામા ંઆવી, નુકસાન પહ ચાડવામા ંઆ યું એ િનદ ષ 
લોકોને જમેને નુકસાન થયું હોય એમને વધારેમાં વધારે વળતર આપે એવી મારી િવનંતી છે અને બી   એ છે કે ખંભાતમા ં
જ ે તોફાનીઓન ે પોલીસ ે પકડયા છે એ તોફાની ઇસમોમાં જ ે પકડાણા છે એમા ં થાિનક કેટલા છે અન ે બહારના કેટલા 
તોફાનીઓને પકડવામાં આ યા છે?  જયા ંસુધી મન ેમા હતી મળી છે અને હ  ંછ યાં સુધી આ તોફાનો થયા એના પહેલા ું ંુ
યાં સ ા બ રમા ંરમતા સ ાખોરો એવો સ ો લગાડતા હતા કે તોફાન થશ ેકે નહ  થાય? તો એની પણ પોલીસ તપાસ કરી 

એમની સામે પગલા લો.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, િવધાનસભામાં અમે અમારો જવાબ રજ કય  છે અને અમે સંપૂણ ૂ
રીતે પ  છીએ અને આમાં ો કરતા ં લાંબુ િવવરણ વધારે થયું છે. (ધારાસ ય ી પુનમભાઇ પરમાર બેઠા બેઠા કઇક ં
બોલતા)ં ૩૫ િમિનટ સુધી ચા યું અને એમાં ૪ ો ઉભા થયા છે.   
  અ  ય ી : આપની ણ માટે સમય કરતા પણ વધારે ી ઇમરાનભાઇ ખેડાવાલાન ે સમય આ યો, માનનીય 
યાસુ ીનભાઇન ેવધારે સમય આ યો છે.   

 ી પુનમભાઇ  મા. પરમાર : મારો િવ તાર છે.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : આપના યાને મૂક છ કે ુ ું ં ૧૧૬નો િનયમ છે.  િનયમમાં પ  લ યું છે કે ૧૫ િમિનટનો 
સમય. જવાબથી કોઇ અસંતોષ હોય તો એકાદ-બે ો પૂછી શકે.  
  અ  ય ી : એકાદ  સાંભળી લઇએ.   
 ી પુનમભાઇ  મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મારો એક જ  છે વધારે નહ  બોલું કારણ કે સમય વધારે થયો 
છે. આ જ ેતોફાનો થયા છે એ કોની ઉ કેરણીથી થયા છે?  જણેે ઉ કેરણી કરી છે એની સામે કાયદેસરની કાયવાહી કરવા માગો 
છો કે કેમ? ગરીબ લોકોને નુકસાન થયુ ંછે એનો સરવે કરીને સહાય કરવી ઇએ એ કરવા માગો છો કે કેમ?  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, બધા ોના એક સાથ જવાબ આપંુ તો જ ે માણે વાત થઇ કે 
ર૩મી તારીખે ૧-૩૦ વા યે આણંદ િજ ાના ખંભાત શહેરના અકબરપુરા, મદારનગર, ભોઇ બારી, લાલ દરવા , પીરજપુરા, 
ભાવસાર વાડ, પિત વાસ એ જદી જદીુ ુ  જ યાએ યાંકથી પ થરો પડી ર ા છે એવા વહેમના કારણે અફવા ફેલાતા આખા 
િવ તારની અંદર જ ે તોફાનો થયા અને એ તોફાનોના સંદભમા ં જમે થાિનક ધારાસ ય ી મહેશભાઇએ વાત કરી, હ ું
સભાગૃહના યાન ઉપર મૂકવા માગંુ છ કેુ ં , ઘટનાના અગાઉના બે દવસ પહેલા મયુરભાઇ રાવલ પોતે વાયરલ ઇ ફે શનનો 
ભોગ બ યા હોવાથી હોિ પટલમાં હતા. એમાંથી ર  લઇન ેઆવીને એમણ ેઆખા ખંભાતમા ં કેવી રીતે ઝડપથી પ રિ થિત 
કાબુમાં આવે એટલા માટે માનનીય મુ યમં ી ી, અિધકારીઓ અને અમારા બધાનો સંપક કરીને કય.ુ વાત એવી કરવામા ં
આવે છે કે અગાઉ અમન ેકહેવામાં આ યુ ંહતંુ. પરતુ અમારા ઇ ચાજ એસં .પી. આગળના દવસે રા ે પણ યા ંહતા.  જવેી 
ઘટનાની મા હતી મળી એટલે થાિનક એસ.પી. પોતાના ઘરમાં કોઇ મરણ થવાના કારણે ર  ઉપર હતા એટલે ખેડાના 
એસ.પી. યાં પહ ચી ગયા હતા. અમદાવાદ રે જના આઇ. . પણ પહ ચી ગયા હતા અને ડી. .પી.ના યાને આખી ઘટના 
આવતાં એ ડશનલ ડી. .-લો એ ડ ઓડર, એસ.પી. અમદાવાદ- ા ય, આણંદ િજ ાના એલ.સી.બી., એસ.ઓ. . 
બધા લોકોને યાં મોક યા.  િજ ા ક ાના પી.આઇ., પી.એસ.આઇ. યા ંિશ ટ કરવામા ંઆ યા. ત કાલ અસર લાવવા માટે 
રેિપડ એકશન ફોસ અન ે એસ.આર.પી.ની કપનીઓન ે યા ં મોકલવામા ં આ યાં . આના સદંભમા ં મુ યમં ી ીએ ગંભીરતા 

ઇને િમ ટગ બોલાવી અને િમ ટગમાં એમના કાયાલયના ઉ ચ અિધકારીઓં ં , એ.સી.એસ.-હોમ, ડી. .પી.-લો એ ડ 
ઓડર આ બધા લોકોન ે ભેગા કરીન ે આખી પ રિ થિતનું િવ ેષણ કરીન ે કોઇપણ હસાબે આવા તોફાનોન ે ડામવા માટે 
કડકમાં કડક પગલાં લેવા માટે સૂચનાઓ આપી. રા યના ડી. .પી. ખંભાતની મલૂાકાત લેવા માટે ગયા. એમણ ે યાં થળ 
ઉપર મૂલાકાત લઇ અને આનુષાિંગક યાંના લોકોને સૂચના આપીન ેતા કાિલક યાં એસ.પી.ની િનમણૂક કરવામાં આવી. ર  
ઉપર હોવાના કારણે અવેલેબલ ન હતા. યા ંડી.વાય.એસ.પી.ની પણ િનમણૂક કરવામાં આવી. પી.આઇ., પી.એસ.આઇ.ની 
પણ િનમણૂક કરવામાં આવી અને ૫ એસ.આર.પી.ની કપની અને આરં .એ.એફ.ની કપનીઓ પણ પહ ચાડવામાં આવીં . 
અમા  તં  કલેકટર સાથે સંપકમાં રહીન ે બોરસદં , પેટલાદ અન ે તારાપુરથી ફાયર ટે ડર યા ં પહ ચાડવામાં આ યા અન ે
તા કાિલક કોઇપણ હસાબે સૌથી પહેલા પ રિ થિત અંકશમા ંઆવે એના માટે યાસો કયા છેુ . આ યાસોની સફળતા પણ 
આપણને મળી છે. જ ેમાનનીય ધારાસ ય ીની રજઆત હતી કે અમારા િવ તારમા ંકેટલાક લોકો એવું કહે છે કે તમે તમા  ૂ ં
મકાન અમન ેઆપો.  નહ  તો અમે તમારા બધા મકાનો ખાલી કરાવી દઇશુ.ં   
 માનનીય અ ય ી, એક-બે જણા મકાન લે અને રહન-સહન, ખાવા-પીવાની રીતભાત અલગ હોવાના કારણ ે
ધીમે ધીમે યાનંો આખો િવ તાર ખાલી થઇ ય અન ેએના કારણ ેડેમો ાફીકલ ચેઇ જ થવાના કારણ,ે આંત રક પડોશીઓ-
પડોશીઓ જદા હોવાુ ના કારણ ેઅવાર નવાર આ કારની ઘટનાઓ બન.ે ગુજરાત સરકાર આવા કોઇ પણ કારના કૃ યો કરીન ે
કોઇ  મકાનો ખાલી કરાવીને પોતાના ધંધા ચલાવવા માગતા હોય તો અમે હરગીજ ચલાવી લેવા માટે તૈયાર નથી અને એના 
માટે માનનીય ધારાસ યની જ ે રજઆત હતી એ ધારાસ ય ીની રજઆતના આધારેૂ ૂ  માનનીય મુ યમં ી ીએ તા કાિલક 
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અશાંત ધારો લગા ો અન ેઅશાંત ધારાના કારણ ેજ ેઆ તોફાનો થવામા ંજ ેલોકોને પોતાના મકાનો ખાલી કરાવીન ેપોતાની 
દુકાન ચલાવવાની છે એને ક વનો આદેશ આપવામાં આ યો. માનનીય અ ય ી, આ ઉપરાંત અકબરપુરામાં સંપૂણ 
લધુમિત સમાજના જ લોકો રહે છે. ભાવસારવાડા આ કારના િવ તારમા ં જ ે અવારનવાર જ ે નાની મોટી અસામાિજક 

વૃિ ઓના કારણે યાં તોફાનો થાય છે એ કોઇપણ સં ગોમાં ના ચલાવી લેવા માટે માનનીય ધારાસ ય ી ારા અમારી 
સમ  રજઆત કરવામાં આવી અન ે યાં બે નવી પોલીસ ચોકીઓ ઊભી કરવાનો રા યૂ  સરકાર ારા િનણય કરવામાં આ યો 
છે. માનનીય અ ય ી, આ રા ય સરકાર ગુજરાતની શાંિત, સલામિત અન ે સરુ ાન ે વરેલી સરકાર છે અન ે યારથી ી 
નરે ભાઇ મોદી ગુજરાતમા ંઆ યા યારથી ગુજરાતની અંદર કોઇપણ કારના કોમી તોફાનોને રોકવાની અંદર આપણે સફળ 
ર ા છીએ. છે ા ૨૦ વષમા ં ગુજરાતની અદંર અમ ેકર યમુુ ત શાસન આ યું છે. ‘‘સૌનો સાથ, સૌનો િવ ાસ અને સૌનો 
િવકાસ’’ એ અમા  સૂ  છેં . અમે ગુજરાતના કોઇ પણ ખૂણે કોમી અશાિંત થાય, તોફાન થાય એ ચલાવી લેવા માટેના 
કોઇપણ કારના યાસોને સાંખી લેવાના નથી એ માણે આ ઘટનાની અંદર અમ ે પૂરેપૂરા યાસ કયા છે. જ ે માનનીય 
ધારાસ ય ી ારા કહેવામા ં આ યું આના સંદભમા ં અમ ે ૧૧૫ કરતા વધારે લોકોની ઘરપકડ કરી છે. અમે જ ે તોફાનો 
કરવાવાળા હોય છે એના કપાળ ઉપર હ દુ કે મુિ લમ લખેલું નથી તા. અમે એને અસામાિજક ત વ તરીકે ટીટ કરીએ છીએ. 

અમે તમારી જમે એવા કોઇ  (xxx)પાડતા નથી. માનનીય અ ય ી, જણેે તોફાનો કયા છે એને પકડી પકડીન ેજલેના 
હવાલે કરવાનું કામ (અંતરાય ) મારો જવાબ બાકી છે. (અંતરાય)  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગૃહમં ી ીએ એમના મંત ય દર યાન િવરોધપ ને ઉ ેશીન ે
કીધંુ કે તમારી જમે *(xxx) (અંતરાય)  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : તમે *(xxx) રાખો જ છો.  
 અ  ય ી : એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આ આખી ખભંાતની ઘટનાનો જમે ઉ ેખ કરવામા ં આ યો કે 
અગાઉના બનાવમા ંપોલીસ ગોળીબાર થયો હતો. આવો કોઇ પોલીસ ગોળીબારના આધારે મૃ યુ થયુ ંહોય એવી કોઇ ઘટના 
પોલીસના ચોપડે નથી અને એના સંદભમાં સી.આઇ.ડી. ાઇમ ાંચ ારા એની તપાસ ચાલુ છે. (અંતરાય) અરે, હ ઓન ું
રેકોડ સભાગૃહમાં કહ છું ંુ . માનનીય અ ય ી, આના ઉપરાંત (અંતરાય)..  
  અ  ય ી : માનનીય દૂધાતભાઇ, માનનીય તાપભાઇ, માનનીય તાપભાઇ એ ઉ કેરાઇ ય એટલ ે તમારે 
ઉ કેરાઇ જવું એવું ખ ં ? નહ ન?ે તમે ના બો યા હોત તો હ બોલવાનો હતોું . હ બોલું એ પહેલા તો તમે બધા જ ઊભા થઇ વ ું
અને ી ઇમરાનભાઇ, એક િમિનટ, આપનો જ ે  છે એમાં કાંઇ એવું લાગતંુ હોય તો પછી યાન દોર .  
  ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, ૯ જટેલા ગુના ન ધાયા છે એમાં ૧૧૫ની ધરપકડ કરી છે અને એ 
લોકોને જમે ભૂતકાળની અંદર તોફાનોની અંદર બેલે સ ગ નહ . તોફાનીઓને અમે જલેના હવાલે કયા હતા, યારબાદ તડીપાર 
કયા છે, યારબાદ પાસા પણ કય  છે. આમ અટકાયતી પગલાઓમાં આ સરકાર કોઇ કચાસ રાખવા માગતી નથી. એમણે ક ુ ં
કે, ૧૦,૦૦૦ લોકો ભેગા થયા હતા તો શું કય?ુ એના સદંભમા ંપણ અમ ેગુનો રિજ ટર કય  છે અન ેએના આધાર ઉપર પણ 
અમે ધરપકડો કરી છે. જ ેલોકો સોિશયલ મી ડયાના મા યમથી ખભંાતની અંદર અશાંિત ફેલાવવા માટેનો યાસ કરતા હતા 
એના સદંભમાં પણ અમે ગુનો રિજ ટર કય  છે. ી સરેુશભાઇએ જ ેિચંતા યકત કરી કે અમદાવાદ શહેર અને આખા રાજયની 
અંદર કયાંક કયાંક કેટલાક લોકો જ ેદેશમા ં િનણય લવેાયો છે અન ેદેશના ધાનમં ી અન ે ગૃહમં ી તરીકે કે અમ ેસીટીઝન 
એમેડમે ટ એકટનો િનણય લીધો છે અન ેઅમ ેસીટીઝન એમેડમે ટ એકટનો કોઇપણ હસાબે અમલ કરવાના છીએ. આની 
લઘુમિત ઉપર કોઇ અસર થવાની નથી. છતાં પણ કેટલાક લોકો પોતાનું સવ વ લુંટાઇ ગયું છે એમ શાહીનબાગની અદંર જઇન ે
ભારત િવરોધી વાતો કરે છે. એવા લોકો ફરી એકવાર અમદાવાદની અંદર મોડી રા ે હમ ચાહીય ેઆઝાદીના નારાના મા યમથી 
અમદાવાદની અંદર અશાંિત ફેલાવવા માટેનો જ ે યાસ કરે છે, કોટની અંદરના િવ તારમાં થાય છે ી યાસુ ીનભાઇ, તમારા 
િવ તારમાં જ થાય છે આ બધંુ આન ેરોકવુ ં ઇએ. ી યાસુ ીનભાઇ,  તમ ેસારી સારી વાતો કરો છો તો. આજ ેહ કહેવા ું
માંગંુ છ કે આવા તમારા આકાઓના ઇશારે જ ેતોફાન કરવા માંગે છે એને કોઇપણ રીતે અમ ેસફળ થવા દેવાના નથી અન ેુ ં
તમારા આકાઓને કહી દે  કે આ ી નરે  મોદીનું ગુજરાત છે. આ ગુજરાતની અંદર અમે શાંિત, સલામિત અન ે
(અંતરાય)...   
 અ  ય ી : તમન ેનથી કહેતા.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : તમારા આકાઓને કહ છું ંુ , તમને નહ . પછી મને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે આલીયો, 
માલીયો, જમાલીયો શ દનો ઉપયોગ કરો છો. અમદાવાદમાં તોફાન કરે એને મારે શું કહેવું મને ખબર પડતી નથી. અમે શુ ં
આગોત  આયોજન કયુ છેં . અમે રાજયના અમદાવાદ શહેર સ હત સમ  ગુજરાતમાં કોઇપણ કારના તોફાનો ન થાય 
(અંતરાય)... 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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  ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, દ હી હાઇકોટ એફ.આઇ.આર. દાખલ કરવાનું કીધંુ જણે ે
ઉ કેરણીજનક ભાષણ દ હીમાં કયા. મુરલીધરનની રાતોરાત બદલી કરી નાખી. 
 અ  ય ી : ી પંુ ભાઇ, કયાં પાછ નવું નવુ ંલાવો છોુ ં ? અ યારે અહ યા કઇ નહં .  
 ી દપિસહં  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, રાજયના ડી. .પી. ારા સમ  રાજયની અંદર િવડીયો 
કો ફર સના મા યમથી જ રી સૂચના આપી છે. આના સંદભમા ંજ ેસારા લઘુમિતના લોકો છે જનેે ગુજરાતમાં શાંિત ઇએ છે 
એની સાથે વાટાઘાટો અને મહો ા િમટ ગનુ ંકામ ચાલુ છે. અમે ખદુ પેટોલ ગ કરીએ છીએ, વાહન ચેક ગ કરીએ છીએ, મેન 
પાવર વધારીએ છીએ. સોિશયલ િમડીયાના મા યમથી કોઇ અફવા ફેલાવીન ેઆપણા ગુજરાતની શાિંતને ડી ટબ કરવા માટેનો 

યાસ કરે તો એના સદંભમાં પણ હાલ િનરી ણ ચાલુ છે. રેપીડ એકશન ફોસ અને એસ.આર.પી. તૈયાર છે. ટેકિનકલ 
ઇ ટેલીજ સ અને સી.સી.ટી.વી.ના મા યમથી આ બધા િવ તારોની અંદર  કોઇ શંકા પદ લોકો તોફાન કરવાની 
માનિસકતાથી આવતા હોય તો એની પણ અમ ેહાલ પૂરેપૂરી િનગરાની રાખીએ છીએ. એમ આ રાજયની અંદર ખંભાત હોય, 
શાહપુર હોય, કાલુપુર હોય, દ રયાપુર હોય, ગુજરાતના કોઇપણ ખણૂે કોઇપણ લોકો ઉ કેરણી કરીને ગુજરાતને અશાંત કરવા 
માટેનો  કોઇ ય ન કરશ ેતો ગુજરાતની પોલીસ એની સામે કડકમાં કડક કાયવાહી કરશ ેએ હ સ માનનીય સભાગૃહન ેું
ખાતરી આપંુ છંુ.  
 ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, ગૃહમં ી જયાં સુધી ર રથી (xxx) યાં સુધી એમને સંતોષ થતો 
નથી. (અંતરાય) તમે તિબયત સાચવો ી કૌિશકભાઇ, તમારે બીજ ેજવું પડયું છે. (અંતરાય) 
  અ  ય ી : સામસામ ેન હોય ભાઇ, લીઝ. 
 ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય અ ય ી, એક પણ ઘટના શાહપુરમાં કે કોટ િવ તારમા ંઅશાિંતની બની હોય 
તો એફ.આઇ.આર. કેમ નથી ન ધાઇ? કેમ આરોપીઓ નથી પકડાયા? ખાલી આ ેપો કરવા છે તમારે? આ સિમિતનો અવાજ 
રજ કૂ રવાનો તમામને અિધકાર છે. સી.એ.એ. અન ેએન.આર.સી.નો િવરોધ કરીએ છીએ અન ેકરતા રહીશુ.ં બંધારણે અિધકાર 
આ યો છે. ગાંધી ચ યા માગ અ હસક રીતે કરવાનો અિધકાર છેં . તેને કોઇ રોકી શકે નહ .(અંતરાય)   
 અ  ય ી : ી યાસુદીનભાઇ, આપની વાત આવી ગઇ. એમનુ ંમાઇક બંધ કરો. 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હંુ ડકાની ચોટ ઉપર કહ છં ું ંુ . આ સભાગૃહની અંદર કહ છું ંુ . 
અમદાવાદ શહેરમાં જ ેતોફાનો શાહઆલમની અદંર કરા યા હતા, એ ક ેસના કોપ રેટર ારા કરાવવામાં આ યા હતા અને હજ ુ
પણ જ ેલોકો કરી ર ા છે, એના ઉપર આગામી દવસોમાં એન ેવીણીવીણીને જલેના હવાલે કરવામાં સરકાર ખચકાવવાની 
નથી. તેમના મનસુબા અમે કોઇપણ હસાબે પૂરા થવા ન હ દઇએ. 
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, દર વખતે માનનીય દપિસંહભાઇ મારા િવધાનસભા િવ તાર 
શાહઆલમની વાત કરે છે. હ આજ ેપણ િવધાનસભાગૃું હ ઉપર, લોર ઉપર કહેવા તૈયાર છ અને ખાસકરીન ેક ેસનું નામ ુ ં
દઇને કહે છે. તો હ ડકાની ચોટ ઉપર કહેવા માગંુ છ કેું ં ંુ , મારા કોપ રેટર શનીબાબાનો  એમનો પ થર મારતો ફોટો લઇ આવો 
અને ક ેસના કોપ રેટરન ેફાસંીના માચડે ચડાવો, હ તમારી સાથે છું ંુ . ફકતને ફકત રાજકીય રીતે ક ેસન ેબદનામ કરવા માટે 
ક ેસના કોપ રેટર સામે ૩૦૭ની કલમ લગાવી હતી. પહેલી વાત અને બી  વાત હ રાજકીય અવલોકન નથી કરતોું . જ ેરીતે 

ી યાસુદીનભાઇએ, ી પુનમભાઇએ, ી ઇમરાનભાઇએ અને ી િપર દા એ ક ું કે ખંભાતની અંદર તોફાનો થયેલ છે. 
એ ખંભાતના તોફાનોમાં જ ેમકાનોને નુકસાન થયું છે, જ ેલોકો મૃ ય ુપા યા છે, એનો જવાબ આ યો નથી. એનો જવાબ આપો 
તેવી િવનંતી છે. 
 ી દપિસહં ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી. માનનીય મુ યમં ી ી ારા પહેલા તો જ ેલોકોએ આવું કૃ ય કય ુ
છે, તેને પકડીન ેજલેના હવાલે કરવા માટે અને રા યમા ંશાંિત થપાય તેના માટે પોલીસ તં ને કડકમા ંકડક હાથ ેકાયવાહી 
કરવા માટેની સૂચના આપી છે અને ગુજરાતની અંદર આ માણે કોઇપણ ઘટના બને તો એ ઘટનામાં જ ે દંગાઇઓ છે, જ ે
આરોપીઓ છે, એની પાસેથી આ થયેલ નુકસાન વસૂલાત કરવા માટેની માનનીય મુ યમં ી ી ારા ચકાસણી કરવા માટે 
વહીવટી તં ને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. એટલે ગુજરાતમાં શાંિત એટલા માટે છે કે અમે બળ રાજકીય ઇ છાશિ તના 
આધાર ઉપર શાસન કરીએ છીએ. માનનીય શૈલેષભાઇએ ક ું કે તમે ફોટો બતાવો તો જણેે *(xxx) બનાવવાનું હોય એ 
*(xxx) બનાવીને પોલીસ ધરપકડ કરે, પણ જણેે કાવત  કયુ હોય એનો ફોટો ન હોય ી શૈલેષભાઇં . એ ૧ર૦ બી નો ભાગ 
છે. *(xxx) બનાવવા, દેખાવો કરવા, ધરપકડ કરી લેવી અન ેપાછળ તોફાનો કરવા એન ેશુ ંકહેવાય? આ જ માણે તમ ે ી 
યાસુ ીનભાઇની વાત કરી. ભારત બંધના દવસે એમના જ મત િવ તારમા ંલકી રે ટોર ટ પાસે એ.એમ.ટી.એસ.ના કાચ 

તોડવાનું કામ કોણે કય ુ હતંુ? આ બધી જ વ તુ ણે છે. હ સ માનનીય ગૃહન ે એક બાબતમા ં પ  કરવા માગંુ છ કે ું ંુ
ગુજરાતની પોલીસની અંદર એક શંકા છે. ભલે ી ઇમરામનભાઇ કહેતા હોય કે પોલીસની િનિ યતાના કારણે થયું હોય. ી

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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 યાસુ ીનભાઇ કહેતા હોય કે પોલીસની િન ફળતાના કારણ ેથયુ ંહોય. ગુજરાતના એક લાખ કરતા વધારે પોલીસ ગુજરાતની 
સાડા છ કરોડની ન,ે તમારા ગમ ેતે મનસુબા હશ,ે પરતુ ગુજરાતની શાંિત સલામિતની અને સુર ા માટે ક ટબ  છીએં . 

પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ અને છ ો દવસે )  
ઉ ોગ અને ખાણ  િવભાગ 
પૂરક માગણી માંકઃ ૪૯ 

 ીનીિતનભાઇ ર. પટેલ  (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી,  હ ઉ ોગો સેવાને લગતી ઉ ોગ અન ેખાણ ું
િવભાગની મહેસલૂી ખચ માટેની . ૬,૮૪,૪૯,૬૦,૦૦૦/- ની પૂરક માગણી માંક- ૪૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક-૪૯ રજ  કરવામાં આવી ૂ . 
 ી અ યકમાર  ઇુ . પટેલ :  માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૧ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૧ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ડો. અિનલ   િષયારા :   માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -ર રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-ર રજ કરવામાં આવીૂ . 
શહરી િવકાસ અને શહરી ગૃહ િનમાણ િવભાગ ે ે  

પૂરક માગણી માંકઃ૧૦ર 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી,  હ  શહેરી િવકાસ સેવાને લગતી શહેરી ું
િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની .૧૦,૧૯,૪૪,૦૧,૦૦૦/- ની પૂરક માગણી માંક- 
૧૦ર રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક-૧૦ર રજ કરવામાં આવી ૂ . 
 ી િનરજન  પું . પટેલ :  માનનીય અ ય ી, હ મારીું  કાપ દરખા ત માંક-૩ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૩ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી અિ નભાઇ  લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૪ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૪ રજ કરવામાં આવીૂ . 
માગ અને મકાન િવભાગ  
પૂરક માગણી માંકઃ૮૬ 

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ માગ  અને પુલ સવેાને લગતી માગ અન ેું
મકાન િવભાગની મૂડી ખચ માટેની . ૧,૯૮,૬ર,૯૯,૦૦૦/- ની પૂરક માગણી માંક- ૮૬ રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક-૮૬ રજ  કરવામાં આવી ૂ . 
 ી ચંદન   ત. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -પ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-પ રજ કરવામાં આવીૂ . 
પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ  

પૂરક માગણી માંકઃ ૭૧ 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી,  હ ામ ગૃહ િનમાણ અન ે ામ િવકાસ ું
સેવાને લગતી પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગની મૂડી ખચ માટેની . ર,પ૭,૭૭,૦૦૦/- ની પૂરક 
માગણી માંક- ૭૧ રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક-૭૧ રજ કરવામાં આવી ૂ . 
 ી ભરત   સો. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૬ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૬ રજ કરવામાં આવીૂ . 
મહસૂલ િવભાગે  

પૂરક માગણી માંકઃ૭૯ 
  ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી,  હ કદરતી આફત અંગેની રાહત સેવાન ેું ુ
લગતી મહેસૂલ િવભાગની મહેસૂલી ખચ માટેની . ર૪,૮૦,૮૭,૭૩,૦૦૦/- ની પૂરક માગણી માંક- ૭૯ રજ ક  છૂ ું ં .  

પૂરક માગણી માંક-૭૯ રજ  કરવામાં આવી ૂ . 
 ી રાજશેકમાર હુ . ગો હલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૭ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૭ રજ કરવામાં આવીૂ . 
 ી કીરીટકમાર  ચીુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારી કાપ દરખા ત માંકું -૮ રજ ક  છૂ ું ં .  

કાપ દરખા ત માંક-૮ રજ કરવામાં આવીૂ .  
સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના વષ માટેની પૂરક માગણીઓ પૈકી મંગળવાર તા.૦૩-૦૩-૨૦૨૦ 

(બી  અને છે ો દવસ)ના રોજ ચચા અને મતદાન માટે લેવાયેલ માગણીઓ ઉપરની કાપ દરખા તોની એકિ ત યાદી 
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અ.નં. મુ ય સદર અને સંદભ કાપ 

દરખા ત . 
િવષય ભારી સ ય ી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ 
માગણી ન.ં ૪૯ 

૧ ૨૮૫૨- ઉ ોગો 
૮૦-સામા ય 
૮૦૦- અ ય ખચ 
૩૬- મોટા...સહાય 
. ૬,૮૪,૪૯,૬૦,૦૦૦ 

પાના ન.ં ૫૪ 

૧૦૦ GSTના અમલ બાદ ઔ ોિગક એકમોન ે
મંજર થયેલ ો સાહનની રકમ ચૂકવવામા ંુ
તં ની ઉદાસીનતા  

ી જશુભાઇ પટેલ  
(અ યકમાર પટેલુ ) 

૨ vv cc vv ૧૦૦ ઔ ોિગક એકમના GSTના ો સાહન 
અ વયેની દાવા અર ઓનો સ વરે િનકાલ 
કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા 

ી હષદકમાર ુ
રીબડીયા  
(ડૉ. અિનલ 

િષયારા, ચં ીકાબેન 
બારીયા) 

શહરી િવકાસ અને શહરી ગૃહ િનમાણ ે ે િવભાગ  
માગણી ન.ં ૧૦૨ 

૩ ૨૨૧૭- શહેરી િવકાસ 
૦૩-નાના...િવકાસ 
૧૯૧-મહાનગરપાિલકાઓને 
સહાય 
.૩,૮૪,૮૪,૦૨,૦૦૦ 

પાના નં. ૧૦૭ 

૧૦૦ મહાનગરપાિલકાઓને અટલ મીશન હેઠળ 
સહાયો આપવા છતાં લ ી કામો 
કરવામા ંતં ની િન ફળતા  

ી િનરજન પટેલં  
(મહેશકમાર પટેલુ ) 

૪ vv cc vv ૧૦૦ મહાનગરપાિલકાઓને પૂરતી સહાય આ યા 
પછી પણ નબળા કામો થાય છે તે 
િનવારવામા ંતં ની િન ફળતા 
 

ી અિ નભાઇ 
કોટવાલ 
(સંજયભાઇ સોલંકી) 

માગ અને મકાન િવભાગ  
માગણી ન.ં ૮૬ 

૫ ૫૦૫૪-માગ... ગવાઇ 
૦૧-રા ીયધોરી માગ  
૩૩૭- માગ કામો 
૧૧-મૂળકામો  

. ૨,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
પાના નં. ૯૨  

૧૦૦ રા ીય ધોરી માગની મરામત કામગીરીમા ં
થતો િવલંબ િનવારવામા ંતં ની ઉદાસીનતા  

ી ચંદન  ઠાકોર 
(ગેનીબેન ઠાકોર) 

પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ  
માગણી ન.ં ૭૧ 

૬ ૬૨૧૬-આવાસન...લોન 
૦૩- ામીણ આવાસન 
૨૦૧-આવાસન બોડને લોન 
. ૨,૫૭,૭૭,૦૦૦ 

પાના ન.ં ૭૬ 

૧૦૦ ગુજરાત ામ ગૃહ િનમાણ બોડ હ તકની 
જમીનો પર આવાસ બાંધવાની કામગીરી 
કરાવવામાં તં ની ઉદાસીનતા 

ી ભરત  ઠાકોર 
( ી કા તીભાઇ 
ખરાડી) 

મહસૂલ ે િવભાગ  
માગણી ન.ં ૭૯ 
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૭ ૨૨૪૫- કદરતીુ ...રાહત  
૦૨-પૂર...વગેરે 
૮૦૦-અ ય ખચ 
૦૬-નાના...સહાય 
. ૧૯,૧૪,૧૭,૭૩,૦૦૦ 

પાના ન.ં ૮૨ 

૧૦૦ ભારે વરસાદના કારણે નાના સીમાંત 
ખેડતોને સહાય સ વરે ચુકવવામા ં તેમજ ૂ
થયેલ નુકશાન સામે યો ય વળતર 
ચુકવવામાં તં ની િન ફળતા 

ી રાજશેભાઇ ગો હલ  
(ગુલાબિસહં રાજપુત) 

૮ vv cc vv ૧૦૦ કદરતી આફતો સમયે હેર િમલકતોન ેુ
થતા નુકશાનના સવની કામગીરી ઝડપથી 
પૂણ કરી મરામત કામગીરી હાથ ધરાય તેવ ુ
આયોજન કરવામાં તં ની િન ફળતા 

ી કીરીટકમાર પટેલ ુ  
(ઇ તિસંહ 
પરમાર) 

પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ  
માગણી ન.ં ૭૧ 

૬ ૬૨૧૬-આવાસન...લોન 
૦૩- ામીણ આવાસન 
૨૦૧-આવાસન બોડને લોન 
. ૨,૫૭,૭૭,૦૦૦ 

પાના ન.ં ૭૬ 

૧૦૦ ગુજરાત ામ આવાસ બોડ હ તકની ખાલી 
જમીનો ઉપર આવાસ બાંધવાની કામગીરી 
કરવામા ંતં ની ઉદાસીનતા 

ી ભરત  ઠાકોર 
( ી કા તીભાઇ 
ખરાડી) 

મહસૂલ ે િવભાગ  
માગણી ન.ં ૭૯ 

૭ ૨૨૪૫- કદરતીુ ...રાહત  
૦૨-પૂર...વગેરે 
૮૦૦-અ ય ખચ 
૦૬-નાના...સહાય 
. ૧૯,૧૪,૧૭,૭૩,૦૦૦ 

પાના ન.ં ૮૨ 

૧૦૦ ભારે વરસાદના કારણે નાના સીમાંત 
ખેડતોને સહાય સ વરે ચુકવવામા ં તેમજ ૂ
થયેલ નુકશાન સામે યો ય વળતર 
ચુકવવામાં તં ની િન ફળતા  

ી રાજશેભાઇ ગો હલ  
(ગુલાબિસંહ રાજપુત) 

૮ vv cc vv ૧૦૦ કદરતી આફતો સમયે હેર િમલકતોન ેુ
થતા નુકશાનના સવની કામગીરી ઝડપથી 
પૂણ કરી મરામત કામગીરી હાથ ધરાય તેવ ુ
આયોજન કરવામાં તં ની િન ફળતા  

ી કીરીટકમાર પટેલ ુ  
(ઇ તિસંહ 
પરમાર) 

 અ  ય ી : ી રાજશેભાઇ બહ ધુ માલ કરે છે સંતાઇ સંતાઇને હ  છું ંુ . પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન 
માટે આજ ેબી  અન ે છે ો દવસ છે. સભાગૃહની આજની બેઠકનો સમય બપોરના ૧ર.૦૦ થી પ.૦૦ વા યા સુધીનો છે. 
ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ ર૩૪(૪) મુજબ પૂરક માગણીઓના ચચાના છે ા દવસે સભાગૃહની બેઠક મુલતવી 
રાખવાના એક કલાક પહેલાં એટલે કે ૪.૦૦ વા યે માગણીઓ ઉપરની સઘળી ચચા પૂરી કરવાની થાય. ત અનસુાર બપોરના 
૪.૦૦ વા યે જ ેપૂરક માગણીઓ ઉપર ચચા ચાલતી હશે તે તેમજ બાકીની બી  બધી જ પૂરક માગણીઓ સભાગૃહના મત 
માટે રજ કરવામા ંઆવશેૂ . માનનીય હમતિસહં પટેલં .  
 ી હમતિસંહ ં . પટલે (બાપુનગર) : માનનીય અ ય ી, આજ ે પૂરક માગણીઓ ઉપર શહેરી િવકાસ િવભાગ 
ઉપર હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, સમ  ગુજરાતમાં શહેરી િવ તાર ખૂબ જ મોટા માણમાં છે. આઠ મહાનગરપાિલકા 
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જનાગઢૂ , મનગર, ભાવનગર, ગાંધીનગર અને ૧૫૯ નગરપાિલકાઓ એવા અનેક 
િવ તારો જ ે છે એના શહેરીકરણનો ખૂબ જ યાપ વધતો ય છે. દવસેન ે દવસે મહાનગરપાિલકા તરફ લોકો માઇ ેડ થઇ 
ર ા છે અને અમદાવાદ શહેરમાં પણ આજ ેલગભગ ૭૦ લાખની વસિત થઇ ગઇ છે. લોકોનું વન ધોરણ ઘ ં બદલાઇ ગયુ ં
છે અને એના કારણે શહેરોમાં જ ેસમ યાઓ છે એ દવસેને દવસે વધારે જ ટલ થતી ય છે. સરકાર બજટે આપે, બજટેમાં 
લાખો-કરોડો િપયા જનોની સુખાકારી માટે ખચવામાં આવે પણ લોકોની જ ે ફ રયાદો છે અને લોકોની જ ેમુ કેલી છે, 
લોકોની જ ેપ રિ થિત છે એ દવસેન ે દવસ ેશહેરોમા ંબગડતી ય છે. આજ ેશહેરોમા ંરહેતા નાગ રકોન ેપીવાનુ ંશુ  પાણી 

ઇએ, ઉભરાતી ગટરોથી મિુ ત ઇએ, ઉબડ-ખાબડ અન ે તૂટેલા િબ માર ર તાઓની જ યાએ સારા ર તા ઇએ આ 
તમામ બાબતોમાં યાંકન ે યાંક વહીવટી તં  િન ફળ ગયું છે અન ેઘણી વખતે તો એવી ઘટના બને છે કે નામદાર કોટ પણ 
ગંભીરતા લઇને થાિનક વરા યની સં થાઓને અને મહાનગરપાિલકાઓને આદેશો આ યા છે. જયારે આવી પ રિ થિતમા ં
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સરકાર જદી જદી હેરાતો કરે એ જદી વાત છે પણ હેર હતમા ંકામ કરે એ ખૂબ જ રી છેુ ુ ુ . એક સમય એવો હતો કે જના ૂ
સમયમા ંરા -મહારા ઓનુ ંરાજ હતંુ પણ રા -મહારા  વેશ પલટો કરીન ેનગરચયા કરવા િનકળતા અને નાગ રકોની શુ ં
પ રિ થિત છે એની ગુ  મા હતી મળેવીન ે વાચા આપતા હતા. આજ ે પ રિ થિત કાંઇક જદી છેુ , લોકો આંદોલન કરે, લોકો 
પોતાના હ  અને અિધકારો માટે રજઆૂ ત કરે અન ે છાપા અન ેમી ડયાના મા યમથી સરકાર અન ે તં નું યાન આકિષત 
કરવામા ંઆવે પણ બહ દુઃખ સાથે કહેવુ ંપડે છે કે આજ ેફ રયાદો હતી યાંની યા ંજ રહે છેુ . આજ ેઆપણે ઇએ છીએ કે 
શહેરોમાં દર વષ ખૂબ જ મોટી સં યામાં પાણીજ ય રોગચાળો ફાટી નીકળ ેછે. પો યુશનવાળું પાણી હોય, ગટર અન ેપીવાનુ ં
પાણી િમિ ત થયું હોય અને એના કારણે હ રો માણસો મોતના મુખમાં ધકેલાય છે અને મોટી સં યામાં હ રો માણસો 
િબમાર પડે છે. કોઇને ઇ ડીસ થાય, કોઇન ેટાઇફોઇડ થાય, કોઇને ઝાડા ઉ ટી થાય, મેલે રયાના રોગો, વાઇન લુના રોગો 
દવસ ે દવસ ેશહેરોમાં વધતા ય છે અન ેભરડો લેતા ય છે. આપણે અમલ કરીએ છીએ પણ એ અમલ મા ં યાંય 

દેખાતો નથી અને આજ ેવારવાર શહેરોમાં આપણે ઇએ છીએ કે રોડ ર તા ઉપર ડેનેજ લાઇનો ઉભરાવા અંગેની લોકોની ં
ફ રયાદો આવતી હોય અને ઘણી વખતે  અને વહીવટી તં  વ ચે આને કારણ ેઘષણ પણ થતંુ હોય છે અન ેમારા-મારી 
અને પોલીસ ફ રયાદ પણ થતી હોય છે અને લોકોએ અને અિધકારીઓએ એના માટે પોલીસ ટેશન સુધી જવું પડે, કોટ મા ં
જવું પડે એવી પ રિ થિત િનમાણ થતી હોય છે. આવી પ રિ થિતમાં આપણે લોકો માટે શુ ં યવ થા કે સિુવધા કરવા માગીએ 
છીએ? આપણ ેિવદેશ વાસમાં ઇએ છીએ, ટડી કરીએ છીએ, યાંના લોકો અહ  આવતા હોય છે અન ેઆપણા ઉપર એ 
ટડી કરતા હોય છે પણ આજ ે આપણે યાં મોટા શહેરોમા ં સારા ટાઉન લાનરો નથી, સારા િસિવલ એિ જિનયર કે સીટી 

એિ જિનયર હોય કે જ ેશહેરન ેએક સા  વહીવટી તં  આપી શકેં , સારી સિુવધા આપી શકે એવા એિ જિનયરો નથી. મારી 
ખાસ વાત એ છે કે આ લાખો કરોડો િપયાનો ખચ કયા પછી માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી ખૂબ જ અનભુવી છે યારે મારી 
એક જ િવનંતી છે કે, આ ખૂબ જ સંવદેનશીલ િવષય છે યારે વહીવટી તં  ઉપર ખૂબ જ અંકશ હોવો ઇએ અન ેજવાબદારી ૂ
ન ી કરવી પડે. ગેરવહીવટને ાચારના કારણે ઘણા કામો છે એ કામોમાં બહ ગેરરીિત થાય છે અને રોડુ -ર તાના કામોમા ં
ખૂબ પૈસા વપરાય છે પણ એની અસર દેખાતી નથી યારે એની ઉપર સરકાર અંકશ કરેૂ .  

( િવરામ  ૨.૩૦થી ૩.૦૦ ) 
સભાપિત ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ  અ ય થાને 

અ ય ીની હેરાત  
િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે  

  સભાપિત ી : મારે એક હેરાત કરવાની છે. વન િવભાગ તરફથી આજ ેઆમ ી  માચ િવ  વ ય વ દવસ છે 
તો એ િનિમ  ેગીર ફાઉ ડેશન ારા કાિશત ગુજરાતની ાકૃિતક િવરાસત તથા ગુજરાતની ગ રમા સારસકજ અને કરકરા ુ ં
આવા બે સરસ પુ તકો દરેક માનનીય ધારાસ ય ીના પી યન બો સમાં મૂકવામા ંઆવેલ છે આ પુ તક ખરેખર ખૂબ સરસ 
અને સુંદર છે અન ેઆ વન આપણી સાથ ે રાખવામા ંઆવે એવા પુ તકો મકૂવામા ંઆવેલ છે, આપ સૌ એન ેવાંચશો અન ે
િનહાળશો તેવી િવનંતી.  
 નેક ટ માનનીય અરિવદંભાઇ પટેલ.  
 ી અરિવંદકમાર ગાંુ . પટલે (સાબરમતી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ 
સાહેબ ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગની પૂરક માગણી નબંર-૪૯ જ ેસ માનનીય ગૃહમાં લઇને આ યા છે તેમાં હ મારા િવચારો રજ ું ૂ
કરવા અન ે તેને સમથન આપવા માટે ઉભો થયો છંુ. ગુજરાતની જનતાએ વષ ૧૯૯પથી અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની 
સરકાર એટલ ેઅમારા પ ને ગુજરાતનો સવાગી િવકાસ થાય અન ેગુજરાત દેશની અંદર એક રોડ મોડેલ બન ેતેના માટે સતત 
પ ચીસ પ ચીસ વરસથી આ રા યની અંદર શાસન માટેની ધૂરા સ પી છે. આપણા દેશના લોકિ ય વડા ધાન એવા 
માનનીય ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબનું એક સૂ  છે, સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ અને એની સાથે સાથે સૌનો િવ ાસ. એન ે
ચ રતાથ કરવા માટે અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર હરહમશે ય નશીલ છેં . જ ેરા યની અંદર િવકાસ એટલે કે રોડ, 
ર તા, વીજળી, કૃિષ, ઉ ોગ, પાણી, આરો ય, િશ ણ, શાંિત અને સલામિત જવેો સવાગી િવકાસ હોય એ રા ય આગળ 
હરણફાળ ભરતંુ હોય છે. આ સુિવધાઓની ઉપલ ધી માટે દશે અને િવદેશના ઉ ોગપિતઓ યાં આ સપૂંણ સગવડો મળતી 
હોય એવા રા યની અંદર પોતે ઉ ોગધંધો થાપવા માટે હરહમશે ત પર હોય છે અન ે ગુજરાતની અંદર એ સૌથી પહેલા ંં
પસંદગી ઉતારે છે. એનાથી પણ િવશેષ આગળ વાત કરીએ તો આપણા ગુજરાતના ત કાિલન મુ યમં ી અને હાલના 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે વષ ર૦૦૩ની અંદર ગુજરાત એક રોલ મોડેલ બને એના માટે વાય ટ ગુજરાતની 
યોજના અમલમાં મૂકી હતી. આજ ે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે વાય ટ ગુજરાતના આધારે ગુજરાતે ઉ ોગોની અંદર 
હરણફાળ ભરી છે. એનાથી િવશેષ વાત ક  તો એમા ંઅનેક ઉ ોગ સાહિસકોએ ગુજરાતની અંદર ઉ ોગધંધા થાં પવા માટે 
એમ.ઓ.ય.ુ કયા હતા. ગુજરાતમા ં ૧૦૦ ટકા િવ ાસ સાથ ે ઉ ોગની એક આગવી ઓળખ ઉભી થઇ છે. આજ ે આ 
એમ.ઓ.ય.ુના આધારે અન ે વાય ટ ગુજરાતના આધારે ગુજરાતની અંદર ઓટોમોબાઇલ હબ ઉભુ ં થયેલ છે. આ 
ઓટોમોબાઇલ ઉ ોગમા ંસમ  દેશની અંદર ગુજરાત થમ નંબરે છે. ગુજરાતમાં અનેક એવી યોજનાઓ પણ અમલમા ંમૂકી 
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છે. આ રા ય સરકારે અનેક ઉ ોગોને ો સા હત કરવા માટે, ડેવલપમે ટ માટે, અનેક યાજ, સબિસડીની સાથે સાથે જ ે
માણેની જ રયાત હોય તે માણેના ઉ ોગોમા ંઆગળ વધે એના માટેની યોજના અમલમા ંમૂકી છે. તાજતેરમા ંજ માનનીય 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલના અ ય થાને ગુજરાતમાં એમ.એસ.એમ.ઇ. 
ઉ ોગ થાપવા માટે એક વટહકમ બહાર પાડેલ છે અન ેએ રીતે એમુ .એસ.એમ.ઇ. ઉ ોગ થાપવા માટે ો સાહન આપેલ છે.  
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ(ખંભાળીયા) : માનનીય અ ય ી, ખાણ અને ખિનજ િવભાગ માટે મં ી ી જ ે પૂરક 
માગણીઓ લઇને આ યા છે તેમાં હ મારા િવચારો યકત કરવા માટે ઉભો થયો છું ંુ . આજ ે યારે ખાણ ખિનજની વાત ક  તો ં
મારા િવ તારની અદંર બોકસાઇટનો બહ િવપુલ માણમાં ુ જ થો છે અને ઘણી બધી કપનીઓને લીઝ આપી છેં . આજ ે
પ રિ થિત એ છે કે, તેમની જ ેરોય ટી હતી તે ૧૨૦ િપયા હતી. હમણાં કિમટીએ કઇ િનણય કય  અન ેતેના હસાબે રોય ટી ં
૧૨૦માંથી ૫૬૦ િપયા થઇ ગયા. દરરોજ મારા િવ તારમાંથી અંદા ત સરકારને એક કરોડ િપયાની રોય ટીની આવક હતી 
તે છે ાં ૧૪-૧૫ મ હનાથી આ રોય ટીની આવક બંધ થઇ તેની સાઇડ ઇફેકટ પણ થઇ કે લીગલી માલ ના જતા ંબોકસાઇટ 
માફીયાઓન ે ખુ ી છટ મળી ગઇ અન ે ચોરીનુ ં માણ પણ વધી ગયુંૂ . મજદૂરો બેકાર થયા, સરકારની આવક બંધ થઇ, 
રોય ટીનો જ ેભાવ-વધારો કરવામાં આ યો છે તે મં ી ીને આપના મા યમથી િવનંતી ક ં છ કે આ રોય ટીનો જ ેભાવુ ં -
વધારો છે તે પાછો ખચવામાં આવે તો જ ેજે યુઇન ઉ ોગપિતઓ છે તે કામ કરી શકે, લોકોને રો રોટી મળી શકે અને આ 
માફીયાઓ બેનંબરી જ ેકામ કરે છે તે બેનંબરી કામ પણ બંધ થાય. રેતી ચોરીનું માણ મારા બ ે િજ ાઓમાં દવેભૂિભ િજ ો 
અને મનગર િજ ામાં એટલુ ંબધુ વધી ગયું છે ખાસકરીન ે ડીયાની અદંર રેતી ચોરીનુ ંદૂષણ એટલુ ંબધંુ છે, વ ચે તો એક 
બનાવ એવો બ યો કે પોલીસ અને ખાણ ખિનજ અિધકારીઓએ રેડ કરી, માણસ ભાગીને નદીમાં પડયો અન ેમાણસ મરી 
ગયો. આવા બનાવો ના બન ેતેટલા માટે યા ંયો ય પગલાં લેવાવા ઇએ અને રોય ટીની આવક છે તે સરકારની િત રીમા ં
જવી ઇએ. દેવભિૂમ ારકાની અદંર લાંબા બંદરની બાજમાં નાવ ા કરીને ગામ છેુ . વારવાર બેં -બે હ ર લોકોએ ટોળાં સાથ ે
નીકળીને સરકાર ીન ેરજઆત કરીૂ , આવેદનપ  આ યા રેતી માફીયાઓ એટલા બધા બેફામ છે કે ખેડતોની જમીનો ડબી ગઇ ૂ ૂ
અને સમુ નું પાણી ગામની અંદર પાણી આવવા લા યું છતાંપણ તં  કોઇપણ તના પગલાં લેતંુ નથી. આ પ રિ થિતની 
અંદર  સરકાર આવા જે યુઇન ોની અંદર યાન ના આપે અને ખિનજ ચોરો અન ેમાફીયાઓને મોકળું મદેાન મળે તો જ ે
જે યુઇન લોકો છે, જ ેખેડતો છેૂ , જ ેગામવાસીઓ છે તેના ગામની અંદર ખેતીની જમીન બરબાદ થઇ હોય અન ેગામની અંદર 
સમુ નું પાણી આવી ય યા ંસુધી બે-બે હ રના ટોળાંઓ આવેદનપ  આપે, આંદોલન કરે અન ેકોઇ િનરાકરણ ના આવ ે
તો એમના માટે પણ આપણે િવચારવું ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, રહી ઉ ોગોની વાત તો મનગર િજ ાની અંદર મહાકાય ઉ ોગો છે દેવભૂિમ અને મનગર 
બ ેની વ ચે થાિનક લોકોને રો રોટી મળવી ઇએ. એના માટેના ો વારવાર ઉદભવે છેં . આ મહાકાય કપનીઓ ં
બહારથી મજદરૂોન ેલઇ અને સામા ય રીતે અહ યા પર ાંિતય શ દ આપણે યાં વપરાય છે. આવા લોકો અહ યા મોટા પાય ે
કામ કરે છે. જથેી થાિનક લોકોને રોજગાર મળતો નથી. સંકલનની િમ ટગ મળ ે છેં , સંકલનની િમ ટગની અંદર મારે યા ંં
યારા કપની છેં  તેનું જનું નામ એ સાર હતંુૂ . (સમય-સૂચક ઘંટડી) માનનીય અ ય ી, હજ તો ણ જ િમિનટ થઇ છેુ , મારી 

સાત િમિનટ છે. 
  સભાપિત ી  : , આપની એક જ િમિનટ બાકી છે.  
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, હ એ જ કહ છ આપ ઇ લોું ું ંુ . 
 સભાપિત ી  : ોરેટા માણ ેજ ેથયું છે તે અહ યા આવે છે. 
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : એવુ ંછે. 
 સભાપિત ી  : આપના દંડકે આ યું છે તે માણે છે. 
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, કપનીને પૂછવામા ંઆ યું કે આપની કપનીમાં કેટલા લોકો કામ કરે ં ં
છે તો કહે ૮૭ ટકા, ઓ.કે તમે તેના નામ આપો. તો કહે નામ ના આપી શકાય. હવે નામ ના આપી શકાય તો કયા ગામના 
કેટલા લોકો કામ કરે છે તે તો જણાવવુ ંપડે અન ેનામ િવના કેવી રીતે ન ી થાય કે કયા ગામના કેટલા લોકો છે? આ રીતે 
કપનીઓ આ બધા વાંધાં -વચકાઓ લઇને જમેનું પણ પીઠબળ તેમને મળતંુ હોય તેમને મુબારક. અમારી વાત તો એટલી છે કે 
થાિનક લોકો કે જમેની જમીનો કપનીમાં ગઇ છેં , જમેની રો રોટી ગઇ છે, તેમને નોકરી મળવી ઇએ એવા જ રયાતમંદ 

લોકોને નોકરીઓ મળતી નથી, એમની સામે આંદોલનો થાય છે યારે તેઓ લેિખતમાં ખાતરી આપે છે કે અમ ેનોકરી આપીશુ.ં  
 ી અભેિસંહ મો. તડવી(સંખેડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી માગણી નંબરઃ૮૬ લઇન ે
આ યા છે, તેને સમથન ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, માગ અન ેમકાન િવભાગની વષ ર૦૧૯-ર૦ની બજટેની ગવાઇમા ં િવકાસના કામો માટેની 
વધારાની માગણી કરેલ છે. સૌનો સાથ અને સૌનો િવકાસના મં  સાથે અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કામ કરી રહી 
છે. યારે માગ અન ે મકાન િવભાગ ારા રાજયના ધોરી ર તાના માગ નું બાંધકામ કરવામાં આવ ે છે. ગિતપથ યોજના, 
બંદરોને ડતા ર તા, ઔધોિગક િવ તારો અને યા ાધામોને ડતા, િજ ાને િજ ા મથક સાથે ડતા, પહોળા કરવાના 
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ર તા, િકસાનોના ખેત ઉ પાદનના વહન માટે િકસાનપથ યોજના, છે ા થોડાક વષથી ખૂબ લોકિ ય બનેલી મુ યમં ી ી 
સડક યોજના પણ ગુજરાતમાં અને આ યોજનાથી આ દવાસી િવ તારમાં કામ થયું છે અને બધાને ર તાનો લાભ મ ો છે. 
૧૧,૦૪, ૪૧ર િકલોમીટરના એ સ ેસ અને રાજયના ધોરી માગનું કામ થયું છે. ટા ફકનું માણ વધતા,ં ટા ફકને અનુ પ ર તા 
બનાવવાના અન ેર તા પહોળા કરવાનું આયોજન આ સરકારે કયુ છે.  
 ગુજરાતના િસ  યા ાધામ અંબા , ડાકોર, પાવાગઢ, પાલીતાણા, સોમનાથ, ારકા વગેરે પગદંડી સ હતના ચાર 
માગ ય ર તાઓ બનાવવાની કામગીરી પણ કરી છે. સિુવધાપથની યોજનામાં પણ ખૂબ સા  કામ થાય છેં . ર તાની લંબાઇમા ં
પાણીના િનકાલના કારણ ેર તા એમાંયે ડામર સપાટીના ર તાન ેથતા નુકસાનને િનવારવા સરળ બારમાસી વાહન યવહાર 
માટેના ર તાઓ પ  થી ૭ મીટર પહોળા કરવાનુ ં  આ સરકાર કામ કરી રહી છે. આ યોજના અ વય ેરર૯૩ ગામો માટે ૯૧૯ 
કરોડ િપયાની ફાળવણીના ં કામો મંજર કરેલ છેૂ . મારા મત િવ તારમાં બોડેલી તાલુકા મથકમા ં .૪પ૦ લાખના ખચ બે 
િકલોમીટરના ર તાઓ ફટપાથ સ હત ચારમાગ ય પહોળા કરવાની કામગીરી પૂણ થયેલ છેૂ . ચાંણોદ-રતનપુર .૭૪૦ના ખચ 
સાત મીટર ર તો પહોળો કરવાની કામગીરી પણ પૂણ થયેલ છે. પંચાયત િવભાગમાંથી તબદીલ થયેલ સંખેડા, મા ીમ,  
બોડેલી, ૧૭ િકલોમીટરનો ર તો .૧૦ કરોડનો મંજર કરેલ છેૂ , જનેું કામ ગિતમાં છે. નસવાડી- ભાકા રોડ ૧૭પ૦ લાખ 
િપયાના ખચ થયો છે. કોસ ા- ચીખો ા પુલન ેપણ ૧ર કરોડ િપયાના ખચની મંજરી મળી છેૂ . આ દવાસી િવ તારમાં આ 

ર તાઓની કામગીરી શ  થઇ છે. આ પૂરક માગણી લઇને આ યા છે, તેને મા  સમથન ક  છં ં ંુ .  
પોઇ ટ ઓફ ઓડર 

િવભાગની ચચા દર યાન સંબંિધત મં ી ીએ સભાગૃહમાં હાજર રહવા અંગે ે  
 ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. માનનીય અ ય ી, 
િવધાનસભાગૃહની એક ણાલી રહેલી છે કે ભૂતકાળના અ ય ીના િલંગ પણ છે. જયારે પૂરક માગણીઓ અથવા 
માગણીઓ પરની ચચા થતી હોય યારે એ િવભાગના મં ી ીએ િવધાનસભા ગૃહમાં હાજર રહેવું ખૂબ જ રી છે. રશેષ પૂરી 
થયા પછી ૧૩ િમિનટ જટેલો સમય થઇ ગયો છે અન ે પૂરક માગણીઓ પર ચચા થઇ રહી છે યારે રાજયના નાણાંમં ી ી 
જયારે હાજર નથી યારે મારી આપને િવનંતી છે કે આ બાબતમાં આપ નાણામં ી ીને બોલાવીને યાન દોરો. કારણ કે પૂરક 
માગણીઓની ચચામાં સ ય ીઓ જ ે ચચા કરી ર ા છે એની એમની રજઆતોૂ ની લેિખતમાં ન ધણી આજ ે પોતે હાજર ન 
હોવાના કારણે કોણ કરે? એટલા માટે હ માનું છ કે જયાં સુધી રાજયના નાણામં ી ી હાજર ન રહે યા ંસુધી આ ચચા બંધ ું ંુ
રાખવી ઇએ. માનનીય અ ય ી, એવું મા  પ  માનવું છેં .  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા (સંસદીય બાબતોના મં ી ી)  : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી ારા જ ે
મુ ો ઉપિ થત કય  એમાં અમે ટેઝરી બે ચવાળા, we represent the Government, માનનીય નાણામં ી ી અમન ે
કહીને ગયા છે. મારા સાથી મં ી ી ન ધ કરી ર ા છે. એટલ ેજ ે તે િવભાગના માનનીય અ ય ી, કોઇ વખત આવું બનતંુ 
હોય છે કે જ ે તે િવભાગના મં ી હાજર ન હોય તો એમના વતી બી  મં ી ઉભા થઇન ેકાયવાહી કરતા હોય છે. એટલે એવુ ં
જ રી નથી કે અને તેઓ ી થોડીવારમા ંજ આવે છે, એટલે એટલા સમય પૂરતંુ એ ગૃહની કાયવાહી બંધ રાખવી એ ઉિચત 
નથી. અહ  ન ધ થાય જ છે.  
 ી શૈલેષભાઇ પરમાર : અ ય ીના અગ યના િનણયોમાં પાના નંબર ૪૧ ઉપર અ ય ીનુ ં િલંગ છે, એ વખતે 
તા. ૨૧ માચ ૨૦૦૨ના રોજ િશ ણ મં ી તથા નાગ રક પુરવઠા મં ી ીએ માગણીઓ રજ કરી તેમા ં ી ગુણવંતભાઇ ૂ
મકવાણા ચચામાં ભાગ લેવા ઉભા થયા યારે નાગ રક પુરવઠા મં ી ી ગૃહમાં ગેરહાજર રહેવાના કારણોસર તે વખતના 
અ ય ીએ િલંગ આપેલું છે કે માનનીય નરહરીભાઇની વાત સાચી છે કે જયારે જ ે િવભાગની માગણીઓ હોય યારે તેના 
મં ી ીએ ચો સપણે હાઉસમા ંહાજર રહેવુ ં ઇએ પરતુ તેઓ એકાદં  બે િમિનટ માટે બહાર ગયા હોય અને તેમના િસિનયર 
મં ી ીન ેકહીને ગયા હોય, દરેક મં ી ીઓને ખાસ સૂચના છે કે જયારે જયારે િવભાગની ચચા હોય યારે આ ણાિલ ખોટી 
છે. પંદર િમિનટનો સમય ગયો સોળ િમિનટ પછી માનનીય નાણા મં ી ી આ યા છે. િવધાનસભા જયારે િનયમોથી ચાલતી 
હોય યારે દરેક મં ી ીએ હાજર રહેવુ ં ઇએ એ િવધાનસભાના િનયમોમા ંલખેલુ ંછે.  
 સભાપિત ી : આમાં એક જ િવભાગની માગણી હોય તો આ વાત હ ા  રાખતું . પણ ૩-૪ િવભાગની માગણીઓ 
છે અને ૩ મં ી ીઓ બેઠા છે અને ન ધે છે. માટે આગળ વધીએ.  
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત(થરાદ) : માનનીય અ ય ી, આજ ે ગૃહમાં મારા િવચારો રજ કરવા ઉભો થયો છૂ ુ ં . 
ગુજરાતમાં ક ેસની સરકાર હતી યારે સમ  ગુજરાતની અંદર અલગ અલગ િજ ાઓમા ં અલગ અલગ તાલુકાઓમા ં

.આઇ.ડી.સી.ઓ બનાવવામાં આવી, આ .આઇ.ડી.સી.ઓમાં િવ માં સૌથી મોટી . આઇ. ડી. સી. અંકલે રથી લઇન ે
મોટા ભાગની .આઇ.ડી.સી. ક ેસના સમયમાં બનાવવામાં આવી હતી. ગઇ કાલે મં ી ીએ જવાબ આ યો યારે દ:ુખ થયુ ં
કે હવે કોઇ રોકાણ કરવા આવતંુ નથી. એના કારણે નવી .આઇ.ડી.સી.ઓ બનતી નથી. ગિતશીલ ગુજરાત છે, િવકાસશીલ 
ગુજરાત છે તો આ િવકાસશીલ ગુજરાતમાં કોઇ નવા રોકાણો ન આવે અને જ ેનવા તાલુકાઓ છે અને જનેી વષ થી માગણીઓ 
છે, નવી .આઇ.ડી.સી.ઓ બનાવવાની, તે િવ તારોમાં આજ ેપણ .આઇ.ડી.સી. ની ઝંખના અને માગણી છે. ઘણા બધા 
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મં ી ી પાસે પણ રજઆત કરીએ છીએ અને નાણા મં ી ી પાસ ેપણ રજઆૂ ૂ ત કરી છે કે અમારા િવ તારની અંદર ઉ ોગો 
આવ,ે અમારા િવ તારનો િવકાસ થાય. પણ આ ક ેસ ે જ ે .આઇ.ડી.સી. બનાવી એ િસવાય આ સરકારની કોઇ એવી 
િસિ ઓ નથી. એ જ ેઉ ોગો લા યા, ટાટા લા યા કે મા તી સુઝુકી કે જટેલા લા યા તેની અંદર આજ ેગુજરાતના યુવાનોન ે
રોજગારી મળતી નથી. મં ી ીએ એમના જવાબમાં પણ ક ું છે કે ૮પ ટકા થાિનક રોજગારી મળવી ઇએ, પણ આજ ેએ 
મળતી નથી. શા માટે આ ઉ ોગો માટે પૈસાની હાણી કરીએ છીએ? ટાટાને ૩૩ લાખ કરોડ િપયા અને મફત જમીનો 
આપીએ અન ે ગુજરાતના યુવાનોને રોજગારી ન મળતી હોય યારે ઉ ોગ નીિત બનાવી છે, એમા ં કયાંક ફેરિવચારણા કરવી 

ઇએ. ગુજરાતના યુવાનોને ો સાહન અને રોજગારી ન મળતી હોય તો શા માટે આ ઉ ોગોને આટલી હાણી કરવામાં આવ ે
છે?  
 મહેસૂલ િવભાગની વાત કરીએ તો હ મુ યમં ી ીન ેઅિભનંદન આપંુ છ કે એમણ ે વીકાય ુકે સૌથી મોટો ાચારું ંુ  
થતો હોય તો એ મહેસલૂ િવભાગમા ં થાય છે. એ માટે એમન ે જટેલા અિભનંદન આપીએ એટલા ઓછા છે. આજ ે હ મારા ું
િજ ાની વાત કરી લ . બનાસકાંઠામાં રી-સરવેની જ ેઅર ઓ થઇ અન ેમાપણી થઇ એની અદંર ૬૦ હ ર કરતા પણ વધુ 
ખેડતોની જમીનો ઓછી થઇ છેૂ . આટલો મોટો આંકડો ગુજરાતમા ંકોઇ જ યાએ નથી. ૬૦ હ ર ખેડતોની જમીન ઓછી થઇ ૂ
છે. પણ ઘણા બધાની, સરકારના ન કના માણસોની, જમીન માફીયાઓની જનેી પણ જમીનો વધી છે એ લોકોએ તો 
અર ઓ કરી નથી. ગૌચરની બાજમા ંજમીનો આવેલ છે અને એક એકર બે એકર કે પાંચ એકર જટેલી જમીનો વધી છે તે ુ
લોકોએ તો અર ઓ કરી નથી. એટલ ેઓછામાં ઓછી એક લાખ કરતા પણ વધુ (હજ તો બે જ િમિનટ થઇ છેુ ) આવા બધા 

ો છે. શહેરી િવ તારની વાત ક  તો નગરપાિલકા િવ તારમાં નવા રાહતના લોટ ગરીબોન ે આપવામા ંઆવતા નથીં . માગ 
અને મકાનની વાત કરીએ તો ક ેસ પાટ એ કલમ-૪ અને ૬નું હેરનામુ ંબહાર પાડી પાડીને ઓછામા ંઓછા દસ હ ર 
િકલોમીટરના રોડ ર તા બના યા પણ ભાજપની સરકારના રપ વષના શાસનમાં કલમ-૪ અને ૬નું હેરનામું બહાર પાડીન ે
એક હ ર િકલોમીટરના ર તા બના યા હોત તો પણ એમને અિભનંદન આપત. આટલા બધા િપયા વપરાય છે પરતુ જ ેં
િવ તારમાં રોડ ર તાની જ ર છે યાં બનતા નથી. શહેરી િવ તારો છે એમાં ટાઉનહોલ બનાવવા ઇએ, પોટસના કો લે ો 
બનાવવા ઇએ એ બનતા નથી. યારે જ ેપૂરક માગણી લઇન ેઆ યા છે એમા ંમ મારા િવચારો રજ કયા છેૂ .   
 ી સી. કે. રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી પૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે 
એમાં  હ મારો સૂર પૂરાવું છ અને એને અનુમોદન આપંુ છું ં ંુ ુ .  
 અગાઉની સરકારોમાં જયારે કદરતી આપિતઓ આવતી હતી પછી એ ભારે વરસાદ  હોયુ , વાવાઝોડ  હોય યારે જ ેું
કઇ કેશ ડો સ આપવામાં આવતી હતી એ ન હવત માણમાંં  આપવામાં આવતી હતી. પરતુ  આપણા મુ યમં ી ી અન ેં
નાયબ મુ યમં ી ીએ છે ા રપ વષથી ગુજરાતમાં છેવાડાના ખેડત અને છેવાડાના યિકતના અનુસંધાનમાં  જયારે કદરતી ૂ ુ
આપિત આવે યારે ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ િવભાગના ઠરાવ તા.ર૭-૪-૨૦૧પ અને તા.પ-૮-ર૦૦૬થી કદરતી આપિતુ  
જવેી કે ભારે વરસાદ, પૂર, વાદળ ફાટવુ,ં વાવાઝોડંુ, દુ કાળ, સુનામી, જમીન ધસી પડવી, હમ પાત, કરાની વૃિ , ઠાર, 
શીત લહેર, વાતનું આ મણ, આગ અને આકાશી વીજળીથી થતાં નુકસાનની સહાય માટેના ધોરણો કે જ ે યિકત મૃ યુ પામ ે
એને િપયા ૪ લાખ સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે. જનેુ ંમકાન  સંપૂણ રીતે નાશ થાય એને લગભગ  િપયા ૯પ  હ રથી 
એક લાખ સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે. આંિશક નુકસાન થાય એને પણ સહાય આપવામાં આવે છે અને છેવટે ઝંૂપડા જ ે
ગરીબ લોકો છે એન ેનુકસાન થાય તો એન ેપણ સહાય આપવાનું ન ી કરેલ છે. કોઇ કેસની અંદર અપંગતાની અદંર ૪૦ થી 
૬૦ ટકા  હોય તો એમાં િપયા પ૯ હ ર અને ૬૦ ટકાથી વધારે અપંગતા હોય એને િપયા બે લાખ સુધીની સહાય ગુજરાત 
સરકાર તરફથી આપવામા ંઆવે છે. દિૈનક સહાય પણ આપવામા ંઆવે છે. પશુ મૃ ય ુ  થાય તો દૂધાળા ઢોર માટે િપયા ૩૦ 
હ ર સુધી અને િબન દૂધાળા ઢોરન ે રપ હ ર િપયા સુધીની સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. ખેડતોની પણ જયારે િચંતા આ ૂ
રાજય સરકાર કરે છે યારે એ કૃિષ ે ે  પણ  નુકસાન થયેલ હોય તો બે હેકટર સુધી એટલે કે ૧ર હ ર િપયા અને લે ડ 
લાઇડ અન ેનદીનું વહેણ બદલાય તો િપયા ૩૭,પ૦૦ આ માણે સહાયના જદા જદા ધોરુ ુ ણો છે એ માણે  ચૂકવવામા ં

આવે છે. ગયા વષ પણ જ ેકદરતી આપિ માં હેર િમલકતોને ભારે વરસાદથી નુકસાન થયેલ હતંુુ , એવા રોડ, ર તા અન ે
પુલો માટે એસ.ડી.આર.એફ. તરફથી િપયા ર૪૮ કરોડની માતબર રકમની માગણી કરીને ૬ર૩૯ ર તાઓને નુકસાન થયું હતંુ 
એને તા કાિલક ધોરણ ેલગભગ રર,૩૮૧ િકલોમીટરની લંબાઇવાળા ર તાન ેરાજય સરકારે મરામત કરેલ છે. એની સાથ ેસાથ ે
ભારે નુકસાનથી રાજયની નમદા જળ સંપિત િવભાગમા ં જ ે કોઇ િવભાગો છે એમા ં ૬૮ મ યમ અન ે ૯૮૦ નાની િસંચાઇ 
યોજનાઓ એમાં ર૩ િજ ામાં લગભગ િપયા ૧ર કરોડ અને ૬૮ લાખ િપયાની ા ટ મંજરૂ  કરી એને પણ સ વરે િસંચાઇની 

મતામાં વધારો કરીને રાજય સરકારે કામ કરેલ છે.  
 ીમતી ગેનીબેન  ન. ઠાકોર(વાવ): માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી જ ેપૂરક માગણીઓ લઇને આ યા 
છે એમાં મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભી થઇ છૂ ુ ં .   
 માનનીય કૃિષ મં ી ી અને ઉ  મં ી ીએ બજટેની અંદર ૧ લાખ ૧૧ હ ર ૮૮ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા 
માટેની વાત કરી છે એ ખૂબ જ સારી બાબત છે. પરતુ હ  બનાસકાંઠાની અંદર આજની તારીખે ં ૧૯ હ ર વીજ ડાણ 
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આપવાના બાકી છે. ઉ  મં ાલય મારફત એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે વાિષક રપ હ ર મેગાવોટ વીજળી ઉ પ  કરતંુ 
ગુજરાત એ ભારતનુ ંન હ પરતુ િવ નુ ંસૌથી મોટ રાજય બનશેં ં ુ . આવું થવાનું હોય યારે ખૂબ અિભનદંન કહેવાય અને વારવાર ં
મં ી ી અને જ ેઅ ય મં ી ીઓએ દાવો કય  કે, ખેડતોને દવસ ેવીજળી આપવામાંૂ  આવશ.ે મારો મત િવ તાર રાધામેડા 
મુકામે ૭૦૦ મેગાવોટ સોલાર ોજે ટ માટે ૧,૪૦૭ હેકટર જમીન એ .પી.સી.એલ. મારફત અલગ અલગ કપનીઓન ેં
ફાળવવામાં આવેલ છે. તે ૧,૪૦૭ હેકટર પૈકીમાં જ ેકોઇ કપનીઓને જમીન ફાળવવામાં આવી એમાં ટાટાને ં ૨૭૫ હેકટર, 
ય.ુ .સી.એલ.ને ૩૭૫ હેકટર, ભેલ કપનીને ં ૩૭૫ હેકટર. એમ કલ મળીને ુ ૧,૪૦૭ હેકટર જટેલી સરકારી જમીન એ વીજ 
ઉ પ  કરવા માટે યારે ખાનગી કપનીઓને આપવામાં આવી હોય યારેં , માનનીય અ ય ી, યારે ામ પંચાયતે ઠરાવ 
કરીને આ જમીન એ .પી.સી.એલ.ને આપી યારે યાનંા થાિનક લોકોની ઘણી આશા અન ેઅપે ાઓ હતી. એ સમય ે ામ 
પંચાયતને અને યાંના થાિનક લોકોને એવુ ંકહેવામાં આ યુ ંહતંુ કે, આ સોલારના મા યમથી અહ ના જ ેયુવાનો છે એમન ે
રોજગારી મળશ,ે અહ ના લોકલ લોકો છે એને કામ આપવામાં આવશ.ે પણ ગઇ વખતે માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી, અ યારે 
જ ગૃહમાં હાજર છે અન ેએ સમયે પણ હાજર હતા અને આ જ મુ ો ગૃહમાં ચચવામાં આ યો હતો. એ સમયે ગૌચર માટેનો  
હતો અને એનું સો યુશન કરવા માટેની મં ી ીએ આ ગૃહની અદંર ખાતરી પણ આપી હતી. તેમણે ખાતરી આ યા પછી 
થાિનક લોકોને સમ વીને એનું કામ આગળ વધારવા માટેના અમે પણ ય નો કયા હતા. પણ એના પછી જ ે વારવાર ં
થાિનક લોકોને જ ેકાંઇ ખાનગી કપનીના માણસો હોય એ માણસો મારફત જ ે હ દી ભાષી છેં , આઉટ ઓફ ગુજરાત ટેટના છે 

તેઓ થાિનકો નથી. એમન ેરોજગારી આપતા નથી, એમને ખેતરમાં જવા માટેના કોઇ ર તા મૂકતા નથી. એટલ ેએના માટે 
અમારા ક સે પ ના અિગયાર ધારાસ યોના ડેલીગેશને થળ ઉપર મૂલાકાત લઇને આ બાબતની તમામ િવગતો આ 
રા યના મુ યમં ી ીને પણ આપી હતી.  
 માનનીય અ ય ી, જયારે આવડી મોટી જમીનો ૧,૪૦૭ હેકટર જટેલી જમીન આપણે ખાનગી કપનીઓને આપતા ં
હોઇએ યારે એમા ંગુજરાત સરકારનુ ંહાલની તારીખમાં કોઇ િનયં ણ નથી કે .પી.સી.એલ.નુ ંપણ આ કપનીઓ ઉપર કોઇ ં
િનયં ણ નથી. એના કારણે મ અગાઉ ક ું એ માણે થાિનક લોકોને નથી કોઇ રોજગારી આપવામાં આવતી અને જ ેકાંઇ 
ગૌચરની જમીન છે એ જમીનમાં પણ દબાણ થાય છે. તો માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ે
િવનંતી કરવા માગંુ છ કેુ ં , જ ેકાઇં આપણા .પી.સી.એલ.ના અિધકારીઓ હોય કે ઉ  મં ાલય મારફત આ લોકોને અ યાય 
ન થાય એના માટે યા ં થળની મૂલાકાત લઇન ે થાિનક લોકોન ેસાંભળ ેઅન ેએમની જ ેકાંઇ નાની મોટી સમ યાઓ હોય એ 
સમ યાઓ હલ કરવા માટેના ય નો કરે. નહ તર પછી અમારે માનનીય અ ય ી, આપને િવનંતી કરવાની અમારી ફરજ છે 
અને છતાં એનું કોઇ સો યુશન નહ  થાય અને લોકોને અવારનવાર મુ કેલીઓ પડશ.ે માનનીય નાયબ મુ યમં ી સાહેબ, એ 
બે ગામોની અંદર બારમુ ં કે દસમું ધોરણ ભણેલુ ંપણ કોઇ નથી અને એટલા ગરીબ લોકો છે અન ેએમન ે હ દી ભાષી જ ેકાંઇ 
કપનીઓવાળા માણસો છે એ જ ેકાંઇ  હોય તો એમ કહે કેં , "આપ સરકાર કે પાસ ઓ, હમારે પાસ આપ કો નહ  આન ે
કા", એવી વાતો કરીન ેવારવાર હેરાન કરે છેં . એટલ ેપછી પેલા નમદાની અદંર એવુ ંકહેતા હોવ છો વારવાર કેં , ક ેસે રોડા 
ના યા હતા. એમ પછી અમારે પણ યાય માટે યાંક ગાંધી િચં યા માગ ન ચાલવું પડે! એટલે થાિનક લોકોને આ બાબતમા ં
યાય આપો એવી આ ગૃહના મં ી ીને અને સરકારને મારી િવનંતી છે. 

 બીજુ,ં માનનીય અ ય ી, એક જ િમિનટ. ી નીિતનભાઇ સાહેબ અ યારે હાજર છે યારે હ  મારે બ નબંર તો 
જ ેકાંઇ હશ ેએ આવી જશે પણ મ આપને ઓ ફસમા ંમળીન ેએક િવનંતી કરી હતી કે, જ ેર તાઓ એન.આર. .એ.ની અદંર 
માટી અને મટેલ થઇ ગયા હોય એનો ડામરમા ંસમાવેશ કરવામાં આવે અને જ ેઅમારા ધારાસ યોને િપયા દસ કરોડના બ 
નંબર આપવામાં આવે એ જ ેગામોની અંદર એન.આર. .એ. મારફતે માટી અને મટેલનું કામ કરેલુ ંહોય એવા ર તાઓનું પુન: 
ગણી અને મા  એનું ડામરનું જ એ ટીમે ટ બનાવવામા ંઆવ.ે જથેી કરીન ેથોડા વધારે ર તાઓ થઇ શકે એવી પણ મારી 
માગણી છે. 
  ી અજમલ  વ. ઠાકોર(ખેરાલુ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ સાહેબ ામ 
ગૃહિનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગની િપયા ૨,૫૭,૭૭,૦૦૦ની પૂરક માગણીઓ લઇને આ યા છે તેમા ંમારા સમથન 
સાથે મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા ય ગૃહ િનમાણ બોડ જ રયાતમદં લોકોને મકાન એ પાણી, ખોરાક અને કપડા ં
પછીના મે આવતી વનની મૂળભૂત જ રયાત છે. ામ ગૃહ િનમાણ ભાગનો ઉ ેશ આિથક રીતે નબળા, પછાતવગ, 
ઓછી આવક જથૂ , મ યમ આવક જથ કારની આવાસ યોજના બનાવી યૂનતમ િકમતે જ રયાતમંદ લોકોને આપવા ૂ ં
બોડની પોતાની થાપનાથી આજ દન સુધી ૬૬,૦૦૦થી વધુ આવાસો બનાવામા ંઆ યા છે. સ ગ ગુજરાતમા ં૨૬૦ જટેલા 
લે ડ પોકેટમાં કલ ુ ૧૯ લાખથી વધુ ચોરસમીટર જમીન ગુજરાત ગૃહ િનમાણ બોડ પાસે છે. ૪૬ જટેલા લે ડ પોકે સ હેઠળ ૭ 
લાખ ચોરસ મીટર જમીન શહેરી િવ તાર ન ક, .આઇ.ડી.સી. ન ક હાઇવે ઉપર હોઇ જ રયાતમંદ લોકોની આવાસની 
માગણી આ િવ તારમા ંવધુ થઇ છે. ગુજરાત ગૃહ િનમાણ બોડ ગાધંીનગર ારા ૧૫ ોજે ટની સૈ ાિંતક મંજરી આપેલ હોઇ ૂ
આવનાર દવસોમાં વધુ યોજનાઓ અમલમાં મૂકાશ.ે ગુજરાત ામ ગૃહ િનમાણ બોડ સને ૨૦૧૫થી પોતાના આવાસ 
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બાંધવાની વૃિ  પુનઃ શ  કરેલ. હાલમાં આ બોડની બાંધકામની વૃિ ને અ િતમ વેગ મળલે છે. જનેી ફલ ુિત પે અડાલજ 
ગાંધીનગર ખાતે લોઅર ઇ કમ કીમ ૃપ કારના ૫૦૪, સુરત ટ ખાતે એલ.આઇ. . કારના ૨૦૮ આવાસો માટે આવેલી 
મા ય અર ઓનો કો યુટરાઇઝ ડો માનનીય પંચાયત મં ી ી જયંિતભાઇ કવાડીયાના વર  હ તે કરાવીન ે આવાસોના 
લાભાથ ઓની પસંદગી કરવામા ંઆવેલ છે. યારબાદ ગુજરાત ગૃહ િનમાણ બોડ ારા િનયત કરેલ ૧૦ ટકા અને ૧૦ ટકા એમ 
બે હ ા િનયિમત ભરપાઇ કરવામાં આવતા તા.૬-૩-૨૦૧૯ના રોજ માનનીય ગૃહ િનમાણ મં ી ી કવર ભાુ ં ઇ બાવળીયાના 
હ તે થયેલ ભૂિમપૂજન બાદ આવાસોનું બાંધકામ શ  કરવામાં આવેલ છે. ભારતના લોકલાડીલા માનનીય વડા ધાન ી 
નરે ભાઇ મોદી સાહેબે કરેલ િનધાર મુજબ આપણા દેશના તમામ લોકોને ઘરનું ઘર મળી રહે તે માટે કે  સરકાર ારા 

ધાનમં ી આવાસ યોજના અને માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ.  
 સભાપિત ી : ી અજમલ , આપનું વકત ય પૂ  થાય છેં .  
 ી રઘુભાઇ મ.ે દસેાઇ(રાધનપુર) : માનનીય અ ય ી, હ પૂરક માગણીઓ ઉપર મારો મત રજ ક  છું ં ંૂ ુ . રાધનપુર 
મત િવ તાર ભારત પાિક તાનની બોડરને અડીને આવેલો િવ તાર. એક બાજ વરસાદની અછતુ , અિતવૃિ , વારવાર દુ કાળં . 
સરકાર પાસે હ માગણી ક  છ કે અમારા િવ તારમાં ું ં ંુ .આઇ.ડી.સી.ની તા કાિલક માગણી હોવાથી તા કાિલક ઝોન 
આપવામાં આવ.ે નોટબંધી અને .એસ.ટી.ના કારણે આખા દેશમાં ઉ ોગ ધંધા ભાંગી પ ા છે. યારે હ સરકારને િવનંતી ું
ક  છ કે મારા િવ તારમાં ટે સ ી ઝોન તરીકે ં ંુ .આઇ.ડી.સી. સરકાર ફાળવે તો જ યાં ઉ ોગો િવકસી શકે તેમ છે. મારા 
િવ તારના ખેડતો અન ે ખેડત પુ ો પોતાની આવકના સાધનો િવકસાવી શકે તેમ નથીૂ ૂ . તો તા કાિલક અમારી 

.આઇ.ડી.સી.ની માગણી પૂરી કરવામાં આવ.ે તે જ રીતે રાધનપુર નગરપાિલકામાં જ ે પ રિ થિત છે. આવકના સાધનો 
નહ વ  છે. ઓ ટોયનાકા બંધ થવાથી નગરપાિલકાની આવકો િસિમત થઇ ગઇ છે. વષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮-૨૦૧૯ની વાત. 
આજ ેતમે જઓ તો નગરપાિલકા વોટર વકસના િબલો ભરી શકતી નથીુ . આગળની સરકારો વષ ૧૯૯૭-૯૮ની ક ેસની 
સરકારે ામ પંચાયતના વોટર વકસના િબલો માફ કયા હતા. નગરપાિલકાના િબલો પણ સરકારે માફ કરવા ઇએ તેવી મારી 
માગણી છે.  
 એક બાજ માગ મકાન િવભાગની વાત કરતા હોઇએ યારે રાધનપુરથી મહેસાણાના હાઇવેનુ ંઅ યારે િપયા ુ ૧૩૦ 
કરોડના ખચ કામ ચાલુ છે. પરતુ ફોરલેન નહ  થવાને કારણે વારવાર યાં ગમ વાર અક માતો થાય છે અને નાગ રકોના મોત ં ં
થાય છે. માનનીય નાણામં ી ીન ેમારી માગણી અને સૂચન છે કે તા કાલીક આ િવ તારમા ંઆ રોડ ફોરલેન અન ેડીવાઇડર 
સાથેના બને તો જ આ કામ પૂણ થાય એમ છે. સાથેસાથ ેમહેસલૂ િવભાગને હ િવનંતી ક  છ કે રાધનપુરું ં ંુ , સમી, સાંતલપુર, 
હારીજ અને શંખે ર તાલુકામાં સૌથી વધારે નવી શરતની જમીન અમારા િવ તારમાં છે. ખેડતોની બેહાલ પ રિ થિતના લીધે ૂ
સરકારની જ ી માણેના િ િમયમો ભરી શકે એમ નથી તો સરકારને હ િવનંતી ક  છં ું ં ંુ  કે અમારા િવ તારને પછાત િવ તાર 
ગણીને યાં ખેડતોની આ જમીનોને તા કાિલક અસરથી તેમને નવી શરતમાંથી જની શરતમા ંફેરવવામાં સરકાર મદદ કરેૂ ૂ . એક 
બાજ સરકારની વાતો માનનીય હાઇકોટુ , સુ ીમ કોટ પણ ઠરા યું હોય કે ધારાધોરણ મુજબ રાજય સરકારે પણ ગૌચરની 
જમીનોને નીમ કરવી ઇએ. ૧૦૦ ઢોરોએ ૪૦ એકર જમીન સરકારે નીમ કરવી ઇએ પરતુ ઉ ોગ ગૃહોને મફતમાં હાણી ં
કરીને આજ ેગૌચર અને ગાયમાતાની વાતો કરનારી આ સરકારને હ કહેવા માગંુ છ કે  ગાયમાતાનું ર ણ કરવું હોય તો આ જ ેું ંુ
ગૌચર ભૂમી ન  થઇ છે એન ે ફરીથી નીમ સરકારે કરવી ઇએ. જયારે જયારે ચંૂટણીઓ આવે યારે અમારે યાં કહે કે 

.આઇ.ડી.સી. બનાવીશુ,ં નવા રોડ-ર તા આપીશુ,ં આવી વાતો કરતી આ સરકારને હ એમ કહેવા માગંુ છ કે આ ફકત ું ંુ
જમલા છે કે ની વાતો છેુ . એક બાજ નેતાુ , લેતા, દેતા અને *(xxx) મને તા દેખાય છે. નેતા એટલે વાયદા કરતા એન ે
નેતા, મત લેતા એ લેતા, દેતા એટલે જ ા જમલા દેતા અન ેચંૂટણી પછી કરતા ૂ ુ (xxx) એટલે હ સરકારને કહ છ કે નેતાું ું ંુ , 
લેતા, દેતા અને *(xxx) માંથી નીકળીને સરકારે ની અને ના હીતની વાત કરવી ઇએ. મારી માનનીય 
નાણામં ી ીન ેપણ િવનંતી છે કે તમારી પૂરક માગણીઓ ઉપર જ ેપણ બજટે ફાળવવામાં આ યુ ં છે એ થી િવ હન છે. 

ને પણ આનો ફાયદો મળે એ દશામાં સરકારે િવચારવુ ં ઇએ તેવી મારી માગણી છે. માનનીય નાણામં ી ી આ મારી 
વાત વીકારીન ેઆગળ વધે તેવી મારી માગણી છે અને મારા સૂચનો યાનમાં લવેા િવનંતી છે.   
 ીમતી સીમાબેન અ. મોહીલ(ેઅકોટા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી શહેરી િવકાસ માટે જ ેપૂરક 
માગણી માંકઃ૧૦ર લઇને ગૃહમાં આ યા છે એમને હ મા  સમથન આપુ છ અને મારા િવચારો યકત ક  છું ં ં ં ંુ ુ . ગુજરાત એ 
દેશનુ ં ોથ એિ જન છે સાથ ે સાથ ે આખા દેશનું રોલ મોડેલ છે. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે િવકાસ થકી ગુજરાતની 
આગવી ઓળખ આખાએ દશેમા ંઉભી કરી છે. રાજયના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબની બળ ઇ છા શિકત અન ે
કામ કરવા માગતી સવંેદનશીલ સરકાર વધુ તેજ ગિતથી કામ કરે એના માટે આ પૂરક માગણીને હંુ સમથન આપંુ છંુ. રાજયના 
શહેરી િવ તારોમા ં વસતા નાગ રકોની જ રયાત પૂરી થાય અને શહેરોનો સવાગી િવકાસ થાય તે આ સરકારની નમે છે. 
ગુજરાતમાં સને ર૦૦૦ની વ તી ગણતરી મુજબ શહેરની વ તી રાજયની કલ વ તીના ુ ૪ર ટકા છે.  એટલે કે રાજયના છ 

                                         
 માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  



ફા ગુન ૧૩, ૧૯૪૧ શાકે 
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કરોડમાંથી બે થી અઢી કરોડ લોકો શહેરમાં વસવાટ કરે છે.  શહેરો વધુ વ છ બને અને નાગ રકોને આરો ય દ વાતાવરણ 
મળે તે માટે વ છ પયાવરણ અને કલાયમેટ ચે જ માટે ગૃત રહી વ છ ભારત િમશન હેઠળ ન ધપા  કામગીરી કરવામા ં
આવી રહી છે. આ બજટેમા ં વ છ ભારત િમશન અંતગત શહેરોને વ છ બનાવી અને નાગ રકોન ેઆરો ય દ વાતાવરણ પૂ  ં
પાડવા માટે િપયા ર૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે જયાં વ છતા 
યાં ભુતા આ યુિકતને સાથક કરવા પૂજય મહા મા ગાંધી ની ૧પ૦મી જ મ જયિંતને યાનમાં રાખીને મહા મા ગાંધી 
વ છતા િમશન અમલમાં મૂકયું અને એના હેઠળ ગુજરાત રાજયના શહેરો અને ગામડામાં એક ઇિનિશએટીવ લઇને આ 

િમશનનું કામ કરવામાં આ યું એ સરાહનીય છે. આખા દેશમાં અને ગુજરાતની અંદર મહા મા ગાંધી વ છતા િમશન હેઠળ 
ઘરદીઠ શૌચાલયો બનાવવામાં આ યા, સમ  ભારતમાં ગુજરાત રાજયની થાિનક વરાજયની સં થાઓ સો ટકા હેર 
શૌચ ીયાથી મુકત થયેલ છે. સાથે સાથે ૧પ૬ નગરપાિલકા પણ હેર શૌચ ીયાથી મુકત થયેલ છે. વ છતા િમશન સમય 
ગાળા દરિમયાન વષ ર૦૧૧ની વ તી ગણતરી યાનમાં લેતા કલ પુ ,૬૦,૦૪૬ યિકતગત શૌચાલય તૈયાર કરવામાં આ યા 
છે.  તેનો કલ ખચ િપયા ુ ૬૭૮ કરોડ થયેલ છે. હાલ ૧૫૦૦થી વધુ શહેરી િવ તારોમાં પે એ ડ યુઝ શૌચાલયોનો ઉપયોગ 
કરવામા ં આવે છે. પે એ ડ યુઝ શૌચાલયના ૩૭૩ લોક િપયા ૧૩ કરોડના ખચ તૈયાર કરવામાં આ યા છે. વ છતા 
િમશનના સમયગાળા દરિમયાન િપયા ૭ કરોડના ખચ ર૩૮ કો યુિનટી ટોઇલે સ સે ટર તૈયાર કરવામાં આ યા છે. શહેરના 
િવકાસમા ં સોલીડ વે ટ મનેેજમે ટની પણ એટલી જ જ રયાત છે. એને પણ મહ વ આપવામાં આ યું છે. ઘન કચરાના 
િનકાલ કરવા માટે સરકારે બારીકાઇથી આયોજન કયુ છે. થાિનક વરા યની સં થાઓ ારા વમ  ક પો ટ લા ટ તૈયાર કયા 
છે. ૧૭૦ થાિનક વરા યની સં થાઓના ૧૪૦૦ વોડમાં ઘન કચરાને ૧૦૦ ટકા ડોર ટ ડોર કલેકશન કરવામા ંઆવ ે છેુ . 
રા ય સરકાર આ જ ેકામ કરી રહી છે એને હ િબરદાવું છું ંુ . સોલીડ વે ટ મનેેજમે ટ માટે દરેક મહાનગરપાિલકાને અલગથી ા ટ 
આપવામાં આવે છે અન ે એ ા ટ ખાસ કરીન ે ૧૬ર નગરપાિલકાન ે િપયા ૧૩૦ કરોડની ફાળવણી કરી છે.  આમ, 
મહાનગરપાિલકા અને નગરપાિલકાઓમા ંકલ ુ ૩ર૩ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે યારે એને હ િબરદાવું છું ંુ .   

  સભાપિત ી : માનનીય રઘુભાઇ વકત ય કરતા હતા યારે (xxx) શ દ બો યા હતા એ રેકડ પરથી દૂર ક  છં ંુ .   
 ી મહેશભાઇ  છો. વસાવા(દેડીયાપાડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી જ ેપૂરક માગણીઓ લઇન ે
આ યા છે એમાં મારે ખાસ કરીને ઉ ોગ અને ખાણ પર બોલવું છે.  અ યારે અમારા િવ તારમા ં ઉ ોગો આ યા છે પણ 
ઉ ોગોની અદંર જ ેલે ડ લુઝર થયા છે અન ેજનેી જમીનો ગઇ છે એને સરખા ભાવ આપવામા ંઆ યા નથી. અ યારે ઉ ોગોની 
અંદર કાયમી નોકરી ૮૫ ટકાને આપવી ઇએ એ આપવામાં આવી નથી. જ ેલે ડ લુઝરો છે એમના એક ઘરમાંથી બે લોકોન ે
કાયમી નોકરી મળવી ઇએ.  અ યારે કો ટાકટ િસ ટમ પર કામ ચાલે છે. જનેી જમીન ગઇ છે એ લોકો અ યારે ટફીન લઇન ે
યાં કામ ે ય છે અન ે૩ થી ૬ હ રની અંદર મજરી કરે છેૂ . આવા લોકો માટે સરકારે િવચારવુ ં ઇએ. ખાસ કરીન ેમાગ અન ે

મકાનમાં અમારા નમદા િજ ો છે અને ખાસ કરીન ેપહાડી અને જગલ િવ તાર છે એમા ંગયાં  વષ પણ વધારે વરસાદ થયો હતો 
અને આ વષ પણ વધારે વરસાદ થયો છે. એના કારણે અનેક પુલો ધોવાઇ ગયા છે છતાં એને બનાવવામાં આ યા નથી. એના 
માટે કાંઇક કરવું ઇએ. ખેતીમાં ઘણા પાકોમાં નુકસાન થયું છે તો એના માટે િવચારવું ઇએ. ખાણ અને ખિનજમાં અમારા 
ટાયબલ િવ તારમા ં જ ે ખિન  થાય છે એમાં બેફામ ચોરી થાય છે. ખાણદારો છે એ પોતાના એ રયામા ં ખોદતા નથી પણ 
બીજથેી ખિનજની ચોરી કરી મોટી ટકો ભરે છે. ઓવર લોડ ગાડીઓ ચાલે છે. ખાસ કરીને રેતીની રોય ટી હોય કે પ થરની 
રોય ટી હોય એ યારે સરકાર પાસે આવે છે, એમાં ખરેખર પંચાયત એની ભાગીદાર છે. એમાં એની ૫૦ ટકા ભાગીદારી હોવી 

ઇએ તો જ ગામડાનો િવકાસ થશ.ે ખાસ કરીને ખાણ ખિનજની વાત કરીએ તો એની અંદર ચોરીઓ થાય છે એ કોણ કરે છે?  
કારણ કે બેફામ રીતે બોડેલીથી રેતી એટલી બધી આવે છે કે  તમારી પાસે ર ટન વધારે આવે કે રોય ટી ન હોય તો વાંધો કાઢે 
એ બરાબર છે. પણ ાચાર એટલો બધો છે કે એક એક ગાડી પાછળ ર૦ હ ર િપયા માગે છે. આ અમે યું છે અન ે
સાંભ ું છે. ખાસ કરીન ેઅમને બ નંબર મળવા ઇએ. ગયા વષ ચંૂટણી થઇ યારે મા  એક પણ કામ બ નંબરનું નથી ં
આ યુ.ં આ વખતે થોડો સહકાર આ યો તો થોડા ઘણા કામ મ ા છે.   
  સભાપિત ી : આપનું વચન પૂ  થાય છેં .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આજ ેજ ેપૂરક માગણીઓ હ લઇન ેઆ યો ું
છ એના ઉપર ુ ં ૧૦ જટેલા માનનીય સ ય ીઓએ એમના િવચારો ય ત કયા છે. સવના િવચારોની મ અન ે મારા સાથી 
મં ી ીઓએ ન ધ લીધી છે. ી મહેશભાઇની લાગણી કે મારા િવ તારમા ંજગલ અન ેપવત િવ તાર છે એટલે વધુ બ નંબરો ં
મળે. આમ તો અમ ેશ આત કરી દીધી છે. હજ પણ વધુ બ નંબર એમને ફાળવી આપીશુંુ . કારણ કે, આ દવાસી િવ તાર છે, 
પવતાળ િવ તાર છે અને શાંત, સરળ વભાવના સતત િવધાનસભામાં એમની િનયમિત હાજરી અહ યા હોય છે એની અમ ે
ન ધ લીધી છે. એટલ ેએમન ેજ ેસારી રીતે િવધાનસભામા ંસહયોગ આ યો એમન ેઆપણે ો સાહન આપીએ છીએ. આ વખતે 
તો એમના બ નંબર અપાઇ ગયા છે. નવા બ નંબર માટે મ ગઇકાલે જ કીધંુ કે તમારો પ  આપો. આપીશું બધાને 

                                         
 માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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આપવાના છીએ. બધાને અપાય છે અન ેઆપીશુ.ં બ નંબરનું હવ ેબહ મહ વ નથી ર ું અને દરેકને આપણે આપીએ છીએુ . 
ી પુનાભાઇ ગઇકાલે જ મને મ ા હતા. આજ ેએમણે ો રી કરી હતી પણ એમનો  ના આ યો. બહ લાંબંુ લાંબંુ ું બીજ ુ ં

ચા યુ.ં એમની પણ લાગણીની મ ગઇ કાલ ેન ધ લીધી અન ેહકારા મક રીતે ી પુનાભાઇને મ કીધંુ છે કે તમારો િવ તાર પણ 
૧૦૦ ટકા આ દવાસી િવ તાર છે એટલ ેઆ દવાસી િવ તારમા ંર તા આપીશુ.ં આપણે પણ આપીશુ,ં બધાને આપીએ જ છીએ 
અને આપવાના છીએ. કારણ કે બજટે તમ ેમોટંુ આ યું છે. િવધાનસભાએ જ આ યું છે એટલ ેએનો લાભ ગુજરાતની જનતાન ે
આપણે આપીશુ.ં   
 માનનીય અ ય ી, ી િવ મભાઇ ઉપિ થત નથી એટલ ેએમના જ ે ો હતા કે રજઆત હતી એના અંગે હ કાઇં ૂ ું
જવાબ નહ  આપંુ. અહ યા ી ગુલાબિસહં એ પણ નીકળી ગયા છે એમને પણ જવાબ નહ  આપંુ. ી સી.કે. રાઉલ એ ખાસ 
કરીને મહેસૂલ િવભાગની સરકારી કામગીરીને િબરદાવી છે એમનો આભાર માનું છંુ. ી અભેિસંહભાઇએ પણ સરકારની 
કામગીરીન ે િબરદાવી છે. ી અરિવંદભાઇએ પણ િબરદાવી છે અને સરકારવતી પણ એમણ ે કેટલીક પ તાઓ કરી છે એ 
બદલ એમનો પણ આભાર માનુ ંછંુ. ીમતી ગેનીબેન, ખેડતોને દવસે વીજળી અપાશેૂ , આપવાના જ છીએ. વારવાર હેરાત ં
કરી છે. બજટેમાં પણ આ વખતે િપયા ૩૫૦૦ કરોડની ગવગાઇ કરી છે, પહેલા િબલકલ ન હતીુ . માનનીય અ ય ી, આ 
બધંુ એવું જ છે કે ન હતંુ એનું ઘ ં કયુ. કરનાર પાસે બધા અપે ા રાખતા હોય છે. ના કરનારને કોઇ પૂછતંુ નથી અને ના 
કરનાર અ યારે બધા માગણી પણ કરે છે. કરવા દો, એમનો હ  પણ છે. અમને કોઇ વાંધો નથી પણ યારે પોતાન ેતક હતી 
યારે કરવાપા  ઘ ં ઘ ં ઘણા ંલોકો કરી શ યાં નહ . પણ અમ ેતો આમા ંસમયની એક એક િમિનટ  માટે, યોજનાઓનો 

એક એક િપયાનો  માટે અમે ઉપયોગ કરીએ જ છીએ અને એમાં તમામ કારની સિુવધા આવી જશે અને ખેડતોને દવસ ેૂ
વીજળી આપવાના છીએ. એક વાત કરી દ  કે, અહ યા વાત વાતમાં ચચાઓ થાય છે એટલે વાતાવરણ એવું ઊભું થાય કે જ ે
ગામડાની ખેતીને ના ણતા હોય એમને બધી વીજળી બારે મ હના રા  ેજ અપાય છે, આ સાચંુ નથી. ખેડતોન ે દવસ ેપણ ૂ
વીજળી મળે છે, સાંજ ેપણ મળ ેછે એનું રોટેશન હોય છે. જમે ફેકટરીમાં રોટેશન હોય, દવસની પાળી હોય, રાતની પાળી હોય, 
બી  પાળી હોય, ી  પાળી હોય એમ વીજળીમાં પણ બધા ખેડતોને કોઇ એક િવભાગનો દવસે વારો આવે તો ૂ ૧૫ દવસ 
પછી એનું રોટેશન બદલાય તો એનો સાંજ ેવારો આવ.ે ી  ૃપવાળાનો રા  ેવારો આવ.ે એટલ ેએવુ ંનથી કે આખા રા યના 
બધા જ ખેડતોને રા ે જ વીજળી મળે છેૂ , દવસ ેપણ વીજળી ખડેતભાઇઓને  અમારી સરકાર પુરતો પુરવઠો એટલ ે કે પૂરા ૂ
વો ટેઝથી બધાને ૮ કલાક આપવાની હોય યારે િનયિમત રીતે ૮ કલાક વીજળી આપીએ છીએ અન ે યારે વરસાદ ખચાયો 
હોય, ખેડતોને વરસાદ ના આવવાના કારણે પાક સૂકાતો હોયૂ , બુવેલ, કવાૂ , બોર ચલાવવા હોય તો એ વખતે ૧૦ કલાક 
વીજળી પણ અમારી રા ય સરકારે યારે ખેડતોએ માગી યારે આપી છે અને એની વધારની સબિસડીૂ . આ ઊ  િવભાગ 
સબિસડી આપે છે. રા ય સરકાર સબિસડી આપે છે. લગભગ ૭૦૦૦ કરોડ િપયા ચાલુ વષ ગુજરાત સરકાર ૭૦૦૦ કરોડ 
િપયા ખેડતો વતી ૂ .ઇ.બી.ને સબિસડી આપવાનું છે અને ૮ કલાકના બદલ ે ૧૦ કલાક વીજળી કરીએ તો એની પણ 

વધારાની સબિસડી અમારે ખેડતોવતી ૂ .ઇ.બી.ને ચૂકવવાની હોય છે. વીજળીના કનેકશન વધારે આપીએ તો ગઇકાલે મ 
કીધંુ હતંુ ફરી કહ કે એક કનેકશન દીઠ લગભગ સવાથી દોઢ લાખ િપયા રાજય સરકારન ેખચ  કરવો પડે છેું . આ બધંુ કઇ ં
એમને એમ નથી થતંુ. આ બધા જ પૈસા, રકમ આપણે ગુજરાતના ખેડતો માટે વાપરીએ છીએૂ . અહ યા સૂય ઉ ની પણ વાત 
થઇ. સોલાર પાવર ોજકેટની ગુજરાતે શ આત કરી હતી, બનાસકાંઠાથી શ આત થઇ હતી. હવે એને ક છ, બનાસકાંઠા, 
પાટણ જયાં મોટા માણમા ંપડતર જમીનો ઉપલ ધ છે. આપણે કોઇ ફળ ુપ જમીન કયાંય બગાડતા નથી પણ જ ેપડતર 
જમીન હોય, ખરાબાની જમીન હોય, જયાં કશું ન ઉગે એવી રણ િવ તારની જમીન હોય યાં રપ૦૦૦ મેગાવોટ સોલાર ઉ  
અને િવ ડ ઉ , પવન ઉ  બંનનેો ઉપયોગ આપણે કરીન ેઆખા દેશમા ંપહેલા નંબરનુ ં ગુજરાત બનવા તરફ જઇ ર ુ ં છે 
એનો આપણન ેઆનંદ થવો ઇએ. હ ફરીથી પ તા ક  કે એવી જમીનનો સરકાર ઉપયોગ કરે છે જયાં પહેલા કશુંું ં  નહોતંુ. 
અહ યા ીમતી ગેનીબેને રાધાનેસડાની વાત કરી. ીમતી ગેનીબેન ઉભા થઇને કહે કે રાધાનેસડામાં પહેલા શું હતંુ? એ 
જમીનનો શું ઉપયોગ થતો હતો? કોઇ ઉપયોગ થતો નહોતો. પડતર ખરાબો, પડી રહેલી વણઉપ ઉ જમીનો હતી એવી 
વણઉપ ઉ જમીનોનો અમારી સરકાર ગુજરાતના અન ેદેશના હતમાં મોટો ઉપયોગ કરે છે અને કોઇને જમીન મફત અપાતી 
નથી. ભાડે આપીએ છીએ. ભાડ પણ ગયા વષ સુધી ુ ૧૦૦૦૦ િપયા હતંુ. પડતર જમીનોનું દૂર દૂરની વણખેડાઉ, 
વણઉપ ઉ જમીનોનું એ પણ અમે વધારીને ૧પ૦૦૦ િપયા કયુ છે. બી  પણ આવક થાય છે એક સોલારનો લા ટ નંખાય 
તો એમા ં િપયા ૧૦૦૦થી  ર૦૦૦ કરોડનુ ંરોકાણ થાય. તો જ ેરોકાણ થાય એ ચીજવ તુઓ ઉપર .એસ.ટી.નો  ટે સ એ 
ગુજરાત સરકારન ે ા  થાય છે. સકડો લોકોને રોજગારી મળ ેછે. ધંધા ઉ ોગો વધે છે. એમ અમે ગુજરાતના હતમા,ં ના 
હતમાં જ બધા િવચારો કરી અને ન,ે ખેડતોનેૂ , ાહકોને ફાયદો થાય એ રીતે સૂય ઉ  અને પવન ઉ નું કામ વધારી ર ા 

છીએ. ી રઘુભાઇએ એમ ક ું કે મારે રાધનપુરમાં .આઇ.ડી.સી. ઇએ છે. આજ ે ો રીમાં પણ અમે પ  ક ું છે 
પહેલા જયાં .આઇ.ડી.સી. કરીએ યાં લોકોને જવું પડતંુ હતંુ. આજ ેજ માનનીય સૌરભભાઇએ જવાબ આ યો કે કેટલીક 

.આઇ.ડી.સી. બનાવેલી ખાલી પડી છે કેમ કે ઉ ોગકાર યાં જતા નથી. હવ ેસરકારે નીિત બદલી છે. કોઇપણ તાલુકામાંથી,  
કોઇપણ િવ તારમાંથી રપ, પ૦, ૧૦૦, ર૦૦ ઉ ોગકારો ભેગા થઇને એમ કહે કે અમારે અહ યા ઉ ોગો થાપવા છે, સરકાર 
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.આઇ.ડી.સી. બનાવે તો તરત જ અમે યાં .આઇ.ડી.સી. બનાવીશુ.ં એટલ ે ી રઘુભાઇને પણ હ કહ કે તમારે યાંથી ું ું
રોકાણકાર, ઉ ોગકાર એમની ડીમા ડ લાવો, એમની માગણી લાવો તો રાધનપુર એકલું નહ  ગુજરાતના કોઇપણ તાલુકામા ં
રાજય સરકાર .આઇ.ડી.સી. બનાવવા તૈયાર છે અને .આઇ.ડી.સી. બન ે તો .આઇ.ડી.સી. બનવાના કારણે જ ે
સબિસડી, જ ેલાભો ઉ ોગકારન ેમળવાપા  છે, ઇ ા ટકચર, રોડ ર તા એ પણ સરકાર અન ે .આઇ.ડી.સી. સામેથી આપે 
છે એટલ ે .આઇ.ડી.સી.માં હવ ે જને ે પણ જ ર હોય .આઇ.ડી.સી. બનાવી શકાય એ ક ાના માગણીદારો સીરીયસલી 
માગણી કરશ ે તો ચોકકસ સરકાર યા ં .આઇ.ડી.સી. બનાવવા િવચારણા કરશ.ે થાિનકોને નોકરી મોટા માણમા ં
આપવામાં આવે જ છે પણ કેટલાક કામ એવા કારના હોય છે. ભારે કામ, ગરમીમા ંકામ કે જ ેહોય એ આપણા ગુજરાતના 
ભાઇઓ ઓછા કરતા હોય છે તો એવા લોકો પણ યાં નોકરી ા  કરે છે. ગુજરાતીઓને વધુ નોકરી મળે એ માટે અમારી 
સરકાર ક ટબ  છે. ગુજરાતમાં ગમે યાં નોકરી મળવી ઇએ. એવું ન હ કે મારા ગામના કારખાનામાં મળે તો જ હ કું ં . જવેું 
કારખાનુ,ં જવેી જ રયાત, જવેી વોિલ ફકેશન, જવેી ટેકિનકલ આવડત એ માણે ફે ટરીવાળા કામદારન ેરાખતા હોય છે. એ 

માણે િવ ાથ ઓને તાલીમ આપવા આપણે આઇ.ટી.આઇ. ચલાવીએ છીએ. આપણે મોટી કીલની તાલીમની યા ઉપર 
મોટા માણમા ંજ ેરોજગાર માટે જ રી છે એ યુવાનોને આપીએ છીએ. મહેસલૂ િવભાગની જ ેવાત છે. એમાં પણ જ ેજ રયાત 
છે, એ માણે મ ગઇકાલ ેક ુ ંહતંુ કે કદરતી આપિ  હોયુ , બી  કોઇ  ઉભો થયો હોય અને રાહત આપણે નાગ રકોન ે
આપવી હોય તો આપણે આપીએ છીએ. ઉ ોગોની માગણી છે એ ઉ ોગકારોને .એસ.ટી. ના કારણે જ ેલાભ આપવા પડે 
એના માટે માગણી છે. ી હમતિસંહભાઇ નથીં , નીકળી ગયા છે. એમણે શહેરી િવ તારની લાગણી રજ કરી છેૂ . એવી રીતે 

ામ ગૃહ િનમાણ બોડ અમારા સ ય ીએ ક ું છે કે નાનામાં નાના ગરીબ માણસો માટે, ગામડાની યિ ત માટે પણ જમે 
શહેરમા ં ગૃહ િનમાણ બોડ, હાઉિસંગ બોડ છે, ધાનમં ી આવાસ યોજના છે, મુ યમં ી આવાસ યોજના છે એમ ગરીબ 
માણસો માટે, નાની યિ તઓ માટે અમે આ ામ ગૃહ િનમાણ બોડ કામગીરી કરે છે, એના મકાનો પણ અડાલજ પાસ ે
અ યારે બની ર ા છે. મહેસૂલ િવભાગની માગણી છે, એમાં ભારે વરસાદના કારણે સીમાંત ખેડતોને જ ેનુકસાન થયું હતંુૂ , એનું 
વળતર સરકારે આ યુ,ં એના માટેની વધારાની ગવાઇની માગણી કરી છે. અમે જ ેજ રયાત હતી એ માણે નાગ રકોન,ે 
ખેડતોનેૂ , અસર તોને જ ેલાભ સરકારે આ યા, એના કારણે જ ેવધારે ખચ થયો, એન ેઆ જ ેપૂરક માગણીઓ રજ કરી છે ૂ
તેને સૌ સ ય ીઓ મંજર કરે તેવી મારી િવનંતી છેૂ . 
 

કાપ દરખા  ત માંક-૧, ર, ૩, ૪, પ, ૬, ૭ અને ૮ મત પર મૂકવામાં આવી અને નામંજર કરવામાં આવીૂ . 
પૂરક માગણી માંક- ૪૯, ૧૦ર, ૮૬, ૭૧ અને ૭૯ મત પર મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીૂ . 

 
   ગીલોટીન કરેલી માગણીઓ 

 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : (નાયબ મુ યમં ી ી): માનનીય અ  ય ી, સને ર૦૧૯-ર૦ના પૂરક માગણીઓના 
પ કમાં કલ ુ ૪૯ પૂરક માગણીઓનો સમાવેશ થયેલો છે. એમાંથી કલ ુ ૧૦ પૂરક માગણીઓ આ ગૃહમા ં ચચા ારા પસાર 
કરવામાં આવેલી છે. બાકી રહેતી ૩૯ માગણીઓ પૈકી ૧૦ માગણીઓ િબન મતપા  હોવાથી એ િસવાયની બાકી રહેતી કલ ુ
ર૯ માગણીઓ, પૂરક માગણી માંક-૧, ૧૦, ૧૪, ૧૯,  ર૬, ૩૦, ૩૧, ૩ર, ૩૪, ૩પ,  ૪૦, ૪૧, ૪૩, પ૦, પપ, પ૮, 
પ૯, ૬૦, ૭પ, ૮૧, ૮ર, ૮૮, ૯પ, ૯૬, ૯૮, ૧૦૪, ૧૦૬ અને ૧૦૭ હ મતદાન માટે રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 
પૂરક માગણી માંક- ૧, ૧૦, ૧૪, ૧૯,  ર૬, ૩૦, ૩૧, ૩ર, ૩૪, ૩પ,  ૪૦, ૪૧, ૪૩, પ૦, પપ, પ૮, પ૯, ૬૦, ૭પ, 

૮૧, ૮ર, ૮૮, ૯પ, ૯૬, ૯૮, ૧૦૪, ૧૦૬ અને ૧૦૭ મત પર મૂકવામાં આવી અને મંજર કરવામાં આવીૂ . 
  
 સભાપત ીઃ હ રાજય િવધાન મંડળને લગતી પૂરક માગણી માંકું -૩૬ રજ ક  છૂ ું ં .  
 
 પૂરક માગણી માંક-૩૬ મત પર મૂકવામાં આવી અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આવીૂ .  
 

સભાગૃહનું કામકાજ બપોરના ૪-૦૦ વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ ં માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર  
બુધવાર,  તા.૪થી માચ,  ર૦ર૦ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
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અ યકમાર પટલુ ે વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૫૪
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૧૦૬

અજમલ  ઠાકોર ખેરાલુ શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ૨૬૪
પાટણ િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળ લાભાથ ઓ ૪૫૭
મહેસાણા િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓું ૨૯
મહેસાણા િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાયની મળેલ અર ઓ ૮૦
વલાસણા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે ૨૧૬
હારીજ તાલુકામાં રોડને મંજૂર કરવાનું આયોજન ૪૧૧
િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે ૫૦૭

અ તિસંહ ચૌહાણ કપડવંજ તાલુકામાં પીવાના પાણીની યવ થા ૫૫
ખેડા િજ ાના કપડવંજ તાલુકાની વોરીઓમાં ગેરરીતી ૨૯૬
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી ૩૭૭
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૧૦૭
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૧૫૦
મહીસાગર િજ ાના બાલાિસનોર તાલુકામાં સફદ પ થરની લીઝોમાં ગેરરીિતે ૨૫૪
વીરપુર અને બાલાિસનોર તાલુકાના તળાવો પાઈપ લાઈનથી ભરવા બાબત ૨૦૩

અનંતકમાર પટલુ ે નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૬૮
નવસારી અને નમદા િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો ૨૮૩
નવસારી અને નમદા િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 16
નવસારી અને ભાવનગર િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૧૧૭
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૩૨૦
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૩૭
નવસારી અને સુરત િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી ૩૮૭
સામુ હક બળા કારના બનાવો ૨૩૭

અિનલ િષયારા અરવ ી અને ગાંધીનગર િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૩૮૮
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી ૪૩૯
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં પાઈપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૧૪૩
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૩૬
રા યમાં એસ. .એસ.ટી.ની આવક ૪૭૩
સાબરકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૯૯
હમતનગર ખાતે વેટરનરી કોલેજની થાપનાં ૪૬

અંબરીષ ડેર અમરલી અને ભાવનગર િજ ાના ઔ ોિગક એકમો પાસેથી વેરાની બાકી વસૂલાતે ૪૪૮
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં યા ાધામ િવકાસ તરીક સમાવેશ કરલ થળોે ે ે ૧૪૦
અમરલી િજ ાના ડીબીએમ મુજબના ર તાઓે ૪૭૯
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૬૯
અમરલી િજ ામાં િબ માર હાલતના ર તાઓે ૩૯૯
અમરલી િજ ામાં મીઠાના અગરો અને જ ગા ફામ માટ ફાળવેલ જમીને ે ૪૫

અભેિસંહ તડવી છોટાઉદેપુર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૧૪
છોટાઉદેપુર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૬૫
છોટાઉદેપુર િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૧૦
ડભોઇ તાલુકાની પોર શાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઇનું પાણીં ૩૫૮
સુજલામ સુફલામ યોજના ારા તળાવો ડા કરવા બાબત ૨૨૮
સંતરામપુર શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ૨૭૪
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૭૨
િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે ૫૦૪

અિમત ચાવડા રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૫૯

પુ તક-૭૦  િવષયસૂિચ ચોથી ેણી

1



સ યનું નામ િવષય  પાના નબંર

પુ તક-૭૦  િવષયસૂિચ ચોથી ેણી

આણંદ અને વડોદરા શહેર/ િજ ામાં ગુના હત ક યોૃ ૨૨૭
આણંદ િજ ામાં િજ ા ક ાની િસિવલ હોિ પટલની સુિવધા બાબત ૪૦૩
રા યમાં બાળ મૃ યુદર ૪૮૦
વાસદ-બગોદરા માગને ૬ માગ ય બનાવવા બાબત ૪૫૧

અજુનિસંહ ચૌહાણ આણંદ િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૬૬
આણંદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૪૨૩
ખેડા િજ ામાં કવરબાઈનું મામે ં યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓું ૨૬
પંચમહાલ િજ ામાં તળાવો ડા કરવાની કામગીરી ૨૨૫
મહીસાગર િજ ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજનાના લાભાથ ઓ ૩૭૧
લુણાવાડા અને બાલાશીનોર તાલુકાના િવ તારની િસંચાઈનો લાભ ૨૭૦

અ ણિસંહ રણા ભ ચ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ મળેલ અર ઓ ૨૬
ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૭૧
ભ ચ િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓું ૭૮
ભ ચ િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના ૨૩૯

અરિવંદ છો. પટલે પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૫
વલસાડ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૬૬
વલસાડ િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૧૧

અરિવંદ રૈયાણી દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૩૨૦
બોટાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૨૩૬
મોરબી િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૨
રાજકોટ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૯૪
રાજકોટ પી.ડી.યુ. હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૮૧
િવસાવદર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૨૮૩
સુર નગર િજ ામાં ે ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૩૧

અરિવંદ રાણા અમરલી િજ ામાં ડૉે . સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૨૯
ગોધરા તાલુકા અને કલોલ તાલુકાની પાનમ હાઈલેવલ કનાલ યોજનાે ૨૦૨
સુરત નવી િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૧૨
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૧

અરિવંદકમાર ગાંુ . પટલે િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે ૫૦૩
અમદાવાદ િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી નેશનલ ડીસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ મળેલ અર ઓ ૫૩
અમદાવાદ િજ ામાં ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૨૬૦
અમદાવાદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૭૬
મહેસાણા િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજૂર કરવા બાબત ૨૧૧
મહેસાણા તાલુકાના નોન લાન ર તાના કામને મંજૂરી ૪૨૭
લ કરી ભરતી મેળાનું આયોજન ૧૦૫
વલસાડ િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૨૩૬

અિ નભાઇ કોટવાલ સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૧૧૦
અરવ ી અને ગાંધીનગર િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૧૯૦
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૫૯
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ા / શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૪૩
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક ૪૧૩
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૧૫૩
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૫૯

આનંદભાઇ ચૌધરી સુરત અને ડાંગ િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૫૬
સુરત અને મનગર િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો ૨૦૭
સુરત અને તાપી િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૪૬
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સુરત અને તાપી િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૧૦૩
સુરત અને તાપી િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક ૪૫૦
સુરત અને તાપી િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૦૨
સુરત અને નમદા િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૪૯

આર.સી.મકવાણા ભાવનગર િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૩૭૩
ભાવનગર િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૧૦૪
ભાવનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૫૩

આશાબેન પટલે ખેરાલુ શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ૨૧૭
મહેસાણા િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા 80

મહેસાણા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૩૦
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૭૫

ઇ તિસંહ ન. પરમાર પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૫૦
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૨૬૪
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક ૪૭૪
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૪૧
મોડાસા તાલુકાના સાયરા ગામે સામુ હક બળા કારનો બનાવ ૨૧૬

ઇમરાન ખેડાવાલા અમદાવાદ શહેર િજ ામાં ચોરી, ધાડ, લંુટ, ખૂન, અપહરણ, આ મહ યા અને બળા કારના બનાવો ૨૭૭
અમદાવાદ શહેર તથા િજ ામાં વેટ ક ે .એસ.ટી.ની બાકી વસૂલાત હોય તેવા એકમો ૪૬૭
અમદાવાદ શહેરમાં કવરબાઇનું મામે  યોજના હેઠળ સહાયું ૧૨૫
ખંભાત શહેરમાં તોફાનો અંગે ૪૯૨

ઈ તિસંહ પરમાર ખેડા અને આણંદ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૮૩
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૩૦૫
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૧૨૭
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૩૩
ખેડા અને ભ ચ િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી ૩૯૨

ઈમરાન ખેડાવાલા અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં જમીનોને ખેતીમાંથી િબનખેતીમાં ફરવવાની અર ઓે ૭૯
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં દદ ઓની મા અમૃતમ યોજના અંતગત સારવાર ૩૭૨
અમદાવાદ શહેર િજ ામાં ગુમ થયેલ બાળકો 230

લઘુમતીઓના ક યાણ માટ ક  સરકાર પાસે ા ટની માગણીે ે ૨૮
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં ઝૂંપડપ ી વીજળીકરણ યોજના અ વયે િવજ ડાણો ૪૨૩

ઋિ વકભાઈ મકવાણા ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફરી સિવસે ૧૯૫
ચોટીલા તાલુકામાં દવસે િપયત માટ વીજપુરવઠો પૂરો પાડવા બાબતે ૩૬૮
સુર નગર અને થાનગઢ શહેર ફરતે ર ગરોડ બનાવવા બાબતે ૪૨૦
સુર નગર િજ ામાં ખનીજ ચોરીની ફ રયાદોે ૨૪૫
સુર નગર નગરપાિલકાના ર તાે , ગટરના કામોમાં ગેરરીિત ૨૮૫

ઋિષકશ પટલે ે પાટણ િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૩૦
મહેસાણા િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૯૧
મહેસાણા િજ ામાં કવરબાઇનું મામે  યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓું ૩૯
મહેસાણા િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજૂર કરવા બાબત ૨૩૦
મહેસાણા તાલુકામાં પુલ બનાવવા બાબત ૩૭૯
સુજલામ સુફલામ ેડ ગ કનાલ ારા ભરાતા તળાવોે ૨૭૭
કડી તાલુકામાં રોડ બનાવવાનું આયોજન ૪૭૦

કતનભાઇ ઇનામદારે વડોદરા એસ.એસ. . હોિ પટલ વડોદરાનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૩૨
સુજલામ સુફલામ યોજના ારા તળાવો ડા કરવા બાબત ૨૫૭
વડોદરા િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ ૩૩
પંચમહાલ િજ ામાં નવા મોટા ચેકડેમના બાંધકામની કામગીરી ૨૦૮
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વડોદરા િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૮૩
કનુભાઇ પટલે અમદાવાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૨૦

અમદાવાદ િજ ામાં ગુજરાત ટ સટાઇલ પોિલસી હેઠળ મળેલ અર ઓે ૨૫૫
અમદાવાદ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૮૩
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૨૦૬
અમદાવાદ િજ ામાં ડૉ. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૭૨

મનગર . . હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૩૪
કનુભાઇ બારૈયા ભાવનગર અને અમરલી િજ ાે /શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૩૦૦

ભાવનગર અને અમરલી િજ ાે /શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૨૫૮
ભાવનગર અને અમરલી િજ ામાં પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતે ં ૭૫
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૨૧

કનુભાઇ મો. દેસાઇ પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૩૬
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૮૯
વલસાડ િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૩૮
વલસાડ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૯૦
વલસાડ િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૨૪૧

કનુભાઈ બારૈયા તળા  તાલુકા પિ મઝોન સુધારણા પાણી પુરવઠા યોજનાની કામગીરી ૨૩
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૨૦૯

કબેરભાઈ ડ ડોરુ પંચમહાલ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૧૨૯
પાદરા તાલુકાની િવશાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઈનું પાણી ૪૫૫
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં ચેકડેમો બનાવવાની મંજૂરી ૨૪૭
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૧૯૮
મ હસાગર િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૮૨
મ હસાગર િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૩૫
મહીસાગર િજ ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજનાના લાભાથ ઓ ૪૦૮
રા યમાં આવેલ સમરસ છા ાલયો ૮૭
સંતરામપુર શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ૨૯૦

કરશનભાઇ સોલંકી કડી તાલુકામાં રોડના કામને મંજૂરી ૪૪૨
ખેરાલુ શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ૨૯૯
અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૯૨
ભાસરીયા સામે ા પાઈપલાઈનથી તળાવો ભરવા બાબત ૨૦૮
મહેસાણા િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓું ૨૫
મહેસાણા િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૭૭
હરપુરા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે ૨૫૭

કશુભાઈ નાકરણીે ભાવનગર િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૨૦૮
બોટાદ િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૨૬
ભાવનગર િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૭૮
ભાવનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૨૫
ભાવનગર સર ટી હૉિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૭૪

કસરીિસંહ સોલંકીે આણંદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૨૦૨
આણંદ તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૩૨
ખેડા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૦

કાંિતભાઈ બલર અમરલી િજ ામાં ે ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૩૭૮
અમરલી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાે ૬૧
ભાવનગર િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૨૦૮

કાિ તભાઇ પરમાર ખેડા અને મહીસાગર િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો ૨૬૮
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ખેડા િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી હોિ પટલોમાં સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૨૨
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામા/ંશહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૩૧૦
ખેડા િજ ામાં આવેલ છા ાલય ૪૯
ખેડા િજ ામાં જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળ પાણી પૂ  પાડવા બાબાત ૧૦૨
ખેડા િજ ામાં ઠાસરા અને ડાકોર નગરપાિલકા માટ ભૂગભ ગટર યોજનાે ૨૨૧
ઠાસરા તાલુકાના ડાકોરમાં ર ગ રોડ બનાવવાની કામગીરી ૩૭૧

કા તીભાઈ ખરાડી દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાના વન ખાતા હેઠળના ર તાઓ ૩૮૩
બનાસકાંઠા િજ ાના ડેમ, તળાવ, ચેકડેમ રીપેર કરવા બાબત ૨૪૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં આવેલ આયુવ દક દવાખાનાઓમાં મંજૂર મહેકમ ૪૭૨
બનાસકાંઠા િજ ામાં ઓવરહેડ ટાંકીઓ મંજૂર કરવા બાબત ૩૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેતી િવષયક વીજ ડાણની અર ઓ ૪૩૪
બનાસકાંઠા િજ ામાં પીવાના પાણીના કનેકશન આપવા બાબત ૮૭
બનાસકાંઠા િજ ામાં સીસીટીવી કમેરા લગાવવા બાબતે ૨૮૪

કાળાભાઇ ડાભી ખેડા અને આણંદ િજ ામાં કાયરત જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના ૫૬
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં નવા બોર/કવા બનાવવા બાબતુ ૧૦૮
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં નાગ રકોએ કરલ આ મહ યાના યાસોે ૧૯૩
ખેડા અને જૂનાગઢ િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો ૨૪૪
રા યમાં તબીબી અ યાસ પૂણ કયા બાદ િવદેશ જતા ર ા હોય તેવા ડોકટરો ૩૯૪

િકત િસંહ વાઘેલા ડીસાથી લાખણી ર તાને ચાર માગ ય કરવા બાબત ૪૪૧
બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૯૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં ડૉ. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૨૯
ભચાઉ તાલુકામાં રોડ મંજૂર કરવા બાબત ૪૭૪
રાપર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૨૫૪
વલાસણા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે ૨૦૨

િકશોર ચૌહાણ અમદાવાદ િજ ામાં ડૉ. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૧૧૧
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૧૧
અરવ ી િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૬૦

કીરીટકમાર ચીુ . પટલે પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૩
પાટણ િજ ામાં ખેતમજૂરોને અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની મળેલ અર ઓ ૧૩૦
પાટણ શહેરમાં અને તાલુકામાં મા અને મા વા સ ય યોજના માટ મા ય હોિ પટલોે ૪૩૮
પાટણ શહેરમાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ માટ મળેલ અર ઓે ૨૧૧
રા યમાં ઇ ડ ટીયલ પાક થાપવાની અને થળ પસંદ કરવાની કામગીરી ૨૬૦

ગજ િસંહ પરમારે અરવ ી િજ ાના ખુમાપુર પાટીયાથી વડવાસા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૭૪
અરવ ી િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૯૦
અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાક મકાનો ૨૩૬
તલોદ તાલુકામાં નોન લાન ર તાનું કામ મંજૂર કરવા બાબત ૪૪૦
વડાલી શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ૨૮૧
સાબરકાંઠા િજ ામાં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૫૧

ગેનીબેન ઠાકોર ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૧૧૫
ડેરી ફામ થાપવા બાબત ૧૧
બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૬૬
બનાસકાંઠા િજ ાના ગામોને નમદાના કમાંડ એરીયામાં સમાવવા બાબત ૪૦૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં ભાભર શહેર અને ા યનું પોલીસ ટશને ૨૮૪
વાવ તાલુકાના ગામોમાં નમદાની કનાલ તૂટવાના બનાવોે ૪૫૫
વાવ, ભાભર અને સુઈગામ તાલુકાના તળાવો પાઈપ લાઈનથી ભરવા બાબત ૨૪૨
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૭૪
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િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે ૫૦૬
યાસુ ીન શેખ અમદાવાદ અને રાજકોટ શહેરમાં બાળમૃ યુના કસે ૩૮૬

અમદાવાદ િજ ામાં એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક ૪૩૭
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં લઘુમતીઓના ધમ થાનોનો પિવ  યા ાધામમાં સમાવેશ ૧૨૬
અમદાવાદ શહેરમાં રાઈફલ, િપ તોલ અને રીવો વરનું વેચાણ ૨૪૨
અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ શહેરમાં સાઈબર ાઈમની ફ રયાદ ૧૮૪
માઈનોરીટી કિમશનની રચના ૮૨
લઘુમતીઓના િવકાસ માટ ક  સરકાર પાસે ા ટની માગણીે ે ૩૧
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૬૪

ગુલાબિસંહ પી. રાજપુત રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૭૨
િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે ૫૦૫
થરાદ હોિ પટલમાં સંવગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ ૪૨૪
થરાદના સામૂ હક આરો ય ક ને અપ ેડ કરવા બાબતે ૩૭૩
પાટણ તથા બનાસકાંઠા િજ ામાં ગામતળ, સીમતળના ખડા અને બોવાડા િનયિમત કરવા બાબત ૩૮
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં મોલગેશનમાં િત ૯૦
બનાસકાંઠા િજ ાના થરાદ તાલુકામાં નવી .આઈ.ડી.સી. ૨૦૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં આવેલ કૌશ યવધન ક ોે ૧૩૨

ગીતાબા ડે રાજકોટ િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૯૧
મોરબી િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૦૫
રાજકોટ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૯૫
મોરબી િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૪

ગોિવંદભાઇ પરમાર આણંદ િજ ામાં કવરબાઇનું મામે ં યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓું ૨૨
આણંદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૨૨૯
આણંદ િજ ાના પીપળાવ-ચાંગા-રામોલ રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૬૦
આણંદ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૨૭૬
આણંદ તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવા બાબત ૪૮૩
ઉમરઠ તાલુકાના ઓડે -ગંગાપૂરા-પરવટા રોડને રીસરફશ કરવા બાબતે ૪૧૩
વ ભ િવ ાનગર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૩૧૪

ચંદન  ઠાકોર .એન.એમ ૩ વષના નિસગ કોષને નાતક ક ાનો ગણવા બાબત ૪૮૨
પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં પીવાના દૂિષત પાણીની ફ રયાદો ૩૮
પાટણ િજ ાની સર વતી નદીના ચેકડેમ ૨૬૭
પાટણ િજ ામાં કાંકોશી ખાતે આઇડીસી ૨૨૦
પાટણ િજ ામાં તાલુકાને િવકાસશીલ હેર કરવા બાબત ૩૦૯
પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર ઝૂંપડપ ીમાં િવજ ડાણ આપવા બાબત ૪૫૪
િસ ધપુર તાલુકામાં આવેલ હોિ પટલમાં એમ.આર.આઈ. મશીન બગડી જવા બાબત ૪૦૬

ચં કાબેન બારીયા ગરબાડા તાલુકાના ર તાનો મુ યમં ી ામ સડક યોજનામાં સમાવેશ કરવા બાબત ૩૭૭
દાહોદ અને નવસારી િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૫૧
દાહોદ િજ ામાં ગુના હત ક યોૃ ૩૦૪
હાફ ર અને કડાણા જળાશય વારા પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા પાઇપ લાઇન નાંખવા બાબતે ં ૫૭
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૧૦૯
દાહોદ િજ ામાં આરો ય ક ોમાં ડૉકટરોની ખાલી જ યાઓે ૪૨૮
દાહોદ િજ ામાં પકડાયેલ દા ૨૬૩
દાહોદ િજ ામાં સલામતી ર ક પૂરા પાડવા બાબત ૨૧૫

િચરાગભાઇ કાલરીયા મનગર અને દેવભુિમ ારકા િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૨૧
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૨૧
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૭૨
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મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક ૩૬૨
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૧૯

જ.ેવી. કાકડીયા અમરલી િજ ાના ધારી તાલુકાને િસંચાઇના લાભોે ૨૨૬
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં પાસ થયેલ એમે .બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક ૪૬૨
અમરલી અને ભ ચ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ બાબતે ૨૨
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં યા ધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ે ૭૩
અમરલી િજ ાના ધારી તાલુકામાં નવી ે .આઈ.ડી.સી. ૩૧૩
અમરલી િજ ાના બગસરા તાલુકામાં નવી ે .આઈ.ડી.સી. ૨૭૩
અમરલી િજ ામાં ખેડતોને દવસે વીજળી આપવા બાબતે ૂ ૪૧૬

જગદીશ ઇ. પટલે પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૩૯
અમદાવાદ િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૫૬
અમદાવાદ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૭૯
અરવ ી િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૨૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં ડૉ. સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૧૨૫
વલાસણા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે ૨૨૪
કડી તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૮૩
સુર નગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણે ૪૧૦

જગદીશ િવ કમા અમદાવાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૪
મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર િબમારી ધરાવતા બાળકો ૩૯૩
અમદાવાદ િજ ામાં ગુજરાત ટ સટાઇલ પોિલસી હેઠળ થયેલ અર ઓે ૨૩૪
અમદાવાદ િજ ામાં માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાતફરા સમૂહ લ  યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓે ૯૬
કડી તાલુકામાં રોડ બનાવવાનું આયોજન ૪૪૨

જઠાભાઇ ઘેે . આ હર રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૭૦
પંચમહાલ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી વૃ  પે શન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૮૨
પંચમહાલ િજ ામાં દીકરીઓ ભગાડી જવાના બનાવો ૨૧૦
પંચમહાલ િજ ામાં લે ડ કિમટીની મળેલ બેઠકો ૩૧
પાનમ ડેમના અછત ત ખેડતોને જમીન આપવા બાબતૂ ૧૨૬

જશપાલિસંહ પ ઢયાર વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૯૪
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં /શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૨૦૧
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૯૫
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની મંજૂર જ યાઓ ૪૩
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક ૪૬૧
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૧૩૬
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૧૫
વડોદરા અને નમદા િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૨૫૨
મહવડ ર  ચોકડી પર ગંભીર અક માત અંગેુ . ૩૨૬

જશુભાઇ પટલે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૧૨૩
અરવ ી િજ ાના માલપુર તાલુકામાં િસંચાઇનું પાણી ૨૯૪
અરવ ી િજ ામાં વા ક કનાલનુ પાણીે ૨૦૧
અરવ ી િજ ામાં વા ક નદી પર પુલ બનાવવા બાબત ૩૭૩
માલપુર અને બાયડ તાલુકાના પેટાપરાઓને એ ોચ ર તાઓથી ડવા બાબત ૪૨૪
અરવ ી િજ ામાં ટિલફોન કપનીઓને આપેલ જમીને ં ૨૭
અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર .આઈ.ડી.સી. ૨૫૨
માલપુર અને બાયડ તાલુકામાં પીવાના પાણીની કામગીરી ૭૯

ેશકમાર નુ . મેવાણી રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૬૩
અનુસૂિચત િત ક યાણ ખાતાના વગ-૧ અિધકારીની જ યા ભરવા બાબત ૨૧
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અનુસુિચત િતના િવ ાથ ઓની િવદેશ અ યાસ લોન માટની પડતર અર ઓે ૭૩
રા યમાં ગેસ અને િલ ાઇટ સંચાલીત વીજ મથકો ૪૪૭
રા યમાં િલ ાઈટ આધારીત િવજ મથકો ૪૭૮
સૌર ઊ ની ખરીદી બાબત ૩૯૮

ેશકમાર સેવકુ આણંદ તાલુકાના રોડની મંજૂરી ૪૭૩
મ હસાગર િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૧૦
લુણાવાડા અને બાલાશીનોર તાલુકાના િવ તારને િસંચાઈનો લાભ ૧૯૬
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૯
ખેડા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજનાની મળેલ અર ઓ ૧૧૫
ખંભાત તાલુકામાં નોન લાન ર તાનું કામ મંજૂર કરવા બાબત ૪૩૭
મહીસાગર િજ ામાં ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજનાના લાભાથ ઓ ૩૮૬
રા યમાં આવેલ સમરસ છા ાલયો ૬૫
સંતરામપુર શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ૨૪૫

તે  સુખડીઆ કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઈનું પાણી ૪૭૧
વડોદરા એસ.એસ. . હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૮૨
વડોદરા િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૧૦૧
વડોદરા િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૮
વ ભ િવ ાનગર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૨૧૭

તુભાઈ ચૌધરી વલસાડ અને અમરલી િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગે -૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૧૨૯
વલસાડ અને ડાંગ િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો ૨૪૩
વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૩૫
વલસાડ અને નમદા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી ૪૫૩
વલસાડ અને નવસારી િજ ામા/ંશહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૧૮૭
વલસાડ અને ભ ચ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૮૬
સરકારી કમચારીઓ/અિધકારીઓનું ઘરભાડા ભ થંુ વધારવા બાબત ૪૦૫

ઝંખના પટલે અમરલી િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબતે ૪૦૬
સુજલામ સુફલામ યોજના ારા તળાવો ડા કરવા બાબત ૨૦૮
સુરત િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના ૨૫૮

દેવાભાઈ માલમ જૂનાગઢ િજ ામાં િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ મેળવવાની અર ઓ ૨૪
જૂનાગઢ િજ ામાં શહેરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૨૪૨

મનગર િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૨૮૫
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૩૨૧
ભાવનગર સર ટી હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૦૪

દુ યંતભાઇ પટલે સુજલામ સુફલામ યોજના ારા તળાવો ડા કરવા બાબત ૨૬૬
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૫૮
ભ ચ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૦૧
ભ ચ િજ ામાં આ દ તી િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૮૪
ભ ચ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૭
ભ ચ િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના ૨૧૯

ધન ભાઈ પટલે મનગર િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના ૨૧૯
સુર નગર િજ ામાં ે ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૬૦
સુર નગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાે ૯૨
સુર નગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણે ૪૧૪
સુર નગર િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓે ૪૦

નથાભાઇ પટલે દાંતીવાડા તાલુકાના રામનગર ગામને રવ યુ િવલેજ હેર કરવા બાબતે ૬૦
દાંતીવાડા તાલુકામાં નવીન પશુ દવાખાનું ૧૧૧
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બનાસકાંઠા િજ ામાં ગેરકાયદેસર પકડાયેલ દા ૨૮૮
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૭
દાંતીવાડા અને ધાનેરા તાલુકાના બાકી ચેકડેમો ૨૪૭
ધાનેરાની રફરલ હોિ પટલમાં પૂરના પાણીે ૪૧૫
નમદા કનાલની ચાંગા પાઈપ લાઈનમાંથી તળાવો ભરવા બાબતે ૧૯૭
બનાસકાંઠા િજ ામાં અિતવૃિ થી પાકને થયેલ નુકસાન પેટ િવજ િબલમાં રાહત આપવા બાબતે ૪૬૨
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી હોિ પટલોના મંજૂર મહેકમ ૪૮૩
સાબરકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં રી-સવની કામગીરી ૧૫૩

નરશભાઇ પટલે ે તાપી િજ ામાં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના દદ ઓ ૩૭૯
નવસારી િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૧
નવસારી િજ ામાં રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૯૨
નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૨૩૯

િનમાબેન આચાય ક છ િજ ામાં મુ યમં ી અમૃતમ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૭૪
ભુજ તાલુકામાં પુલ બનાવવા બાબત ૩૮૯
ભુજ તાલુકામાં રોડને મંજૂર કરવાનું આયોજન ૪૪૦

િનરજન પટલં ે આણંદ અને ડાંગ િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૪૧
આણંદ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો ૨૬૬
આણંદ અને મ હસાગર િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૯૩
આણંદ અને વલસાડ િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૩૦૮
આણંદ અને વલસાડ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉકટરોની િનમણૂક ૪૦૧
ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફરી સિવસે ૨૧૯

નીિતનભાઇ ર. પટલે પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૫૩
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ અને છે ો દવસ) ૫૦૦
િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે ૫૦૯
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૩૦

નીમાબેન આચાય ક છ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૨૭
ક છ િજ ામાં ખિન ના નમુનાઓનું પૃ થકરણ ૩૦૫
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૨૧૫
રા ય સરકાર ારા આઈ.ટી તથા મે યુફ ચર ગ ે ે ટાટઅપને નવી તકે ૨૬૪
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૬૭

નૌશાદ સોલંકી સુર નગર અને અમરલી િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે ે ૧૧૦
સુર નગર અને બોટાદ િજ ાે /શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૭૫
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબાતે ં ૫૮
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં પાસ થયેલ એમે .બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક ૪૫૬
સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં કાયરત ે .આઇ.ડી.સી. ૨૨૮
સુર નગર િજ ામાં ડી થરીયાના રોગથી મરલ બાળકોે ે ૪૧૦

પંુ ભાઇ વંશ રા યમાં નવીન .આઈ.ડી.સી. બનાવવાની હેરાત ૨૮૩
ક છ િજ ામાં અદાણી ુપની કપનીઓને ફાળવેલ જમીનં ૩૦
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ખનીજ ચોરી ૨૩૭

એસટી કો પે સેશન અ વયે ક  સરકાર પાસેથી લેવાની રકમે ૩૯૭
મુ ા તાલુકામાં કો ટલ પાવર કપની અને ટાટા પાવર કપનીને જ ી કરતા ઓછી િકમતે ફાળવેલ જમીનં ં ં ં ૮૦

પુનમભાઇ પરમાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૫૨
આણંદ અને મનગર િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૧૦૪
આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૪૯
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં કાયરત .આઇ.ડી.સી. ૨૫૫
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી ૪૮૦
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રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૭૦
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૧૪૬
આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામા/ંશહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૨૦૫
ક ીય સાતમાં પગારપંચની ભલામણોે ૪૦૨

પુનાભાઇ ગામીત તાપી અને નવસારી િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૮૦
તાપી િજ ામાં પુલ બનાવવાની કામગીરી ૪૨૦
િસંચાઈ દરો માટ પાણીના દરોમાં વધારોે ૨૩૫
ડોલારા ઝાંખરી સબરીધામ ર તાને પહોળો કરવા બાબત ૩૬૯
તાપી અને નવસારી િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૭
તાપી અને સુરત િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૬૩

પૂણશ મોદી આણંદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૪૧૪
લ કરી ભરતી મેળાનું આયોજન ૯૨
સુરત િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના ૨૦૫
સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૦

તાપ દુધાત અમરલી િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓે ૧૦૫
અમરલી અને સાવરકડલા શહેરમાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ માટ મળેલ અર ઓે ેું ૨૭૨
અમરલી િજ ામાં ખેતમજૂરોને અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની મળેલ અર ઓે ૧૪૭
અમરલી િજ ામાં ર તાના બાકી કામોે ૪૦૩
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૫
સામાપદર ગામે ઔ ોિગક વસાહત થાપવા બાબત ૨૨૫
સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકામાં મા અને મા વા સ ય યોજનાની મા ય હોિ પટલોું ૪૫૧
અમરલી િજ ામાં જમીનની રીમાપણીમાં િતઓે ૫૩

ુમનિસંહ ડે અબડાસા તાલુકામાં આવેલ પાંજરાપોળ ૨૪
ક છ િજ ાની સરકારી હોિ પટલોમાં સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૦૬
ક છ િજ ામાં ગેરકાયદેસર પકડાયેલ દા ૩૨૧
ક છ િજ ામાં નખ ાણા શહેરને નગરપાિલકાનો દરજ  આપવા બાબત ૨૪૨
ક છ િજ ામાં િલ ાઈટની ખાણો ૨૮૫
ક છ િજ ામાં િસંચાઇ માટ નમદાનું પાણી આપવા બાબતે ૪૮૨
રા યમાં થાિનકોને રોજગારી આપવાની ગવાઈ ૭૬
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૫૨

દપભાઇ પરમાર અમદાવાદ િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૧૨૦
અમદાવાદ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૭૧
પાટણ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૨૦
સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૪૧૬
પંચમહાલ િજ ામાં તળાવો ડા કરવાની કામગીરી ૨૩૪
મહેસાણા તાલુકાના નોન લાન ર તાના કામને મંજૂરી ૪૬૨

દપિસંહ ભ. ડે ખંભાત શહેરમાં તોફાનો અંગે ૪૯૨
તારાંિકત ો રીમાં ો લબ કરવા અંગે ૩૨૨
મહવડ ર  ચોકડી પર ગંભીર અક માત અંગેુ . ૩૨૬
ક છ િજ ામાં પશુ યુિનવસ ટી બનાવવા બાબત ૧૨૨
ભુજ-નખ ાણા-માતાના-મઢ-નારાયણ સરોવરના માગને ચારમાગ ય બનાવવા બાબત ૪૫૪

ેમિસંહ વસાવા ુડ ઓઈલ રોય ટીના બાકી લેણા ૨૦૦
નમદા અને દાહોદ િજ ામાં /શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૨૯૨
નમદા અને ભ ચ િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૫૧
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં પશુ િચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૨૩
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૭૬
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રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૬૮
નમદા અને દાહોદ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૬૪
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૨૨
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક ૪૧૭

િવણ મુસ ડયા ોલ, ડીયા અને કાલાવડમાં િવદેશી દા  અને િબયરનો પકડાયેલ જ થો ૨૩૮
મનગર િજ ામાં આંબેડકર ક યા છા ાલયમાં િવ ાથ ઓની મા ય સં યા ૫૦

પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૫૨
સામાિજક યાય અને અિધકારીતાના ફાળવેલ બજટ પેટ વણવપરાયેલ રકમે ે ૧૦૪

િવણભાઇ મા ભાવનગર િજ ાના ઉમરાળા, વ ભીપુરમાં નવી .આઇ.ડી.સી. ૨૯૫
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ાના વ ભીપુર, ઉમરાળા અને ગઢડામાં દેશીદા ના અ ાઓ ૨૫૩
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં આંબેડકર આવાસ માટ મળેલ અર ઓે ૫૧
ભાવનગર િજ ાના પાલીતાણામાં .આઈ.ડી.સી.ના લોટ ૨૦૨
ભાવનગર સર ટી હોિ પટલમાં મળેલ ફ રયાદો ૪૧૦

િવણભાઈ ઘોઘારી અમરલી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાે ૭૮
અમરલી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને ે -રહેણાક મકાનો ૨૧૫
કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઈનું પાણીં ૪૧૪
રા યમાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓ માટ કાયરત આદશ િનવાસી શાળાે ૨૫

પરશ ધાનાણીે ટ લેટ ખરીદી અંગેે ૪૮૬
ટ લેટની ખરીદ િકમતમાં તફાવત અંગેે ં . ૧૫૬

પરષો મ સાબ રયા રાજકોટ પી.ડી.યુ. હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૭૦
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૫૧

મનગર િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજૂર કરવા બાબત ૧૯૯
સુર નગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાે ૭૬
સુર નગર િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓે ૨૩

િપયુષભાઈ દેસાઇ નવસારી િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૩૯
નવસારી િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૯૧
નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૨૩૨

િ જશ મેરે પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૨
મોરબી અને દાહોદ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૮૧
મોરબી અને માળીયા તાલુકાના ર તાઓની મરામત ૪૮૫
મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં િ જ બનાવવાની મંજૂરી ૪૧૬
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૩૧
મોરબી ખાતે સબ ડીવીઝનવાર સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૨૯૦
મોરબી િજ ાના નવલખી બંદર નવી જટી બાંધવાનું કામે ે ૨૫૦
મોરબી માળીયા તાલુકાના ર તાઓની મરામત ૪૬૩
મોરબી શહેરમાં તુટલા ઝૂલતા પુલની મરામતે ૨૦૦

બલરાજિસંહ ક. ચૌહાણ પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૬
ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૯૨
દહેગામ તાલુકાના રોડને રીસરફસ કરવા બાબતે ૪૮૧
દહેગામ તાલુકામાં કોઝવે ૪૦૬
દહેગામ તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૫૪
ભાસરીયા સામે ા પાઈપલાઈનથી તળાવો ભરવા બાબત ૨૪૦
હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૧

બલરામ થાવાણી અમદાવાદ િજ ામાં માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાતફરા સમૂહ લ  યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓે ૯૬
અમદાવાદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર િબમારી ધરાવતા બાળકો ૩૯૧
અરવ ી િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૪
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કડી તાલુકામાં રોડ પહોળા કરવાનું આયોજન ૪૭૪
દહેગામ તાલુકામાં મે ો નદી પર કોઝવે ૪૪૧

બળદેવ  ચં. ઠાકોર પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૩૯
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૬૨
અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળમાં સમાવેશ થતા જમીનોમાં ઝોનફર કરવાની માંગણીઓે ૨૩૫
ગુલમહોર ી સ ગો ફ એ ડ ક ટી લબના માિલક સામે દબાણ અંગે ફ રયાદ ૫૭
રા યમાં ાથિમક શાળાઓમાં અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓને અપાતી કોલરશીપ બંધ કરવા બાબત ૧૦૯

બાબુભાઇ જ. પટલે પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૪
અમદાવાદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૪૧૮
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૬૮
અમદાવાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૩૬
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૨૦૪
અમદાવાદ િજ ામાં માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાતફરા સમૂહ લ  યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓે ૮૮
અમદાવાદ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર િબમારી ધરાવતા બાળકો ૪૬૫
લુણાવાડા અને બાલાિસનોર તાલુકાના િવ તારને િસંચાઈનો લાભ ૨૫૫
સુર નગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણે ૩૬૦

બાબુભાઈ બોખીરીયા મનગર િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજૂર કરવા બાબત ૩૦૧
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૪૧૩
પોરબંદર તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૪૦
જૂનાગઢ િજ ામાં શહેરી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૨૧૦
િવસાવદર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૨૫૯

બાબુભાઇ વા જૂનાગઢ િજ ાના ામ પંચાયતોને નગરપાિલકાનો દર ો આપવા બાબત ૨૮૦
જૂનાગઢ િજ ામાં પાઇપ લાઇન બદલવાની કામગીરી ૫૪
જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથ િજ ામાં િવકાસના કામ માટ ફાળવેલ ા ટે ૨૩૩
જૂનાગઢ િજ ામાં જમીન માપણીની પડતર અર ઓ ૧૪૯
જૂનાગઢ િજ ામાં સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના િવ ાથ ઓની ઉ ચ અ યાસ માટ િવદેશ જવા લોને ૧૦૬
માંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકામાં ખેડતોને દવસે િવજળી આપવા બાબતૂ ૪૨૩
માંગરોળ અને માળીયા(હા) તાલુકામાં ખેડતોને વીજ ડાણો ન આપવા બાબતૂ ૩૭૨

ભગાભાઇ બારડ ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૩૮
ટટ ો ામ મેનેજમે ટ યુિનટે , નેશનલ હે થ િમશન, ગાંધીનગર ખાતે ફરજ બ વતા અિધકારી/કમચારીઓ ૪૨૯

ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં થાિનકોને રોજગારીે ૮૯
ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ે ૪૬૯
ગીર સોમનાથ અને મ હસાગર િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉકટરોની િનમણૂક ૩૭૮
ગીર સોમનાથ િજ ામાં િસમે ટ બનાવવાના ઔ ોિગક એકમો ૨૩૨
ગીરસોમનાથ અને મનગર િજ ા/શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૩૧૭
ગીરસોમનાથ અને પોરબંદર િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાની ફ રયાદો ૨૭૮

ભુપે ભાઇ પટલે અમદાવાદ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૪૧૮
પાટણ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૬૦
અરવ ી િજ ાના વડાગામથી તપુર રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૬૦
દહેગામ તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૬૫
મોડાસા શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૨૮૪
અમદાવાદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૧૧
અમદાવાદ િજ ામાં ઇ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૨૪૦

ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા ટ લેટની ખરીદ િકમતમાં તફાવત અંગેે ં . ૧૫૫
ભરત  ઠાકોર ટાણા તાલુકાના િવરસોડા ગામમાં પેટા આરો ય ક  બનાવવા બાબતે ૪૬૩

બેચરા  તાલુકામાં થાિનકોને રોજગારી ૧૨
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મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર ચેકડેમ ૨૭૬
મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર ન ધાયેલ ગુ હા હત કસોે ૩૧૪
મહેસાણા નગરપાિલકા ભૂગભ ગટર શાખાના પ પ ગ ટશને ૨૨૯
મહેસાણા શહેર/િજ ાની હોિ પટલોમાં ઘાયલોને સારવાર આપવાનો ઈ કાર ૪૮૫
મહેસાણા-પાલનપુર બાયપાસ હાઈવે પર ખારી નદીના ઓવર િ જની કામગીરી ૪૧૭

ભરતભાઈ પટલે વલસાડ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૯૨
વલસાડ િજ ામાં િનરાધાર વૃ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૦
વલસાડ િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૧૯૫

ભાવેશભાઇ કટારા દાહોદ અને મ હસાગર િજ ામાં પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૧૭
દાહોદ અને મહીસાગર િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૮૭
દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ક ટર યોત યોજના અ વયે િવજ ડાણોુ ૪૨૭
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો ૨૪૬
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૧૯૭
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૧૧૭
દાહોદ અને મ હસાગર િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૬૯
દાહોદ િજ ામાં ર તાઓને બ નંબર આપવા બાબત ૩૭૫

ભીખાભાઇ ગ. ષી રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૭૩
ગુજરાત િબનઅનામત આયોગને ફાળવેલ રકમ ૨૦
જૂનાગઢ અને ડાંગ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક ૪૪૨
જૂનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૭૨
નોન ટીપી એ રયામાં સિવસ અને એમેનેટીઝ ફી વસૂલ કરવા બાબત ૨૫૪
જૂનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૩૯૩
નોન ટીપી એ રયામાં સિવસ અને એમેનેટીઝ ફી વસૂલ કરવા બાબત ૨૦૩

ભીખાભાઈ બારૈયા બોટાદ િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૩૫
ભાવનગર િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૩૮૪
ભાવનગર િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૨૦૭
ભાવનગર િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૭૯
ભાવનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૨૭

મુકશભાઇ પટલે ે આ દ િત િવ તારમાં ઉ વહનથી િસંચાઇ સુિવધા ૨૧૧
ઓલપાડ તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજૂર યોજનાઓ ૬૪
ડભોઇ તાલુકાની પોર શાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઈનું પાણી ૩૮૮
સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૮

મંગળભાઇ ગાિવત ડાંગ અને ભ ચ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૨૬૮
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૧૧૨
ડાંગ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી ૪૧૪
ડાંગ અને તાપી િજ ામા/ંશહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૩૦૯
ડાંગ અને ભ ચ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૬૦
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૬૧
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૧૫
િબન સિચવાલય લાકની પરી ામાં ગેરરીિત ૨૨૦

મિનષા વકીલ કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઈનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઈનું પાણી ૪૧૯
ભ ચ િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના ૨૧૮
વડોદરા િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૩૬૭
વડોદરા િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૧૦૧
વડોદરા િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૮

મહમદ વીદ પીરઝાદા મોરબી અને મનગર િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૨૬૫
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TECHO ોજ ટ માટ મોબાઇલની ખરીદીે ે ૩૯૫
મોરબી અને નવસારી િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક ૪૪૫
મોરબી અને રાજકોટ િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૧૮
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૬૭
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૧૧૬
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૪૭૫
શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ િવભાગના બોડ-કોપ રશનની ખોટે ૩૦૭
હ દુ ધમ િસવાયના પિવ  થળોનો યા ાધામ તરીક િવકાસે ૧૬

મહેશકમાર પટલુ ે પાલનપુર શહેરમાં અને તાલુકામાં મા અને મા વા સ ય યોજનાની મા ય હોિ પટલો ૪૫૨
પાલનપુર શહેરમાં બાયપાસ રોડ બનાવવા અંગે ૪૦૫
પાલનપુર શહેરમાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવવા માટ મળેલ અર ઓે ૨૩૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  પે શન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૬૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેતમજૂરોને અક માતે મૃ યુ સહાય વીમો ચૂકવવાની મળેલ અર ઓ ૧૧૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીનની રીમાપણીમાં િતઓ ૧૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદાનું પાણી પુ ં પાડવા બાબત ૨૮૩

મહેશકમાર રાવલુ આણંદ િજ ાના પીપળાવ-ચાંગા-રામોલ રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૩૫
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૬
આણંદ િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૭૩
આણંદ િજ ામાં કવરબાઇનું મામે  યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓું ૫૯
આણંદ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ ૨૬૧
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૮૪
વ ભ િવ ાનગર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૨૧૩

મહેશભાઇ છો. વસાવા િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે ૫૦૯
માલતી િક. મહે રી પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૮

ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૨૨૬
ડીસાથી લાખણી ર તાને ચાર માગ ય કરવા બાબત ૩૬૧
ભૂજ તાલુકામાં રોડ મંજૂર કરવા બાબત ૪૬૫
રાપર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૩૧૩
ક છ િજ ામાં કવરબાઇનું મામે  યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓું ૧૭
ક છ િજ ામાં ખિન ના નમૂનાઓનું પૃ થકરણ ૨૭૨
ભચાઉ તાલુકામાં રોડને મંજૂર કરવાનું આયોજન ૪૧૮

મોહનભાઇ ઢો ડયા નવસારી િજ ામાં સીએન  ટશનોે ૨૧૩
સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૫૫
તાપી િજ ામાં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના દદ ઓ ૩૮૪

મોહનલાલ વાળા કોડીનાર તાલુકામાં આરો ય ક ોમાં ખાલી જ યાઓે ૪૭૦
કોડીનાર તાલુકામાં ખનીજચોરીના બનાવો ૩૧૨
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ખેડતોને દવસે િવજળી આપવા બાબતૂ ૩૮૨
ગીર સોમનાથ િજ ામાં લૂંટ ધાડના બનાવો ૨૨૫
ગીર સોમનાથ િજ ામાં સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૨૭૦

મોહનિસંહ રાઠવા છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં નવી સોલાર ફટોપ યોજના અ વયે અર ઓ ૪૦૦
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં આરો ય િવભાગમાં કરાર આધા રત િનમણૂક આપનાર એજ સીને ચૂકવેલ રકમ ૪૭૯
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં આરો ય િવભાગમાં સંવગવાર કરાયેલ િનમણૂક ૪૪૯
છોટાઉદેપુર િજ ામાં નલ સે જલ યોજનાના લાભાથ  ગામો ૧૦૧
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૪૭
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ર તાઓ બનાવવા ફાળવેલ ા ટ ૨૪૯
પાલસંડા કનાલની સાઈટ પર ડામર રોડ બનાવવા બાબતે ૨૦૦
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રઘુભાઇ દેસાઇ પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી ૪૪૭
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૧૫
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૭૬
િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે ૫૦૮
પાટણ અને મહેસાણા િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૪૮
પાટણ અને મહેસાણા િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો ૧૯૯
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૬૭
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૧૧૫
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં સીક યુ બોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે ૩૯૮

રમણભાઇ પટલે મહેસાણા િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર બીમારી ધરાવતા બાળકો ૪૨૮
મહેસાણા િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજૂર કરવા બાબત ૨૧૩
મહેસાણા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૫
કડી તાલુકાના નારદીપુર-વડુ-ધુમાસણ-ચાંદરડા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૭૬
મહેસાણા િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૯૬
મોડાસા શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૩૦૩
હરપુરા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે ૨૬૧

રમેશભાઇ કટારા ખેડા િજ ામાં કિષિવષયક વીજ ડાણૃ ૩૯૪
પંચમહાલ િજ ામાં નવા મોટા ચેકડેમના બાંધકામની કામગીરી ૨૬૧

ાંિતજ તાલુકાના રાસલોડ બાઇની મુવાડીથી કશરપૂરા ગામને ડતા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજને ૪૪૪
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં ચેકડેમો બનાવવાની મંજૂરી ૨૧૨
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૩૦૨
ખંભાત તાલુકાના નોન લાન ર તાના કામને મંજૂરી ૪૭૫
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૯
દાહોદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૨૭

રાકશ શાહે અમદાવાદ િજ ામાં ગુજરાત ટ સટાઇલ પોિલસી હેઠળ મળેલ અર ઓે ૧૯૭
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૨૨
અમદાવાદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૦૦
અમદાવાદ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૬
અમદાવાદ િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૭૧
દહેગામ તાલુકામાં રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૬૬

રાઘવ ભાઇ પટલે મનગર િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના ૨૫૮
મનગર . . હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૫૩

પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૦
મનગર િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૩૦૦

દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈ-હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૨૦૯
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૪૦૫

રાજ િસંહ ચાવડાે અરવ ી િજ ાના વડાગામથી તપુર રોડને પહોળો કરવાનંુ આયોજન ૪૨૯
અરવ ી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાક મકાનો ૧૯૯
રાધનપુર ખાતે નવું તાલુકા સેવા સદન ૪૬૯
વડાલી શહેરની ભૂગભ ગટર યોજનાના કામો ૨૪૯
સુજલાલ સુફલામ ેડ ગ કનાલ ારા ડવામાં આવેલ તળાવોે ૨૯૦
સાબરકાંઠા િજ ામાં ઘર વપરાશના વીજ ડાણો ૩૭૭
સાબરકાંઠા િજ ામાં પં ડત દનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૫૦

રાજ િસંહ ઠાકોરે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો ૨૪૫
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ા/શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૨૮૫
મોડાસા અને ધનસુરા તાલુકાના ગામોને પેવર રોડથી ડવા બાબત ૩૭૯
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મોડાસા તાલુકાના ઇસરોલ રાજલી વ ચે લેબ ડેઇન માટ મળેલ રજૂઆતોે ૪૩૦
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૧૯૬

રાજ િસંહ પરમારે આણંદ િજ ામાં આવેલ િનવાસી શાળાઓ ૬૧
આણંદ િજ ામાં નવા હિથયાર પરવાના ૧૯૮
આણંદ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૧૧૧
આણંદ િજ ામાં ર તાઓનું સમારકામ ૪૬૩
ગાંધીનગર ફલા ગ કવોડ ારા આણંદ િજ ામાં ખાણોનું ચેક ગ ૨૪૭
બોરસદ તાલુકાના રોડની નબળી કામગીરી ૪૧૬
બોરસદ તાલુકામાં ટોના ભ ામાં બાળમજૂરી અંગેની ફ રયાદો ૧

રાજશકમાર ગો હલે ુ અમદાવાદ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ા/શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૩૧૮
ગુલમહોર ી સ ગો ફ એ ડ ક ટી લબના માિલક સામે દબાણ અંગે ફ રયાદ ૧૫
ગાંધીનગર િજ ામાં મીઠાઈમાં ભેળસેળ કરી વેચાણ કરતા એકમો ૩૭૪
જમીન સંપાદનની ગવાઈનું પાલન ન થવા અંગેની ફ રયાદો ૬૬
ધોલેરા ગામના ખેડતોને રકમનું વળતર ચૂકવવા બાબતૂ ૨૮૨
ધોલેરા સરને સરકાર ફાળવેલ જમીને ૨૩૬

રાધવ ભાઈ પટલે મનગર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 60

લલીત વસોયા રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ગેરકાયદેસર પીવાના પાણીના પેિકગં /વેચાણ ૩૮૫
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક ૪૩૬
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૪૧
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૯૩
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં યા ાધામ િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૧૩૪
રાજકોટ િજ ામાં ડેમોના સબમજ એરીયામાં રતીની લીઝોે ૨૦૭
રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર રતીની ચોરીે ૨૫૭

લલીતભાઇ કગથરા મોરબી અને રાજકોટ િજ ામા નવા ર તાઓની મંજૂરી ૪૪૨
મોરબી અને સુર નગર િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ે ૧૨૨
TECHO ોજ ટ માટ મોબાઈલની ખરીદીે ે ૩૯૨
ખાણ-ખનીજ ભાગના તાબા હેઠળના બોડ કોપ રશનની ખોટે ૩૧૫
મોરબી અને નવસારી િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૨૫
મોરબી અને રાજકોટ િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાની ફ રયાદો ૨૭૭
મોરબી અને રાજકોટ િજ ા/શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ ૨૩૧
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૭૮

લાખાભાઇ ભરવાડ અમદાવાદ અને ભાવનગર િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૧૩૩
અમદાવાદ અને મહેસાણા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૯૧
અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક ૪૫૮
અમદાવાદ અને વલસાડ િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૩૯

લાખાભાઇ સાગઠીયા બોટાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાકના મકાનો ૨૧૨
રાજકોટ િજ ામાં શાળા આરો ય તપાસ દર યાન ગંભીર બીમારી ધરાવતા બાળકો ૪૪૪
રાજકોટ િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૬૨
રાજકોટ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૩

વજિસંગભાઇ પણદાે દાહોદ િજ ાની સરકારી હોિ પટલો પીપીપીના ધોરણે સ પવા બાબત ૪૧૧
દાહોદ િજ ામાં પાઇપલાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં ૭૦
દાહોદ િજ ામાં શહેર/તાલુકાવાર ગુના હત બનાવો ૨૬૭
દાહોદ શહેરમાં ધાનમં ી શહેરી આવાસ યોજના ૨૨૦
દાહોદ અને ભ ચ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી ૧૧૯

વ ભભાઇ કાકડીયા અમરલી િજ ામાં ે ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૩૧
ખેડા િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૧૨૨
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પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૭
અમરલી િજ ામાં ઈે -હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૨૨૯
પાટણ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૨૪

િવ મભાઇ માડમ મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી ૪૧૭
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં કાયરત મ હલા પોલીસ ટશને ૨૪૬
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ખનીજ ચોરીના બનાવો ૧૯૬
દેવભૂમી ારકા અને મનગર િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ ૬૭

િવજયકમાર પાણીુ ટ લેટની ખરીદ િકમતમાં તફાવત અંગેે ં . ૧૫૬
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૭૬

િવનોદભાઇ અ. મોર ડયા પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૩૭
અમરલી િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજનાે - ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૨૦
અમરલી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને ે -રહેણાકના મકાનો ૨૦૨
સુરત િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૪૩
અમરલી િજ ામાં ઈે -હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૨૫૩
અમરલી િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબતે ૩૭૦
અમરલી િજ ામાં ડૉે .સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૯૫
સુરતની િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૬૬

િવમલભાઈ ચુડાસમા ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરીે ૩૯૯
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો ૪૮
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. ૨૯૯
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િન ર કની મંજૂર જ યાઓ ૧૦૨
ગીર સોમનાથ અને નમદા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૧૪૩
ગીરસોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ા / શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ ૨૦૪
લુણાવાડા અને બાલાિસનોર તાલુકાના િવ તારને િસંચાઈનો લાભ ૨૫૫

િવર ભાઇ ઠ મરુ અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં ચોરીે , લૂંટ અને છેતરિપંડીના ગુનાઓ ૨૧૬
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) 334

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં નવા બોરે /કવા બનાવવા બાબતુ ૪
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં બોરે /કવાનું ારકામુ ૬૩
રધોળા ં – વ ભીપુર – ધોલા (જ)ં પાસેના પુલની કામગીરી 373

િવર િસંહ ડેે ક છ િજ ાના અં ર તાલુકામાં રોડને મંજૂર કરવાનું આયોજન 428

ક છ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૪૬
ક છ િજ ામાં ખિન ના નમુનાઓનું પૃ થકરણ ૩૧૯
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ િબને -રહેણાક મકાનો ૨૩૬
ક છ િજ ામાં મુ યમં ી અમૃતમ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૬૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૭૬
રાપર શહેરની પાણી પુરવઠા યોજનાના બાકી રહેતા કામો ૨૮૨

િવવેક ન. પટલે પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૩
અમરલી િજ ામાં ડૉે .સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ ૬૯
સુરત િજ ામાં લાિ ટક ઉ ોગોને સહાય યોજના ૨૩૩
સુરત િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૧૭
સુરત નવી િસિવલ હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૯૧

વી.ડી. ઝાલાવાડીયા અમરલી િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજનાે - ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૪૪૯
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૫૧
અમરલી િજ ામાં ઈે -હરા થી ખિન ની ફાળવણી ૨૫૨
અમરલી િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાે ૨૭
અમરલી િજ ામાં જજ રત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબતે ૩૯૯
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મનગર િજ ામાં પીન ગ એકમો મંજૂર કરવા બાબત ૨૦૦
ભ ચ િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૪૭૯

શંભુ  ઠાકોર અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૨૨૬
અરવ ી િજ ાના ખુમાપુર પાટીયાથી વડવાસા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૨૪
ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૮૭
ગાંધીનગર િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ ૩૫
દહેગામ તાલુકાના બહીયલ-કનીપુર-હીલોલ-સરખેજ રોડને રીસરફસ કરવા બાબતે ૩૭૨
દહેગામ તાલુકામાં મે ો નદી પર કોઝવે ૪૬૭
સુજલામ સુફલામ ેડ ગ કનાલ ારા ડવામાં આવેલ તળાવોે ૩૧૩
હરપુરા બેરજ બનાવવાની કામગીરીે ૨૭૩

શૈલેષ પરમાર અમદાવાદ અને ખેડા િજ ામાંથી િપયા ૫૦૦ અને ૨૦૦૦ની નકલી ચલણી નોટો પકડવા બાબત ૨૨૧
અમદાવાદ અને સુરત શહેરમાં પબ  ગેમ રમવા બદલ ધરપકડ ૨૬૮
અમદાવાદની િવિવધ હોિ પટલોમાં સાતમાં પગારપંચનો લાભ આપવા બાબત ૪૪૬
અમદાવાદની હોિ પટલોમાં સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૯૬
ગુજરાત ક ટોલ ઓફ ટરરીઝમ એ ડ ઓગનાઈ ડ ાઈમ એ ટે ૩૧૧
રા યમાં પેટોિલયમ પેદાશો પર લેવાતો વેરો અને સેસ ૪૭૭
રા યમાં બાંધકામ મજૂરોના વે ફર ફડમાં સેસની જમા રકમે ં ૨૩
િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે ૫૦૫

શૈલેષ ભાભોર ડભોઇ તાલુકાની પોર શાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઇનું પાણી ૩૯૫
કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઇનું પાણી ૪૪૬
ખંભાત તાલુકાના નોન લાન ર તાના કામને મંજૂરી ૪૭૬
દાહોદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે ૨૧૦
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં ચેકડેમો બનાવવાની મંજૂરી ૩૦૧
દાહોદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૫૭
મ હસાગર અને દાહોદ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત ૨૫૯

શૈલેષભાઇ મહેતા અમદાવાદ િજ ામાં ઇ-હરા  થી ખિન ની ફાળવણી ૨૧૨
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) ૧૬૪
વડોદરા િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ ૪૫
વડોદરાની એસ. એસ. . હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૪૦
આ દ િત િવ તારમાં ઉ વહનથી િસંચાઈ સુિવધા ૨૬૧
વડોદરા િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ ૩૮૯
વડોદરા િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળા ૯૭

શશીકા ત પં ા ઢવા વાયા પડવાળીયા રોડના કામને મંજૂરીુ ૪૨૬
બનાસકાંઠા િજ ામાં અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૭૪
ભાસરીયા સામે ા પાઈપલાઈનથી તળાવો ભરવા બાબત ૨૭૩
રા ય સરકાર ારા આઇ.ટી તથા મે યુફ ચર ગ ે ે ટાટઅપને નવી તકે ૨૨૭
રાધનપુર ખાતે નવંુ તાલુકા સેવા સદન ૪૬૮
પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) ૩૪૯

શીવાભાઇ ભુરીયા બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડો ટરોની િનમણૂક 380

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે 113

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો 213

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 64

બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. 303

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની મંજૂર જ યાઓ 9

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ા/શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ 262

સુખરામભાઇ રાઠવા છોટાઉદેપુર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 139
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હાફ ર જુથ પાણી પુરવઠા યોજના પૂણ કરવા બાબતે 44

છોટાઉદેપુર િજ ામાં પીવાના પાણી માટ કામો મંજૂર કરવા બાબતે 96

સંગીતાબેન પાટીલ આઇ. ટી તથા મે યુફ ચર ગ ે ે ટાટઅપને નવી તકે 234

આણંદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ 390

સુરત િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ 29

સંજયભાઇ સોલંકી જબુસર ખાતે આવેલ સામૂ હક આરો ય ક માં તબીબોની ખાલી જ યાઓં ે 421

ભ ચ અને વડોદરા િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો 265

વાપી થી વેરાવળ સુધીના ઔ ોિગક એકમોનું દૂિષત પાણી 216

જબુસર અને આમોદ તાલુકામાંથી પસાર થતી નમદાની કનાલોમાં સિવસ રોડ બનાવવા બાબતં ે 370

જમીન રી ા ટની જૂની ગવાઈ યથાવત રાખવાની બાબત 84

ભ ચ અને સુરત િજ ામા/ંશહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ 306

ભ ચ િજ ામાં રવ યુ તલાટીની મંજૂર જ યાઓ બાબતે 34

સંતોકબેન આર ઠયાે ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 468

ક છ અને પાટણ િજ ામાં કાયરત .આઈ.ડી.સી. 269

ક છ અને પાટણ િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 34

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ા/શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ 224

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી 427

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં પાઈપ લાઈનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં 85

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં સીક યુબોન કર યુિનટમાં દાખલ કરલ બાળકોે ે 375

ક છ અને મહેસાણા િજ ા/શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ 311

ક છ અને સાબરકાંઠા િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે 127

સુિનલભાઇ ગામીત તાપી અને સુરત િજ ામાં કાયરત .આઇ.ડી.સી. 259

તાપી અને સુરત િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે 141

િબન સિચવાલય લાકની પરી ામાં ગેરરીિત 210

તાપી અને પંચમહાલ િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો 302

તાપી અને સુરત િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી 423

તાપી અને સુરત િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 97

તાપી િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 46

નેશનલ હે થ િમશન હેઠળ રા ય સરકારને ક  તરફથી મળેલ રકમે 372

સુમનબેન ચૌહાણ આણંદ તાલુકાના રોડની મંજૂરી 470

દાહોદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે 246

પંચમહાલ િજ ામાં તળાવો ડા કરવાની કામગીરી 287

પંચમહાલ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ 47

પંચમહાલ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ 100

પાદરા તાલુકાની િવશાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઇનું પાણી 380

મ હસાગર િજ ામાં આયુ યમાન ભારત યોજના- ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ 430

મ હસાગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે 197

સુરશકમાર પટલે ેુ ખેડતોને કિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા અંગેૂ ૃ 381

ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા બાબતં 110

ગાંધીનગર અને અરવ ી િજ ામાં યા ાધામના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે 151

ગાંધીનગર અને મનગર િજ ા / શહેરમાં ગુના હત ક યોૃ 295

ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં પાસ થયેલ એમ.બી.બી.એસ. ડૉ ટરોની િનમણૂક 431

ગાંધીનગર અને મહીસાગર િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 58

ગાંધીનગર િજ ાના માણસા તાલુકાના તળાવો પાઇપ લાઇનથી ભરવા બાબત 254

સુરશભાઇ પટલે ે પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) 342

રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે ( ી  અને છે ો દવસ) 161

19



સ યનું નામ િવષય  પાના નબંર

પુ તક-૭૦  િવષયસૂિચ ચોથી ેણી

અમદાવાદ િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 103

અમદાવાદ િજ ામાં ‘‘માં’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળના લાભાથ ઓ 443

ભચાઉ તાલુકામાં રોડ મંજૂર કરવા બાબત 475

મહડી ખાતે આવેલ હા પીર તળાવ પાઈપ લાઈનથી ભરવા બાબતુ 203

અમદાવાદ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ મળેલ અર ઓ 50

અમદાવાદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ 394

આણંદ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ 225
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આણંદ તાલુકાના નોન લાન ર તાનું કામ મંજૂર કરવા બાબત 457

ઉમરઠ તાલુકાના રોડને રીસરફસ કરવા બાબતે ે 483

ખેડા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ 410
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પંચમહાલ િજ ામાં નવા મોટા ચેકડેમના બાંધકામની કામગીરી 313

મ હસાગર િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટ રહેણાકના મકાનોે 227

િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે 506

સી. જ.ે ચાવડા અરવ ી િજ ામાં યુવતીનું અપહરણ કરનાર ઈસમોની ધરપકડ 231

ગાંધીનગર અને ભાવનગર િજ ા/શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાઓની ફ રયાદો 278

નલ સે જલ યોજના હેઠળ ક  સરકાર તરફથી મળેલ રકમે 37

પૂરક માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ) 338

ગાંધીનગર અને ખેડા િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણ 89

ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ા/શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ 316

ગાંધીનગર અને ભાવનગર િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરી 429

ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં થાિનકોને રોજગારી 131

ગાંધીનગર િસિવલ હોિ પટલમાં સોનો ાફી મશીન બંધ હોવા બાબત 377

સીમાબેન અ. મોહીલે િવ  વ ય વ દવસ અંગે સ ય ીઓને પુ તકો આપવા અંગે 508

આ દ િત િવ તારમાં ઉ વહનથી િસંચાઈ સુિવધા 239

કરજણ તાલુકાની િવશાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઇનું પાણી 395

પાદરા તાલુકાની િવશાખામાંથી માઇનોર ારા પૂ  પાડેલ િસંચાઇનું પાણી 476

વડોદરા ખોરાક અને ઔષધી યોગશાળા ારા ઔષધના નમૂનાની ચકાસણી 445

વડોદરા િજ ામાં ડૉ.સિવતાબેન આંબેડકર આંતર ાિતય લ  સહાયની મળેલ અર ઓ 139

વડોદરા િજ ામાં વણતીથ દશન યોજનાના લાભાથ ઓ 97

વડોદરા િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હેઠળ મળેલ અર ઓ 45

સોમાભાઇ કોળીપટલે સુર નગર અને બોટાદ િજ ાે /શહેરમાંથી પકડાયેલ ગૌમાંસ અને ગૌવંશ 279

સુર નગર અને બોટાદ િજ ાે /શહેરમાં દા ના બુટલેગરો/અ ાની ફ રયાદો 232

ઉ ોગ ભાગના બોડ-કોપ રશનની ખોટે 318

સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં નવા ર તાઓની મંજૂરીે 435
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સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં સરકારી જમીન પર દબાણે 103
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