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B-37-01 

ચોથી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ પર મૂક્યા 
તારીખઃ  
 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
છઠુ્ાં  સત્ર-૨૦૨૦ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં ખેત તલાિડીઓ બનાિિાની યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૯૯ (૨૧-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર) : માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે. : 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ખેત તલાવડીઓ બનાવવાની યોજના અમલમાાં છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો મોરબી અને રાજિોટ કજલ્લામાાં ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વિષમાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામોમાાં 
િેટલી ખેત તલાવડીઓ માંજુર િરવામાાં આવી, 

(૩) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલી ખેત તલાવડીઓના િેટલા નાણા ચુિવવામાાં આવ્યા, 

(૪) તે પૈિી િેટલી ખેત તલાવડીઓના નાણા ચુિવવાના બાિી છે, અને 

(૫) તેના િારણો શા છે અને િેટલા સમયમાાં બાિી નાણા ચુિવવામાાં આવશે ? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૨-૨૦૨૦) 
(૧) હા, પરાંતુ િૃકિ, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાગના તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંિ :  

જવન-૨૦૧૮-૧૦૪૭-િ.૪ િી ખેત તલાવડી બનાવવાની યોજના નમષદા જળ સાંપકત અને પાણી પુરવઠા અને િલ્પસર કવભાગને 
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) 

રાજિોટ વજલ્લો મોરબી વજલ્લો 

િિષ ૨૦૧૬-૧૭ 

તાલુિો 
ગામની 
સાંખ્યા 

માંજુર િરેલ 
ખે.ત. ની 
સાંખ્યા 

તાલુિો 
ગામની 
સાંખ્યા 

માંજુર િરેલ 
ખે.ત. ની 
સાંખ્યા 

ગોંડલ ૨ ૩ મોરબી ૩ ૩ 

કવાંછીયા ૨ ૨ ટાંિારા ૨ ૨ 

ધોરાજી ૧ ૧ વાાંિાનેર ૧ ૨ 

જસદણ ૨ ૨ માળીયા ૫ ૫ 

િુલ ૭ ૮ િુલ ૧૨ ૧૨ 

િિષ ૨૦૧૭-૧૮ 

જતેપુર ૨ ૩ મોરબી ૬ ૧૯ 

ઉપલેટા ૧ ૧ ટાંિારા ૧ ૩ 

જા. િાંડોરણા ૧ ૧ વાાંિાનેર ૧ ૧ 

   માળીયા ૨ ૧૦ 

   હળવદ ૪ ૮ 

િુલ ૪ ૫ િુલ ૧૪ ૪૧ 

િિષ ૨૦૧૮-૧૯-નીલ 
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(૩) 

િિષ ૨૦૧૬-૧૭ 

રાજિોટ વજલ્લો મોરબી વજલ્લો 

તાલુિો ખે.ત.ની સાંખ્યા ચૂિિેલ નાણાિીય સહાય તાલુિો ખે.ત.ની સાંખ્યા ચૂિિેલ નાણાિીય સહાય 

ગોંડલ ૩ ૦.૯૬ મોરબી ૩ ૧.૮૪ 

કવાંછીયા ૨ ૦.૪૨ ટાંિારા ૨ ૦.૯૮ 

ધોરાજી ૧ ૦.૪૫ વાાંિાનેર ૨ ૦.૯૩ 

જસદણ ૨ ૧.૩૯ માળીયા ૫ ૨.૮૧ 

િુલ ૮ ૩.૨૨ િુલ ૧૨ ૬.૫૬ 

િિષ ૨૦૧૭-૧૮ 

જતેપુર ૩ ૦.૬૭ મોરબી ૧૯ ૧૩.૧૯ 

ઉપલેટા ૧ ૦.૫૦ ટાંિરા ૩ ૦.૮૮ 

જા. િાંડોરણા ૧ ૦.૧૯ વાાંિાનેર ૧ ૦.૨૩ 

   માળીયા ૧૦ ૪.૮૨ 

   હળવદ ૮ ૬.૪૩ 

િુલ ૫ ૧.૩૬ િુલ ૪૧ ૨૫.૫૫ 

િિષ ૨૦૧૮-૧૯-નીલ 

 (૪) ના, 
 (૫) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

રાજ્યમાાં ખેતી પાિના પ્રોસેવસાંગ યુવનટ સ્થાપિા સહાય 
અતારાાંકિતઃ ૬૬૦૩ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય િૃકિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે. : 
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં સહિારી ધોરણે ખેતી પાિના પ્રોસેકસાંગ યુકનટો થિાપવા માટે 

સરિાર તરફિી િેટલી રિમની સહાય આપવામાાં આવે છે અને 
(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં કજલ્લાવાર આવા યુકનટ થિાપવા માટે  િેટલા એિમોને સહાય 

આપવામાાં આવી ?  
િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૨-૨૦) 
 (૧) સહિારી માંડળીઓને રાજ્યમાાં ખેતી પાિના પ્રોસેકસાંગ યુકનટો થિાપવા માટે અપાતી સહાયનુાં ધોરણ : 

અ.નાં. વિગત સહાયનુાં ધોરણ 

૧ થિાયી મૂડી રોિાણમાાં એગ્રો અને ફૂડ પ્રોસેકસાંગ 
એિમોને નાણાિીય સહાય 

માન્ય પ્રોજકે્ટમાાં િરેલ થિાયી મૂડીરોિાણના ૨૫% લેખે, મૂડી રોિાણ 
સબસીડી પેટે મહત્તમ ૂાા. ૫૦ લાખ સુધી 

૨ સાંિકલત િોલ્ડ ચેન, ફૂડ ઈરેડીયેશન પ્રોસેકસાંગ 
પ્લાન્ટ અને પેિ હાઉસ જવેા માળખાિીય 
પ્રોજિેટો માટે મૂડીમાાં સબસીડી 

આાંતરમાળખાિીય માન્ય પ્રોજકે્ટમાાં િરેલ થિાયી મૂડીરોિાણના ૨૫% 
લેખે, મૂડી રોિાણ સબસીડી પેટે મહત્તમ ૂાા. ૫૦૦ લાખ સુધી 

૩ ગ્રામ્ય કવથતારમાાં પ્રાિકમિ પ્રક્રક્રયા િેન્ર/િલિેશન 
સેન્ટર ઉભા િરવા માટે થિાયી મૂડીરોિાણમાાં 
નાણાિીય સહાય 

ગ્રામ્ય કવથતારમાાં પ્રાિકમિ પ્રક્રક્રયા િેન્રો િલિેશન સેન્ટર ઉભા િરવા માટે 
થિાયી મૂડી રોિાણના ૨૫% લેખે, મૂડી રોિાણ સબસીડી પેટે મહત્તમ 
ૂાા. ૨૫૦ લાખ સુધી 

૪ મડૂીરોિાણ (ટમષ લોન) માટે વ્યાજ સહાય એગ્રો અને ફૂડ પ્રોસકેસાંગ માટે ૭.૫% લેખે ૂાા. ૧૫૦ લાખ સધુી પાાંચ વિષ 
માટે સહાય, 
એગ્રી ઈન્રાથટરિચર માટે ૭.૫% લેખે ૂાા. ૪.૦૦ લાખ સુધી પાાંચ વિષ માટે 
સહાય 

૫ બાગાયતી પાિોના પ્રોસેકસાંગ એિમ થિાપવા 
સહિારી સાંથિા સક્રહતના તમામ લાભાિીઓન ે

કનયત એિમ ખચષ ૂાા. ૨૫.૦૦ લાખ/એિમ સામે સામાન્ય કવથતારો માટે 

િુલ પ્રોજકે્ટ ખચષના ૪૦% (મહત્તમ ૂાા. ૧૦.૦૦ લાખ/યુકનટ) તિા 

કશડ્યુલ્ડ અને પહાડી કવથતાર માટે ૫૫% (મહત્તમ ૂાા. ૧૩.૭૫ 

લાખ/યુકનટ,) 
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 (૨) રાજ્યમાાં સહિારી ધોરણે ખેતી પાિના પ્રોસેકસાંગ યુકનટો થિાપવા માટે િુલ-૧૦ એિમોને સહાય ચૂિવવામાાં 

આવેલ છે. 

------- 

રાજ્યમાાં નિીન પશુ સારિાર િેન્દ્રો શરૂ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૮૦(૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ક્યા થિળોએ ક્યારે નવા પશુ સારવાર 

િેન્રો શૂા િરવામાાં આવ્યા ? 
પશુપાલન માંત્રીિશ્રી : (૧૪-૦૨-૨૦) 

(૧) *પત્રિ-૧ િી ૫ મુજબ 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં ત્રીજા માળે ચાલતી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૧૪(૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે :- 

 (૧) ના. સવોચ્ચ અદાલતે એકપ્રલ-૨૦૦૯માાં બહુમતી ઈમારતોમાાં ત્રીજા માળે શાળા ચલાવવા પર પ્રકતબાંધ મુક્યો 
છે, તે હિીિતિી સરિાર વાિેફ છે, 

(૨) જો હા, તો અમરેલી કજલ્લામાાં નવેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ િેટલી શાળાઓ બહુમાળી ઈમારતોમાાં ત્રીજા 
માળે ચાલી રહી છે, અને 

(૩) ના. સુકપ્રમ િોટષ ના ચુિાદા મુજબ આવી શાળાઓ સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી છે ? 

વશક્ષણ માંત્રી : (૧૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) હા, 

 (૨) શૂન્ય, 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

બનાસિાાંઠા અને મોરબી વજલ્લામાાં ત્રીજા માળે ચાલતી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૨૦(૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

 (૧) ના. સવોચ્ચ અદાલતે એકપ્રલ-૨૦૦૯માાં બહુમતી ઈમારતોમાાં ત્રીજા માળે શાળા ચલાવવા પર પ્રકતબાંધ મુક્યો 

છે, તે હિીિતિી સરિાર વાિેફ છે, 

(૨) જો હા, તો બનાસિાાંઠા અને મોરબી કજલ્લામાાં નવેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ િેટલી શાળાઓ બહુમાળી 
ઈમારતોમાાં ત્રીજા માળે ચાલી રહી છે, અને 

(૩) ના. સુકપ્રમ િોટષ ના ચુિાદા મુજબ આવી શાળાઓ સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી છે ? 

વશક્ષણ માંત્રી : (૧૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) હા, 

 (૨) શૂન્ય, 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

પાટણ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં ત્રીજા માળે ચાલતી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૨૨(૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

 (૧) ના. સવોચ્ચ અદાલતે એકપ્રલ-૨૦૦૯માાં બહુમતી ઈમારતોમાાં ત્રીજા માળે શાળા ચલાવવા પર પ્રકતબાંધ મુક્યો છે, 
તે હિીિતિી સરિાર વાિેફ છે, 

(૨) જો હા, તો પાટણ અને અમદાવાદ કજલ્લામાાં નવેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ િેટલી શાળાઓ બહુમાળી 
ઈમારતોમાાં ત્રીજા માળે ચાલી રહી છે, અને 

(૩) ના. સુકપ્રમ િોટષ ના ચુિાદા મુજબ આવી શાળાઓ સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી છે ? 
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વશક્ષણ માંત્રી : (૧૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) હા, 

 (૨) શૂન્ય, 
 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

રાજ્યમાાં સરિારી, ગ્રાન્દ્ટેડ અને ખાનગી માધ્યવમિ શાળાઓને માંજૂરી 
અતારાાંકિતઃ ૫૮૮૪ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે :- 
(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિતીએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી સરિારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી માધ્યકમિ 

શાળાઓ આવેલી છે, અને 
(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં કજલ્લાવાર િેટલી નવી સરિારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી માધ્યકમિ 

શાળાઓને માંજૂરી આપવામાાં આવી ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૨-૨૦) 
(૧) 

ક્રમ વજલ્લો 
સરિારી 

માધ્યવમિ 
શાળાઓ 

ગ્રાન્દ્ટેડ 
માધ્યવમિ 
શાળાઓ 

ખાનગી 
માધ્યવમિ 
શાળાઓ 

૧ અમદાવાદ ૪૨ ૩૯૬ ૬૬૨ 

૨ અમરેલી ૩૭ ૫૪ ૧૭૭ 

૩ બનાસિાાંઠા ૯૭ ૧૮૮ ૨૩૯ 

૪ વડોદરા ૧૩ ૭૬ ૨૪૯ 

૫ ભાવનગર ૫૩ ૩૫ ૨૮૪ 

૬ ભૂાચ ૨૬ ૫૭ ૧૧૮ 

૭ નમષદા ૨૫ ૨૭ ૧૩ 

૮ વલસાડ ૩૬ ૨૪ ૧૨૭ 

૯ નવસારી ૦૫ ૨૩ ૯૪ 

૧૦ પાંચમહાલ ૦૩ ૯૨ ૭૪ 

૧૧ દાહોદ ૩૭ ૪૯ ૧૧૬ 

૧૨ જુનાગઢ ૧૪ ૨૩૯ ૧૩૨ 

૧૩ પોરબાંદર ૧૮ ૪૩ ૫૪ 

૧૪ જામનગર ૧૯ ૭૭ ૧૫૯ 

૧૫ ખેડા ૧૦ ૨૫૮ ૧૦૬ 

૧૬ આણાંદ ૧૨ ૬૭ ૯૭ 

૧૭ િચ્છ ૧૪૫ ૯૬ ૬૫ 

૧૮ મહેસાણા ૧૧ ૯૨ ૮૯ 

૧૯ પાટણ ૩૪ ૬૫ ૫૫ 

૨૦ રાજિોટ ૨૬ ૨૪૭ ૧૦૪૭ 

૨૧ સાબરિાાંઠા ૧૯ ૯૩ ૬૩ 

૨૨ સુરત ૨૧ ૪૯ ૫૯૮ 

૨૩ સુરેન્રનગર ૫૫ ૬૧ ૧૩૧ 

૨૪ ગાાંધીનગર ૦૧ ૭૧ ૧૨૫ 

૨૫ ડાાંગ ૨૦ ૦૩ ૦૮ 

૨૬ તાપી ૨૬ ૬૧ ૧૫ 

૨૭ દેવભૂમી દ્વારિા ૩૪ ૪૪ ૭૪ 

૨૮ બોટાદ ૩૩ ૩૧ ૬૪ 

૨૯ મોરબી ૨૪ ૫૩ ૧૧૧ 

૩૦ ગીર સોમનાિ ૨૭ ૮૯ ૧૨૯ 

૩૧ છોટા ઉદેપુર ૨૯ ૨૦ ૨૫ 

૩૨ અરવલ્લી ૦૩ ૯૮ ૩૮ 

૩૩ મહીસાગર ૦૪ ૮૬ ૩૮ 
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(૨) 

ક્રમ વજલ્લો 
સરિારી 

માધ્યવમિ 
શાળાઓ 

ગ્રાન્દ્ટેડ 
માધ્યવમિ 
શાળાઓ 

ખાનગી 
માધ્યવમિ 
શાળાઓ 

૧ અમદાવાદ ૧૮ ૦૦ ૧૦૮ 

૨ અમરેલી ૦૭ ૦૦ ૩૨ 

૩ બનાસિાાંઠા ૫૨ ૦૦ ૫૫ 

૪ વડોદરા ૦૨ ૦૦ ૬૩ 

૫ ભાવનગર ૨૨ ૦૦ ૪૧ 

૬ ભૂાચ ૦૭ ૦૦ ૨૩ 

૭ નમષદા ૦૭ ૦૦ ૦૬ 

૮ વલસાડ ૧૨ ૦૦ ૧૭ 

૯ નવસારી ૦૦ ૦૦ ૨૨ 

૧૦ પાંચમહાલ ૦૧ ૦૦ ૧૫ 

૧૧ દાહોદ ૧૬ ૦૦ ૧૭ 

૧૨ જુનાગઢ ૦૦ ૦૦ ૪૫ 

૧૩ પોરબાંદર ૦૯ ૦૦ ૧૨ 

૧૪ જામનગર ૦૮ ૦૦ ૩૩ 

૧૫ ખેડા ૦૧ ૦૦ ૩૩ 

૧૬ આણાંદ ૦૨ ૦૦ ૩૪ 

૧૭ િચ્છ ૬૫ ૦૦ ૫૫ 

૧૮ મહેસાણા ૦૨ ૦૦ ૨૦ 

૧૯ પાટણ ૨૪ ૦૦ ૧૩ 

૨૦ રાજિોટ ૧૬ ૦૦ ૧૨૭ 

૨૧ સાબરિાાંઠા ૦૭ ૦૦ ૧૮ 

૨૨ સુરત ૦૬ ૦૦ ૧૪૯ 

૨૩ સુરેન્રનગર ૨૯ ૦૦ ૨૯ 

૨૪ ગાાંધીનગર ૦૦ ૦૦ ૪૩ 

૨૫ ડાાંગ ૦૯ ૦૦ ૦૩ 

૨૬ તાપી ૦૩ ૦૦ ૦૬ 

૨૭ દેવભૂમી દ્વારિા ૦૯ ૦૦ ૧૮ 

૨૮ બોટાદ ૨૨ ૦૦ ૧૨ 

૨૯ મોરબી ૧૪ ૦૦ ૨૩ 

૩૦ ગીર સોમનાિ ૧૦ ૦૦ ૨૮ 

૩૧ છોટા ઉદેપુર ૦૨ ૦૦ ૧૮ 

૩૨ અરવલ્લી ૦૧ ૦૦ ૧૬ 

૩૩ મહીસાગર ૦૦ ૦૦ ૧૧ 

 ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ શાળાઓને માંજૂરી આપવાની નીકત અમલમાાં નિી. 
------- 

રાજ્યમાાં એજ્યુિેશન ઈન્દ્સ્પેિટરોની માંજૂર જગ્યા 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૨૫ (૨૭-૧૧-૧૯) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લા કશક્ષણાકધિારીની િચેરીમાાં એજ્યુિેશન ઈન્થપેિટરોની માંજૂર 
િયેલ જગ્યાઓ િેટલી છે, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે ? 
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વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લા કશક્ષણાકધિારીની િચેરીઓમાાં એજ્યુિેશન ઈન્થપેિટરોની 
િુલ-૯૭ જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે. જનેી કવગતો દશાષવતુ પત્રિ પત્રિ-અ સામેલ છે. 

(૨) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લા કશક્ષણાકધિારી િચેરીઓમાાં એજ્યુિેશન ઈન્થપેિટરોની િુલ-
૨૦ જગ્યાઓ ખાલી છે. જનેી કવગતો દશાષવતુ પત્રિ-અ મુજબ સામેલ છે. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
વજલ્લા વશક્ષણાવધિારી િચેરીઓ 
ખાતે એજ્યુિેશન ઈન્દ્સ્પેિટરોની 

માંજૂર જગ્યાઓ 

તે પૈિી ખાલી 
જગ્યાની સાંખ્યા 

જગ્યા ખાલી ક્યારથી ? 

૧ અમદાવાદ (શ) ૧૦ ૦૩ (૧) તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૪ 
(૨) તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૭ 
(૩) તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૮ 

૨ અમદાવાદ (ગ્રા) ૫ ૦૧ (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૬ 

૩ અમરેલી ૨ ૦૧ (૧) તા. ૨૨-૦૩-૨૦૧૩ 

૪ અરવલ્લી ૨ ૦૧ (૧) તા. ૦૭-૦૪-૨૦૧૭ 

૫ આણાંદ ૩ ૦૦  

૬ બનાસિાાંઠા ૩ ૦૦  

૭ ભૂાચ ૩ ૦૦  

૮ ભાવનગર ૩ ૦૧ (૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

૯ બોટાદ ૧ ૦૧ (૧) તા. ૦૪-૦૯-૨૦૧૭ 

૧૦ છોટા ઉદેપુર ૧ ૦૦  

૧૧ દાહોદ ૨ ૦૦  

૧૨ ડાાંગ ૧ ૦૦  

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧ ૦૧ (૧) તા. ૨૩-૦૯-૨૦૧૩ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૪ ૦૧ (૧) તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 

૧૫ ગીર-સોમનાિ ૨ ૦૦  

૧૬ જામનગર ૩ ૦૨ (૧) તા. ૨૪-૦૪-૨૦૧૭ 
(૨) તા. ૦૪-૦૨-૨૦૧૯ 

૧૭ જૂનાગઢ ૩ ૦૧ (૧) તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૬ 

૧૮ ખેડા ૪ ૦૨ (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 
(૨) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૧૯ િચ્છ-ભૂજ ૩ ૦૦  

૨૦ મહેસાણા ૩ ૦૦  

૨૧ મહીસાગર ૧ ૦૦  

૨૨ મોરબી ૧ ૦૦  

૨૩ નમષદા ૧ ૦૦  

૨૪ નવસારી ૧ ૦૦  

૨૫ પાંચમહાલ ૩ ૦૦  

૨૬ પાટણ ૩ ૦૦  

૨૭ પોરબાંદર ૧ ૦૦  
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
વજલ્લા વશક્ષણાવધિારી િચેરીઓ 
ખાતે એજ્યુિેશન ઈન્દ્સ્પેિટરોની 

માંજૂર જગ્યાઓ 

તે પૈિી ખાલી 
જગ્યાની સાંખ્યા 

જગ્યા ખાલી ક્યારથી ? 

૨૮ રાજિોટ ૭ ૦૩ (૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 
(૨) તા. ૦૬-૦૨-૨૦૧૯ 
(૩) તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૮ 

૨૯ સાબરિાાંઠા ૩ ૦૦  

૩૦ સુરત ૫ ૦૧ (૧) તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૮ 

૩૧ સુરેન્રનગર ૨ ૦૧ (૧) તા. ૦૪-૦૬-૨૦૧૮ 

૩૨ તાપી ૧ ૦૦  

૩૩ વડોદરા ૭ ૦૦  

૩૪ વલસાડ ૨ ૦૦  

 િુલ જગ્યાઓ ૯૭ ૨૦  

------- 

રાષ્ટ્ર ીય માધ્યવમિ વશક્ષા અવભયાન હેઠળ આિતી શાળાઓમાાં વશક્ષિોની ઘટ 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૮૧ (૨૭-૦૮-૧૯) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર રાષ્ટ્ર ીય માધ્યકમિ કશક્ષા અકભયાન હેઠળ ચાલતી 
માધ્યકમિ શાળાઓમાાં કશક્ષિોની ઘટ છે તે હિીિતિી સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો કવિયવાર, કજલ્લાવાર િેટલી શાળામાાં િેટલા કશક્ષિોની ઘટ છે, અને 

(૩) આ ઘટ ક્યાાં સુધી ભરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૨-૨૦) 

 (૧) હા, જી. 

 (૨) 

ક્રમ 
નાંબર વજલ્લો 

ઘટ હોય તેિી 
શાળાઓની સાંખ્યા 

વશક્ષિોની ઘટ 

ગવણત/વિજ્ઞાન સમાજશાસ્ત્ર અાંગે્રજી અન્દ્ય ભાિા 

૧ અમદાવાદ ૧૨ ૦૪ ૦૯ ૦૫ ૦૦ 

૨ અમરેલી ૧૩ ૦૭ ૦૦ ૦૯ ૧૧ 

૩ અરવલ્લી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ આણાંદ ૦૯ ૦૨ ૦૦ ૦૪ ૦૩ 

૫ બનાસિાાંઠા ૫૧ ૩૧ ૩૩ ૩૮ ૧૧ 

૬ ભૂાચ ૦૯ ૦૮ ૦૨ ૦૩ ૦૦ 

૭ ભાવનગર ૧૯ ૦૯ ૧૨ ૦૨ ૦૪ 

૮ બોટાદ ૦૭ ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૪ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૦૪ ૦૧ ૦૪ ૦૧ ૦૦ 

૧૦ ડાાંગ ૦૫ ૦૪ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 

૧૧ દાહોદ ૦૯ ૦૯ ૦૨ ૦૨ ૦૧ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૧ ૦૩ ૦૭ ૦૪ ૦૦ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૦૪ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 
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ક્રમ 
નાંબર વજલ્લો 

ઘટ હોય તેિી 
શાળાઓની સાંખ્યા 

વશક્ષિોની ઘટ 

ગવણત/વિજ્ઞાન સમાજશાસ્ત્ર અાંગે્રજી અન્દ્ય ભાિા 

૧૫ જુનાગઢ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૬ જામનગર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ િચ્છ ૨૯ ૦૮ ૧૨ ૧૨ ૦૪ 

૧૮ ખેડા ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૧ 

૧૯ મહેસાણા ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૨૦ મોરબી ૧૪ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૦૧ 

૨૧ મહીસાગર ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૨ નવસારી ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૨૩ નમષદા ૧૦ ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૦ 

૨૪ પાટણ ૧૨ ૦૨ ૦૯ ૦૮ ૦૧ 

૨૫ પાંચમહાલ ૦૭ ૦૮ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 

૨૬ પોરબાંદર ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૨૭ રાજિોટ ૧૧ ૦૫ ૦૭ ૦૬ ૦૩ 

૨૮ સુરેન્રનગર ૨૭ ૦૯ ૧૫ ૨૦ ૦૦ 

૨૯ સુરત ૦૫ ૦૦ ૦૫ ૦૧ ૦૦ 

૩૦ સાબરિાાંઠા ૦૭ ૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૦ 

૩૧ તાપી ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩૨ વલસાડ ૦૯ ૦૬ ૦૬ ૦૦ ૦૩ 

૩૩ વડોદરા ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૨ 

(૩) જમે બને તેમ જલ્દી. 

------- 

રાજ્યમાાં લાયિાત ન ધરાિતા વશક્ષિોને દૂર િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૧૦૬ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાિકમિ શાળાઓમાાં ઠરાવેલ લાયિાત ન ધરાવતા 

કશક્ષિોને દૂર િરવાના િાય છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા કશક્ષિો ઠરાવેલ લાયિાત ધરાવતા ન હોય તેવાને દુર 

િરવાના બાિી છે, અને 

(૩) આવા કશક્ષિોને ક્યા સુધીમાાં દુર િરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) હા 

 (૨) પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

(૩) આવા કશક્ષિોને છુટા િરવાની િાયષવાહી હાિ ધરવામાાં આવેલ છે. 
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B-37-02 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ  વજલ્લાનુાં નામ 
તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

રાજ્યમાાં લાયિાત ન ધરાિતા 
વશક્ષિોની સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૨૫૪૬ 

૨ વડોદરા ૧૦૭ 

૩ રાજિોટ ૧૮ 

૪ સુરત ૫૨૬ 

૫ ખેડા ૦ 

૬ આણાંદ ૩૮ 

૭ પાંચમહાલ ૦ 

૮ દાહોદ ૦ 

૯ સાબરિાાંઠા ૮૬ 

૧૦ જુનાગઢ ૫૩૫ 

૧૧ પોરબાંદર ૦ 

૧૨ મહેસાણા ૮૪ 

૧૩ પાટણ ૫ 

૧૪ ભાવનગર ૨૨૪ 

૧૫ જામનગર ૩૯૯ 

૧૬ અમરેલી ૯૧ 

૧૭ િચ્છ ૦ 

૧૮ ભૂાચ ૫૩ 

૧૯ નમષદા ૦ 

૨૦ વલસાડ ૪૨૨ 

૨૧ નવસારી ૬૪ 

૨૨ બનાસિાાંઠા ૦ 

૨૩ સુરેન્રનગર ૪૭૫ 

૨૪ ગાાંધીનગર ૨૦૩ 

૨૫ ડાાંગ ૦ 

૨૬ તાપી ૨ 

૨૭ મોરબી ૧૦૩ 

૨૮ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૭ 

૨૯ બોટાદ ૦ 

૩૦ ગીર-સોમનાિ ૩૫૨ 

૩૧ છોટા-ઉદેપુર ૦ 

૩૨ અરવલ્લી ૦ 

૩૩ મહીસાગર ૦ 

િુલ  ૬૩૬૦ 

------- 



10 
 

મોરબી, રાજિોટ અને િચ્છ વજલ્લાની  સ્િવનભષર શાળાઓ ગ્રાન્દ્ટેડમાાં ેેરિિાની દરખાસ્તો  

અતારાાંકિતઃ ૬૫૪૪ (૧૧-૧૧-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર) : માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ મોરબી-રાજિોટ અને િચ્છ કજલ્લામાાંિી છેલ્લા ત્રણ વિષમાાં  િેટલી માધ્યકમિ 

અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ થવકનભષર શાળાઓએ ગ્રાન્ટેડમાાં ફેરવવા દરખાથતો િરી,   

(૨) તે પૈિી િેટલી થવકનભષર માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ શાળાઓની ગ્રાન્ટેડમાાં ફેરવવાની દરખાથતો માંજુર 
િરવામાાં આવી, અને 

(૩) દરખાથતો નામાંજૂર િરવાના િારણો શાાં છે ?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૨-૨૦) 

(૧) શૂન્ય 

 (૨) શૂન્ય 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 ------- 

રાજ્યમાાં કડગ્રી ઈજનેરી િોલેજોમાાં ખાલી જગ્યાઓ   

અતારાાંકિતઃ ૬૫૯૮ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર(કસધ્ધપુર): માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ  રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી ક્રડગ્રી ઈજનેરી િોલેજોમાાં પ્રાધ્યાપિ , સહ 
પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિની િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર ક્રડગ્રી ઈજનેરી િોલેજોમાાં પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ  અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિની િેટલી 
ઘટ છે, અને  

(૩) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે ?  

વશક્ષણમાંત્રીશ્રી : (તા. ૧૭-૨- ૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ  રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી ક્રડગ્રી ઈજનેરી િોલેજોમાાં પ્રાધ્યાપિ, સહ 
પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિની ભરાયેલ જગ્યાઓની કવગતો.  

ક્રમ વજલ્લો 
ભરાયેલ જગ્યાઓ 

પ્રાધ્યાપિ સહ પ્રાધ્યાપિ સહાયિ પ્રાધ્યાપિ 

૧ ભૂાચ ૦૨ ૦૫ ૮૬ 

૨ ભાવનગર ૦૫ ૨૪ ૧૬૭ 

૩ સુરત ૦૨ ૦૭ ૪૬ 

૪ વલસાડ ૦૦ ૦૨ ૭૪ 

૫ બનાસિાાંઠા ૦૨ ૦૦ ૩૫ 

૬ પાટણ ૦૦ ૦૫ ૫૬ 

૭ મોરબી ૦૫ ૧૩ ૭૯ 

૮ અરવલ્લી ૦૧ ૧૩ ૯૪ 

૯ અમદાવાદ ૨૨ ૭૯ ૩૪૦ 

૧૦ દાહોદ ૦૧ ૧૧ ૬૩ 

૧૧ િચ્છ ૦૪ ૦૬ ૭૨ 

૧૨ ગાાંધીનગર ૦૩ ૦૯ ૯૩ 

૧૩ રાજિોટ ૦૪ ૦૭ ૮૯ 

૧૪ પાંચમહાલ ૦૦ ૦૨ ૪૬ 
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 (૨) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર ક્રડગ્રી ઈજનેરી િોલેજોમાાં પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ  અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિની ઘટની કવગત : 

ક્રમ વજલ્લો 
ભરાયેલ જગ્યાઓ 

પ્રાધ્યાપિ સહ પ્રાધ્યાપિ સહાયિ પ્રાધ્યાપિ 

૧ ભૂાચ ૦૦ ૦૪ ૦૩ 

૨ ભાવનગર ૦૩ ૨૬ ૫૧ 

૩ સુરત ૦૦ ૧૫ ૦૦ 

૪ વલસાડ ૦૭ ૧૧ ૦૧ 

૫ બનાસિાાંઠા ૦૩ ૦૩ ૧૧ 

૬ પાટણ ૦૧ ૦૪ ૩૧ 

૭ મોરબી ૧૬ ૩૧ ૧૫ 

૮ અરવલ્લી ૦૫ ૨૧ ૫૯ 

૯ અમદાવાદ ૩૦ ૫૪ ૨૯ 

૧૦ દાહોદ ૦૦ ૧૨ ૧૨ 

૧૧ િચ્છ ૦૯ ૦૩ ૪૦ 

૧૨ ગાાંધીનગર ૦૨ ૧૩ ૧૬ 

૧૩ રાજિોટ ૦૨ ૧૧ ૨૧ 

૧૪ પાંચમહાલ ૦૩ ૦૦ ૧૦ 

(૩) પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિની ઘટ ભરવા સીધી ભરતીિી કનમ ાંંિ િરવાની િામગીરી 
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગના પરામશષમાાં ચાલુ છે તેમજ પ્રાધ્યાપિ અને  સહ પ્રાધ્યાપિની  જગ્યાઓ બઢતીિી 
ભરવાની િામગીરી કવચારણા હેઠળ છે.  

------- 

રાજ્યમાાં િપાસ/રૂનાાં િેચાણ પેટે િેરાની આિિ  

અતારાાંકિતઃ ૬૬૫૬ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસકડયા (િાલાવડ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર િપાસ/ૂાના વેચાણ પેટે વેટ/ સેસ/ 

જી.એસ.ટી.ના વેરાઓ અન્વયે રાજ્ય સરિારને િેટલા ૂાકપયાની આવિ િઈ, અને  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર વેટની આવિ પૈિી સૌિી વધુ આવિ ઉિત વિષવાર ક્યા કજલ્લામાાંિી િઈ ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી : (નાણા) (તા. ૧૦-૨-૨૦) 

(૧) ચીજવથતુ વાઈઝ આવિના ચોક્કસ આાંિડા ઉપલબ્ધ નિી. પરાંતુ અાંદાજીત આવિના આધારે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
કથિતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર િપાસ/ૂાના વેચાણ પેટે વેટ/ સેસ/ જી.એસ.ટી.ના વેરા અન્વયે િયેલ 
આવિની માક્રહતી પત્રિ-અ  મુજબ છે.  

(૨) ચીજવથતુ વાઈઝ આવિના ચોક્કસ આાંિડા ઉપલબ્ધ ન હોય અાંદાજીત આવિના આધારે માક્રહતી નીચે મુજબ છે. 

૧૪ / ૧૫ ૧૫/૧૬ ૧૬/૧૭ ૧૭/૧૮ ૧૮/૧૯ ૧-૪-૧૯ થી  ૩૧-૧૨-૧૯ 

મહેસાણા મહેસાણા મહેસાણા મહેસાણા બોટાદ બોટાદ 

૭૪.૪૦ ૧૦૦.૬૨ ૧૦૩.૨૪ ૪૦.૩૬ ૦.૩૯ ૦.૦૮ 
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પત્રિ-અ 
(રિમ ૂા. િરોડમાાં) 

િાયદો ૨૦૧૪/૧૫ ૨૦૧૫/૧૬ ૨૦૧૬/૧૭ ૨૦૧૭/૧૮ ૨૦૧૮/૧૯ ૧-૪-૨૦૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

છેલ્લા પાાંચ િિષમાાં 
થેયલ િુલ આિિ  

(૨+૩+૪+૫+૬+૭) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

સેલ્સટેક્ષ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વેટ ૪૩૩.૩૩ ૪૬૯.૦૧ ૪૯૬.૦૨ ૧૩૦.૭૫ ૦.૬૭ ૦.૦૯ ૧૫૨૯.૮૭ 

સેસ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જી.એસ.ટી. ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૧.૯૦ ૪૭૯.૨૦ ૨૬૯.૮૫ ૧૦૧૦.૯૫ 

િુલ ૪૩૩.૩૩ ૪૬૯.૦૧ ૪૯૬.૦૨ ૩૯૨.૬૫ ૪૭૯.૮૭ ૨૬૯.૯૪ ૨૫૪૦.૮૨ 

------- 

પાટણ વજલ્લામાાં નિી વ્યાજબી ભાિની દુિાનો શરૂ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૬૨ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી કિરીટ િુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય અન્ન, નાગક્રરિ પુરવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ પાટણ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર વાજબી ભાવની િેટલી દુિાનો બાંધ છે, 

(૨) આ બાંધ દુિાનોની જગ્યાએ વચગાળાની શી વ્યવથિા િરવામાાં આવી ? અને  

(૩) બાંધ દુિાનોને થિાને નવી વાજબી ભાવની દુિાનો ક્યાાં સુધીમાાં શૂા િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી :  (૧૭-૦૨-૨૦) 

 (૧) પાટણ કજલ્લામાાં તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ તાલુિાવાર નીચે મુજબની વ્યાજબી ભાવની દુિાનો બાંધ છે, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ બાંધ દુિાનની સાંખ્યા 

૧ સરથવતી ૧ 

૨ કસધ્ધપુર ૨ 

 (૨) સદર ૦૩ (ત્રણ) બાંધ વાજબી ભાવની દુિાનો હાલમાાં નજીિની વાજબી ભાવની દુિાન સાિે હાંગામી જોડેલ છે. 

(૩) સદર ૦૩ (ત્રણ) બાંધ વાજબી ભાવની દુિાનનુાં જાહેરનામુાં બહાર પાડી કનયમોનુસારની િાયષવાહી ચાલુમાાં છે. જ ે
પૂણષ િયેિી સદર વાજબી ભાવની દુિાન શૂા િરવાની રહે છે. 

------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ/સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રમાાં પોસ્ટ મોટષમની સુવિધા 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૭૦ (૨૫-૧૦-૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં આવેલા િયા િયા પ્રાિકમિ અને સામુક્રહિ આરોગ્ય 
િેન્રમાાં પોથટ મોટષ મની સુકવધા ઉપલબ્ધ નિી,  

(૨) ઉક્ત સુકવધા ન હોવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉિત સુકવધા ઉપલબ્ધ િરાવવા સરિારે શી િાયષવાહી િરી ? 

નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૦૩-૦૨-૨૦) 

 (૧) પત્રિ-અ સામેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રના મિાનો વિષ ૨૦૦૭-૦૮ પહેલાાં માંજુર િઈ બનેલ હોય, જમેાાં પ્રાિકમિ આરોગ્ય 
િેન્રોના મિાનોના બાાંધિામમાાં અલગિી પોથટમોટષમ ૂામ બનાવવામાાં આવેલ નિી. આિી પોથટ મોટષમની સુકવધા ઉપલબ્ધ નિી.   
 (૩) ઉિત સુકવધા ઉપલબ્ધ િરવા માટે ગોઠવવામાાં આવેલ વૈિકલ્પ િ વ્યવથિાની કવગત દશાષવતુાં પત્રિ-બ સામેલ છે.  
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પત્રિ-અ 

તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ અમરેલી વજલ્લાના ૧૫ પ્રા.આ.િે. 
ખાતે પોસ્ટ મોટષમની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી તેની યાદી. 

ક્રમ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુાં નામ 

૧ ખાંભાળા 

૨ િોટડાપીઠા 

૩  દલખાણીયા 

૪ જીરા (ધારી) 

૫ બાબરિોટ 

૬ નાગેશ્રી 

૭ ટીંબી 

૮ અનીડા 

૯ મતીરાળા 

૧૦ ગુાંદરણ 

૧૧ કવિટર 

૧૨ બાઢડા 

૧૩ જુનાસાવર 

૧૪ મોટા ઝીંઝુડા 

૧૫ જીરા કસમરણ 

પત્રિ-બ 

તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની વસ્થતીએ અમરેલી વજલ્લામાાં પ્રા.આ.િે. ખાતે પોસ્ટમોટષમની  
િૈિવપપિ વ્યિસ્થા અાંગેનુાં પત્રિ 

૧ ૨ ૩ 

ક્રમ પોસ્ટમોટષમની સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોય તેિા 

પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોના નામ 

પોસ્ટમોટષમ માટેની િૈિવપપિ વ્યિસ્થા પેટે નજીિના 

સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રો/સબ ડીસ્ટર ીિટ હોવસ્પટલ 

૧ ખાંભાળા 
સામુક્રહિ આરોગ્ય િેન્ર બાબરા 

૨ િોટડાપીઠા 

૩  દલખાણીયા 
સામુક્રહિ આરોગ્ય િેન્ર ધારી  

૪ જીરા (ધારી) 

૫ બાબરિોટ 

સામુક્રહિ આરોગ્ય િેન્ર જાફરાબાદ ૬ નાગેશ્રી 

૭ ટીંબી 

૮ અનીડા સામુક્રહિ આરોગ્ય િેન્ર િુાં િાવાવ  

૯ મતીરાળા સબ ડીથટર ીિટ હોકથપટલ લાઠી 

૧૦ ગુાંદરણ સામુક્રહિ આરોગ્ય િેન્ર લીલીયા  

૧૧ કવિટર સબ ડીથટર ીિટ હોકથપટલ રાજુલા  

૧૨ બાઢડા 

સબ ડીથટર ીિટ હોકથપટલ સાવરિુાં ડલા  
૧૩ જુનાસાવર 

૧૪ મોટા ઝીંઝુડા 

૧૫ જીરા કસમરણ 

------- 
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રાજયમાાં ખાદ્ય િસ્તુઓની ભેળસેળ અટિાિિા પગલાાં 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૭૧ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રી શ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજયમાાં ખાદ્ય વથતુઓમાાં િતી ભેળસેળ અટિાવવા ખોરાિ અને ઔિધ 
કનયમન તાંત્ર દ્વારા છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં જીલ્લાવાર વેચાણના િેટલા એિમોમાાંિી ખાદ્ય વથતુઓના િેટલા નમુના લેવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી જીલ્લાવાર િેટલા નમુનાઓનુાં પૃથ્િિરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૩) તે પૈિી જીલ્લાવાર િેટલા િેસોમાાં ભેળસેળ િયાનુાં માલુમ પડયુાં, અને 

 (૪) ભેળસેળના કિથસાઓમાાં જીલ્લાવાર જવાબદારો/ગુનેગારો સામે શા કશક્ષાત્મિ પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં જીલ્લાવાર વેચાણના ૪૯૬૩૮ એિમોમાાંિી ખાદ્ય વથતુઓના ૪૯૬૩૮ નમુનાઓ લેવામાાં આવેલ છે. 
(પત્રિ-અ સામેલ છે) 

 (૨) ૪૯૦૬૬ (પત્રિ-અ સામેલ છે) 

 (૩) ૩૫૫૮ (પત્રિ-અ સામેલ છે.) 

 (૪) ભેળસેળના કિથસાઓમાાં જીલ્લાવાર જવાબદારો/ગુનેગારો કવરુધ્ધ સબથટાન્ડડષ/કમસબ્રાન્ડેડના કિથસામાાં િાયદા 
હેઠળ ફિત દાંડની તેમજ અનસેફના કિથસામાાં દાંડ તિા િેદની સજાની જોગવાઈઓ છે. ફુડ સેફટી એન્ડ થટાન્ડડષસ એક્ટ-૨૦૦૬ 
અન્વયે ૩૨૫૨ નમુનાઓ કમસબ્રાન્ડેડ/સબથટાન્ડડષ  જણાયેલ છે અને તેવા નમુનાઓના કિથસાઓમાાં સરિાર દ્વારા આ િાયદા હેઠળ 
૨૬૯૯ એડજયુડીિેટીંગ અકધિારી સમક્ષ એડજયુટીિેટીંગ િેસ દાખલ િરવામાાં આવેલ છે તિા ૫૫૩ કિથસામાાં િેસ દાખલ િરવાની 
િાયષવાહીમાાં છે તિા ૩૦૬ નમુનાઓ અનસેફ જણાયેલ છે તેવા નમુનાઓના કિથસામાાં નામદાર િોટષમાાં ૨૩૮ િેસો દાખલ િરવામાાં 

આવેલ છે તિા ૬૮ નમુનાઓના કિથસામાાં િેસ દાખલ િરવાની િાયષવાહીમાાં છે.  (પત્રિ-બ સામેલ છે.) 

પત્રિ-અ 

અનુાં 
નાંબર જીલ્લાનુાં નામ 

િેચાણના 
એિોમાાંથી 

લીધેલ 
નમુનાની 
સાંખ્યા 

િેચાણના એિમોમાાંથી 
લીધેલ નમુનાઓ પિૈી 

પૃથ્થિરણ િરેલ 
નમુનાઓની સાંખ્યા 

ભેળસેળ માલુમ પડેલ નમુનાઓની 
સાંખ્યા 

વમસબ્રાન્દ્ડેડ અન ે
સબસ્ટાન્દ્ડડષ  
નમુનાઓની 

સાંખ્યા 

ભેળસેળ માલુમ 
પડેલ 

નમુનાઓની િુલ 
સાંખ્યા 

વમસબ્રાન્દ્ડેડ સબસ્ટાન્દ્ડડષ અનસેે 
૧ અમદાવાદ ૮૨૪૭ ૮૨૨૮ ૨૨૬ ૩૬૯ ૨૯ ૫૯૫ ૬૨૪ 
૨ અમરેલી ૭૪૬ ૭૩૯ ૨૦ ૩૪ ૦ ૫૪ ૫૪ 
૩ આણાંદ ૧૧૯૫ ૧૧૨૦ ૩૮ ૪૭ ૭ ૮૫ ૯૨ 
૪ ભરુચ ૧૦૧૦ ૧૦૧૦ ૩૩ ૨૮ ૮ ૬૧ ૬૯ 
૫ નમષદા ૧૪૨ ૧૩૧ ૪ ૪ ૨ ૮ ૧૦ 
૬ ભાવનગર/બોટાદ ૨૩૯૧ ૨૩૬૯ ૭૪ ૧૨૬ ૧૭ ૨૦૦ ૨૧૭ 
૭ ભુજ ૧૩૮૬ ૧૩૪૪ ૮૨ ૬૮ ૫ ૧૫૦ ૧૫૫ 
૮ દાહોદ ૮૪૩ ૭૯૧ ૯ ૬ ૨ ૧૫ ૧૭ 
૯ ગાાંધીનગર ૫૯૮ ૬૨૦ ૨૭ ૨૫ ૪ ૫૨ ૫૬ 

૧૦ ગોધરા ૭૬૬ ૭૬૬ ૧૩ ૧૭ ૧ ૩૦ ૩૧ 
૧૧ મક્રહસાગર ૨૩૩ ૨૩૩ ૮ ૧૫ ૦ ૨૩ ૨૩ 
૧૨ ગીરસોમનાિ ૯૧૫ ૮૯૪ ૯ ૫૬ ૬ ૬૫ ૭૧ 
૧૩ સાબરિાાંઠા ૧૧૯૦ ૧૧૯૦ ૨૮ ૪૦ ૧૧ ૬૮ ૭૯ 
૧૪ અરવલ્લી ૪૬૪ ૪૬૪ ૧૧ ૨૦ ૩ ૩૧ ૩૪ 
૧૫ જામનગર ૧૩૮૨ ૧૩૭૭ ૨૧ ૭૫ ૫ ૯૬ ૧૦૧ 
૧૬ દેવભુકમ દ્વારિા ૩૫૯ ૩૫૪ ૫ ૧૦ ૨ ૧૫ ૧૭ 
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અનુાં 
નાંબર 

જીલ્લાનુાં 
નામ 

િેચાણના 
એિોમાાંથી 

લીધેલ 
નમુનાની સાંખ્યા 

િેચાણના એિમોમાાંથી 
લીધેલ નમુનાઓ પિૈી 

પૃથ્થિરણ િરેલ 
નમુનાઓની સાંખ્યા 

ભેળસેળ માલુમ પડેલ નમુનાઓની 
સાંખ્યા 

વમસબ્રાન્દ્ડેડ અને 
સબસ્ટાન્દ્ડડષ  

નમુનાઓની સાંખ્યા 

ભેળસેળ માલુમ 
પડેલ નમુનાઓની 

િુલ સાંખ્યા 
વમસબ્રાન્દ્ડેડ સબસ્ટાન્દ્ડડષ અનસેે 

૧૭ જુનાગઢ ૧૪૨૬ ૧૪૧૧ ૧૮ ૮૦ ૧૪ ૯૮ ૧૧૨ 
૧૮ મહેસણા ૧૬૫૮ ૧૬૫૮ ૮૫ ૮૮ ૨૩ ૧૭૩ ૧૯૬ 
૧૯ નક્રડયાદ ૧૬૧૨ ૧૫૮૨ ૧૧ ૧૮ ૬ ૨૯ ૩૫ 
૨૦ નવસારી ૧૨૦૯ ૧૨૦૯ ૨૫ ૭૧ ૧૨ ૯૬ ૧૦૮ 
૨૧ પાલનપુર ૧૪૨૩ ૧૩૭૪ ૪૭ ૯૮ ૬ ૧૪૫ ૧૫૧ 
૨૨ પાટણ ૯૭૪ ૯૫૦ ૩૮ ૩૩ ૨ ૭૧ ૭૩ 
૨૩ પોરબાંદર ૬૦૧ ૬૦૧ ૩ ૧૮ ૪ ૨૧ ૨૫ 
૨૪ રાજિોટ ૨૫૯૩ ૨૫૩૯ ૮૦ ૧૯૭ ૩૬ ૨૭૭ ૩૧૩ 
૨૫ સુરેન્રનગર ૧૦૭૩ ૧૦૭૩ ૨૬ ૫૭ ૯ ૮૩ ૯૨ 
૨૬ સુરત ૭૫૪૫ ૭૪૬૭ ૧૫૫ ૧૩૭ ૧૨ ૨૯૨ ૩૦૪ 
૨૭ તાપી ૭૫૭ ૬૯૬ ૧૩ ૧૭ ૦ ૩૦ ૩૦ 
૨૮ વડોદરા ૪૬૩૧ ૪૬૨૭ ૬૯ ૧૧૬ ૫૦ ૧૮૫ ૨૩૫ 
૨૯ છોટાઉદેપુર ૨૫૩ ૨૩૭ ૧૦ ૬ ૪ ૧૬ ૨૦ 
૩૦ વલસાડ ૧૫૮૬ ૧૫૮૬ ૪૧ ૯૮ ૨૧ ૧૩૯ ૧૬૦ 
૩૧ મોરબી ૪૩૦ ૪૨૬ ૧૪ ૩૫ ૫ ૪૯ ૫૪ 

 િુલ ૪૯૬૩૮ ૪૯૦૬૬ ૧૨૪૩ ૨૦૦૯ ૩૦૬ ૩૨૫૨ ૩૫૫૮ 
પત્રિ-બ 

અનુાં 
નાંબર જીલ્લાનુાં નામ એડજયુડીિેશન 

અરજી દાખલ 
િોટષ  િેસ દાખલ 

એડજયુ. અરજી 
દાખલ િરિાની 

બાિી 

િોટષ  િેસ દાખલ 
િરિાના બાિી 

૧ અમદાવાદ ૫૪૧ ૨૦ ૫૪ ૯ 
૨ અમરેલી ૪૪ ૦ ૧૦ ૦ 
૩ આણાંદ ૬૧ ૨ ૨૪ ૫ 
૪ ભૂાચ ૪૨ ૨ ૧૯ ૬ 
૫ નમષદા ૬ ૦ ૨ ૨ 
૬ ભાવનગર/બોટાદ ૧૬૨ ૯ ૩૮ ૮ 
૭ ભુજ ૧૩૮ ૪ ૧૨ ૧ 
૮ દાહોદ ૧૨ ૧ ૩ ૧ 
૯ ગાાંધીનગર ૩૬ ૪ ૧૬ ૦ 

૧૦ ગોધરા ૩૦ ૧ ૦ ૦ 
૧૧ મક્રહસાગર ૨૦ ૦ ૩ ૦ 
૧૨ ગીરસોમનાિ ૫૩ ૫ ૧૨ ૧ 
૧૩ સાબરિાાંઠા ૪૧ ૧૦ ૨૭ ૧ 
૧૪ અરવલ્લી ૧૪ ૩ ૧૭ ૦ 
૧૫ જામનગર ૭૩ ૫ ૨૩ ૦ 
૧૬ દેવભુકમ દ્વારિા ૧૧ ૨ ૪ ૦ 
૧૭ જુનાગઢ ૯૩ ૧૩ ૫ ૧ 
૧૮ મહેસાણા ૧૪૯ ૨૦ ૨૪ ૩ 
૧૯ નક્રડયાદ ૨૬ ૪ ૩ ૨ 
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અનુાં 
નાંબર જીલ્લાનુાં નામ એડજયુડીિેશન 

અરજી દાખલ 
િોટષ  િેસ દાખલ 

એડજયુ. અરજી 
દાખલ િરિાની 

બાિી 

િોટષ  િેસ દાખલ 
િરિાના બાિી 

૨૦ નવસારી ૮૦ ૯ ૧૬ ૩ 
૨૧ પાલનપુર ૧૧૨ ૫ ૩૩ ૧ 
૨૨ પાટણ ૬૮ ૨ ૩ ૦ 
૨૩ પોરબાંદર ૧૯ ૪ ૨ ૦ 
૨૪ રાજિોટ ૨૧૦ ૨૯ ૬૭ ૭ 
૨૫ સુરેન્રનગર ૭૩ ૫ ૧૦ ૪ 
૨૬ સુરત ૨૨૯ ૭ ૬૩ ૫ 
૨૭ તાપી ૧૯ ૦ ૧૧ ૦ 
૨૮ વડોદરા ૧૫૫ ૪૭ ૩૦ ૩ 
૨૯ છોટાઉદેપુર ૧૧ ૪ ૫ ૦ 
૩૦ વલસાડ ૧૩૧ ૧૬ ૮ ૫ 

૩૧ મોરબી ૪૦ ૫ ૯ ૦ 
િુલ ૨૬૯૯ ૨૩૮ ૫૫૩ ૬૮ 

------- 

પોલીસ મથિોમાાં ‘થડષ  જને્દ્ડર’ આરોપીઓની અલગ સેલની વ્યિસ્થા 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૭૦ (૨૧-૦૮-૧૯) શ્રી વજગે્નશિુમાર મેિાણી  (વડગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે :- 

રાજયમાાં તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલા પોલીસ મિિોમાાં ‘િડષ  જને્ડર’ (આરોપી) સ્ત્રી-પુરુિ કસવાયની 
જાકતના િેદીઓની રાખવાની અલગ સેલની વ્યવથિા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૭-૦૧-૨૦૨૦) 

 િેદીઓને પોલીસ થટેશનો ખાતેના સેલમાાં રાખવાના રહેતા ન હોઈ ‘િડષ  જને્ડર’ જાકતના િેદીઓને પોલીસ મિિોમાાં 
રાખવાની અલગ વ્યવથિાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૭૯ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં વિષવાર ભાવનગર કજલ્લામાાં િોડ ઓફ ક્રીમીનલ 
પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંધાયા, 

(૨) ઉિત નોંધાયેલા િેસો પૈિી વિષવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉિત વિષવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને  

(૪)  ઉિત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૧-૦૨-૨૦) 

 (૧) “શૂન્ય”  

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 
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B-37-03 

િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ ૨૦૧૧ માાં િરેલ િરારમાાંથી ખસી ગયેલ ઉદ્યોગગૃહો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૧૮ (તા. ૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે : 

(૧) સને ૨૦૧૧ માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટમાાં જ ેઉદ્યોગગૃહોએ એમ.ઓ.યુ. િરેલ છે તે 
પૈિી સેક્ટરવાઈઝ િેટલા ઉદ્યોગગૃહો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિતીએ િરારમાાંિી ખસી ગયા, અને 

(૨) જ ેઉદ્યોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેમણે િેટલી રિમના મૂડીરોિાણની શિયતાઓ દશાષવી હતી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૩-૦૨-૨૦) 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િુલ ૯ સમીટના ૮૨,૦૭૧ એટલે િે ૭૮.૨૫ ટિા પ્રોજિેટ ઉત્પાદનમાાં ગયા છે 
અિવા તો પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબિિે છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૧૧ના ૪૦૭૨ પ્રોજિેટ ડર ોપ િયેલ છે. િુલ 
ઉત્પાદન/પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબિિાના પ્રોજિેટની સરખામણીમાાં તે ટિાવારી માત્ર ૪.૯૬ છે. ૨૦૧૧ના ડર ોપ િયેલ 
પ્રોજિેટની સેિટરવાઈઝ માક્રહતીનુાં પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 
 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િુલ ૯ સમીટ પૈિી ૬ સમીટમાાં આશરે િુલ ૂા. ૫૫.૮૬ લાખ િરોડનુાં સૂકચત 

મૂડીરોિાણ િવાની અપેક્ષા હતી. (૩ સમીટ દરમ્યાન મૂડીરોિાણ ધ્યાને લેવામાાં આવેલ નિી.) મૂડી રોિાણ એ સતત ચાલતી પ્રક્રક્રયા 
છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૧૧માાં ડર ોપ િયેલ પ્રોજિેટોએ િુલ ૂા. ૧૩,૮૫,૦૬૪.૯૩/- િરોડનુાં સૂકચત મૂડીરોિાણ 
દશાષવેલ હતુાં. િૂલ સૂકચત મૂડીરોિાણ સામે તેની ટિાવારી માત્ર ૨૪.૮૦ ટિા િાય છે. 

પત્રિ-૧ 

િાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત – ૨૦૧૧ 

અનુ.નાં. સેિટર ડર ોપ પ્રોજિેટ 

૧ એગ્રો એન્ડ ફુડ પ્રોસેસીંગ ૪૧૪ 
૨ બાયોટેક્નોલોજી ૧૭ 
૩ િેકમિલ એન્ડ પેટર ોિેકમિલ્સ ૫૦ 
૪ કસવીલ એવીએશન ૧૫ 
૫ એજયુિેશન ૫૯ 
૬ એન્જીનીયરીંગ, ઓટો એન્ડ કસરામીિ ૨૦૪ 
૭ એન્વારમેન્ટ એન્ડ ફોરેથટ ૩૦ 
૮ જમે્સ એન્ડ જવે્લરી ૨ 
૯ હેલ્િ િેર ૯૧ 

૧૦ ઈન્ડથટર ીયલ પાિષ  ૩૭ 
૧૧ ઈન્ફોમેશન ટેિનોલોજી ૮૧ 
૧૨ લોજીથટીિ પાિષ  એન્ડ અધર ઈન્રાથટરિચર ૧૩ 
૧૩ મીનરલ બેઈઝડ (કસમેન્ટ) ૬૬ 
૧૪ મીનરલ બેઈઝડ (જી.એમ.ડી.સી. પ્રોજિેટ) ૩૭ 
૧૫ ઓઈલ, ગેસ ફટીલાઈઝર (થટેટ પીએસયુએસ) ૮ 
૧૬ અધર ૪ 
૧૭ પેપર ૧૦ 
૧૮ પીસીપીઆઈ આર જીઆઈડીસી લાજષ પ્રોજિેટ ૮૯ 
૧૯ ફામાષસુટીિલ્સ ૩૬ 
૨૦ પોટષ  એન્ડ પોટષ  બેઈઝ્ડ ૬૩ 
૨૧ પાવર ૪૬ 
૨૨ પાવર રીન્યુએબલ ૫૬ 
૨૩ રોડ એન્ડ રેલ પ્રોજિેટ ૩૦ 
૨૪ ૂાલર ડેવલોપમેન્ટ ૪૬ 
૨૫ સેઝ ૧૪ 
૨૬ કથિલ ડેવલોપમેન્ટ સેિટર (સીઈડી) ૭૩ 
૨૭ થપેકશયલ ઈન્વેથટમેન્ટ રીઝીયન ૧૬ 
૨૮ ટેક્ષટાઈલ એન્ડ એપરલ ૬૮ 
૨૯ ટુરીઝમ ૫૦૬ 
૩૦ અબષન ડેવલોપમેન્ટ ૩૬૦ 
૩૧ વેન્ચર એબોડષ  ૧ 
૩૨ વોટર રીસોશીસ ૨૧ 
૩૩ એમ.એસ.એમ.ઈ. ૧૫૦૯ 

િુલ ૪૦૭૨ 

------- 
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િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ ૨૦૦૭ માાં િરેલ િરારમાાંથી ખસી ગયેલ ઉદ્યોગગૃહો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૨૦ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે :- 

(૧) સને ૨૦૦૭ માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટમાાં જ ેઉદ્યોગગૃહોએ એમ.ઓ.યુ. િરેલ છે તે 
પૈિી સેિટરવાઈઝ િેટલા ઉદ્યોગગૃહો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિતીએ િરારમાાંિી ખસી ગયા, અને 

(૨) જ ેઉદ્યોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેમણે િેટલી રિમના મૂડીરોિાણની શિયતાઓ દશાષવી હતી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૩-૦૨-૨૦) 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િુલ ૯ સમીટના ૮૨,૦૭૧ એટલે િે ૭૮.૨૫ ટિા પ્રોજિેટ ઉત્પાદનમાાં ગયા છે 
અિવા તો પ્રાિકમિ/અમલીિરણનાઅ તબિિે છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૦૭ ના ૨૦૧ પ્રોજિેટ ડર ોપ િયેલ છે. િુલ 
ઉત્પાદન/પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબિિાના પ્રોજિેટની સરખામણીમાાં તે ટિાવારી માત્ર ૦.૨૪ છે. ૨૦૦૭ના ડર ોપ િયેલ 
પ્રોજિેટની સેિટરવાઈઝ માક્રહતીનુાં પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૂલ ૯ સમીટમાાં આશરે િૂલ ૂા. ૧૪.૯૬ લાખ િરોડનુાં વાથતકવિ મૂડીરોિાણ 
િયેલ છે. મૂડી રોિાણ એ સતત ચાલતી પ્રક્રક્રયા છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૦૭માાં ડર ોપ િયેલ પ્રોજિેટોએ િૂલ 
ૂા. ૧,૫૬,૩૫૨.૭૭/- િરોડનુાં સૂકચત મૂડીરોિાણ દશાષવેલ હતુાં. િૂલ સૂકચત મૂડીરોિાણ સામે તેની ટિાવારી માત્ર ૧૦.૪૫ ટિા િાય છે. 

પત્રિ-૧ 

િાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત – ૨૦૦૭ 

અનુ.નાં. સેિટર ડર ોપ પ્રોજિેટ 

૧ એગ્રો એન્ડ ફુડ પ્રોસેસીંગ ૨૩ 
૨ બાયોટેક્નોલોજી ૧૨ 
૩ િેકમિલ એન્ડ પેટર ોિેકમિલ્સ ૨૩ 
૪ કસવીલ એવીએશન ૩ 
૫ એજયુિેશન ૨ 
૬ એન્જીનીયરીંગ એન્ડ ઓટો ૧૭ 
૭ હેલ્િ િેર ૭ 
૮ ઈન્ફોમેશન ટેિનોલોજી ૬ 
૯ ઓઈલ એન્ડ ગેસ ૩ 

૧૦ પેપર ઈન્ડથટર ીઝ ૩ 
૧૧ પોટષ  ૧૪ 
૧૨ પાવર ૮ 
૧૩ રોડ એન્ડ રેલ પ્રોજિેટ ૧ 
૧૪ સેઝ ૨૦ 
૧૫ ટેક્ષટાઈલ એન્ડ એપરલ ૯ 
૧૬ ટુરીઝમ ૪૬ 
૧૭ અબષન ડેવલોપમેન્ટ ૪ 

િુલ ૨૦૧ 

------- 

િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ ૨૦૧૩ માાં િરેલ િરારમાાંથી ખસી ગયેલ ઉદ્યોગગૃહો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૨૧ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૩ માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટમાાં જ ેઉદ્યોગગૃહોએ એમ.ઓ.યુ. િરેલ છે તે પૈિી 
સેક્ટરવાઈઝ િેટલા ઉદ્યોગગૃહો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િરારમાાંિી ખસી ગયા, અને   

(૨) જ ેઉદ્યોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેમણે િેટલી રિમના મૂડીરોિાણની શક્યતાઓ દશાષવી છે ?  
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મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૩-૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૂલ ૯ સમીટના ૮૨,૦૭૧ એટલે િે ૭૮.૨૫ ટિા  પ્રોજકે્ટ ઉત્પાદનમાાં ગયા 

છે અિવા તો પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબકે્ક છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૧૩ના ૬૫૧૪ પ્રોજકે્ટ ડર ોપ િયેલ છે. િુલ 
ઉત્પાદન/પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબક્કાના પ્રોજકે્ટની સરખામણીમાાં તે ટિાવારી માત્ર ૭.૯૪ છે. ૨૦૧૩ના ડર ોપ િયેલ પ્રોજકે્ટની 
સેક્ટરવાઈઝ માક્રહતીનુાં પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે.  

 (૨) ૨૦૧૩માાં એમ.ઓ.યુ.માાં મૂડીરોિાણ ધ્યાને લેવાયેલ નિી.  

પત્રિ-૧ 

િાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત-૨૦૧૩ 

અનુ. નાં. સકે્ટર ડર ોપ પ્રોજકે્ટ 

૧ એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસસેીંગ ૫૬૮ 

૨ એકનમલ હસબન્ડરી એન્ડ ફીશરીશ ૨૨૯ 

૩ બાયોટેક્નોલોજી ૨૦ 

૪ િેકમિલ એન્ડ પેટર ોિેકમિલ્સ ૨૮ 

૫ કસવીલ એવીએશન ૧૦ 

૬ એજ્યુિેશન ૨૯ 

૭ એન્જીનીંયરીંગ, ઓટો એન્ડ કસરામીિ ૮૨ 

૮ એન્વારમેન્ટ એન્ડ ફોરેથટ ૨૭ 

૯ ફાયનાકશયલ સવીસ ૨૨ 

૧૦ જમે્સ એન્ડ જવે્લરી ૫ 

૧૧ હેલ્િ િેર ૫૦ 

૧૨ ઈન્ડથટર ીયલ પાિષ  ૭૬ 

૧૩ ઈન્ફોમેશન ટેક્નોલોજી ૩૪ 

૧૪ લોજીથટીિ પાિષ  એન્ડ અધર ઈન્રાથટરક્ચર ૨૭ 

૧૫ મીનરલ બઈેઝ્ ડ (કસમને્ટ) ૪૨ 

૧૬ મીનરલ બઈેઝ્ ડ (જી.એમ.ડી.સી. પ્રોજકે્ટ) ૩૩ 

૧૭ ઓઈલ, ગસે & ફટીલાઈઝર (થટેટ પીએસયએુસ) ૨૦ 

૧૮ અધર ૭ 

૧૯ પેપર ૩ 

૨૦ પીસીપીઆઈઆર & જીઆઈડીસી લાજષ પ્રોજકે્ટ ૧૪૨ 

૨૧ ફામાષસટુીિલ્સ ૫૩ 

૨૨ પોટષ  એન્ડ પોટષ  બઈેઝ્ ડ ૫૧ 

૨૩ પાવર ૧૩ 

૨૪ પાવર રીન્યએુબલ ૧૩૦ 

૨૫ રોડ એન્ડ રેલ પ્રોજકે્ટ ૨૯ 

૨૬ ૂાલર ડેવલોપમેન્ટ ૬૯ 

૨૭ રબષન હાઉકસાંગ ૨૮૦ 

૨૮ કથિલ ડેવલોપમેન્ટ સકે્ટર (સીઈડી) ૧૦ 

૨૯ થપેકશયલ ઈન્વેથટમેન્ટ રીઝીયન ૨૫ 

૩૦ ટેક્ષટાઈલ એન્ડ એપરલ ૭૧ 

૩૧ ટુરીઝમ ૧૮૩ 

૩૨ અબષન ડેવલોપમેન્ટ ૪૨૪ 

૩૩ વોટર રીસોશીસ ૫૪ 

૩૪ એમ.એસ.એમ.ઈ. ૩૬૬૮ 

િુલ ૬૫૧૪ 

------- 
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િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ ૨૦૧૫ માાં િરેલ િરારમાાંથી ખસી ગયેલ ઉદ્યોગગૃહો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૨૨ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.: 

(૧) સને ૨૦૧૫ માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટમાાં જ ેઉદ્યોગગૃહોએ એમ.ઓ.યુ. િરેલ છે તે પૈિી 
સેક્ટરવાઈઝ િેટલા ઉદ્યોગગૃહો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િરારમાાંિી ખસી ગયા, અને 

(૨) જ ેઉદ્યોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેમણે િેટલી રિમના મૂડીરોિાણની શક્યતાઓ દશાષવી છે ? 
મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૩-૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૂલ ૯ સમીટના ૮૨,૦૭૧ એટલે િે ૭૮.૨૫ ટિા  પ્રોજકે્ટ ઉત્પાદનમાાં ગયા 

છે અિવા તો પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબકે્ક છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૧૫ના ૫,૫૧૦ પ્રોજકે્ટ ડર ોપ િયેલ છે. િુલ 
ઉત્પાદન/પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબક્કાના પ્રોજકે્ટની સરખામણીમાાં તે ટિાવારી માત્ર ૬.૭૧ છે. ૨૦૧૫ના ડર ોપ િયેલ પ્રોજકે્ટની 
સેક્ટરવાઈઝ માક્રહતીનુાં પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે.  
 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૂલ ૯ સમીટ પિૈી ૬ સમીટમાાં આશરે િૂલ ૂા. ૫૫.૮૬ લાખ િરોડનુાં સૂકચત 
મૂડીરોિાણ િવાની અપેક્ષા હતી. (૩ સમીટ દરમ્યાન મૂડીરોિાણ ધ્યાને લેવામાાં આવેલ નિી.) મૂડીરોિાણ એ સતત ચાલતી પ્રક્રીઆ 

છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૧૫માાં ડર ોપ િયેલ પ્રોજકે્ટોએ િુલ ૂા. ૯,૪૧,૬૫૧.૨૮/- િરોડનુાં સૂકચત મૂડીરોિાણ 
દશાષવેલ હતુાં. િૂલ સૂકચત મૂડીરોિાણ સામે તેની ટિાવારી માત્ર ૧૬.૮૬ િાય છે.  

પત્રિ-૧ 
િાયબ્રન્દ્ટ ગજુરાત-૨૦૧૫ 

અનુ. નાં. સેક્ટર ડર ોપ પ્રોજકે્ટ 

૧ એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસેસીંગ ૧૦૯ 

૨ એકનમલ હસબન્ડરી એન્ડ ફીશરીશ ૧૯૦ 

૩ બાયોટેક્નોલોજી ૩૦ 

૪ િેકમિલ એન્ડ પેટર ોિેકમિલ્સ ૨૭ 

૫ કસવીલ એવીએશન ૧૦ 

૬ એજ્યુિેશન ૩૫ 

૭ એન્જીનીયરીંગ, ઓટો એન્ડ કસરામીિ ૩૭ 

૮ એન્વારમને્ટ એન્ડ ફોરેથટ ૨૧ 

૯ ફાયનાકશયલ સવીસ ૧૮ 

૧૦ હેલ્િ િેર ૪૩ 

૧૧ ઈન્ડથટર ીયલ પાિષ  ૩૬ 

૧૨ ઈન્ફોમશેન ટેક્નોલોજી ૨૯ 

૧૩ લોજીથટીિ પાિષ  એન્ડ અધર ઈન્રાથટરક્ચર ૬૧ 

૧૪ મીનરલ બેઈઝ્ ડ (કસમેન્ટ) ૩૯ 

૧૫ મીનરલ બેઈઝ્ ડ (જી.એમ.ડી.સી. પ્રોજકે્ટ) ૧૬ 

૧૬ ઓઈલ, ગસે & ફટીલાઈઝર (થટેટ પીએસયએુસ) ૧ 

૧૭ પેપર ૪ 

૧૮ પીસીપીઆઈઆર & જીઆઈડીસી લાજષ પ્રોજકે્ટ ૫૫ 

૧૯ ફામાષસુટીિલ્સ ૩૯ 

૨૦ પોટષ  એન્ડ પોટષ  બેઈઝ્ ડ ૪૪ 

૨૧ પાવર ૧ 

૨૨ પાવર રીન્યુએબલ ૭૪ 

૨૩ રોડ એન્ડ રેલ પ્રોજકે્ટ ૩૧ 

૨૪ ૂાલર ડેવલોપમેન્ટ ૧૬ 

૨૫ રબષન હાઉકસાંગ ૬૨ 

૨૬ કથિલ ડેવલોપમને્ટ સેક્ટર (ડીઈટી) ૨૪ 

૨૭ થપેકશયલ ઈન્વેથટમને્ટ રીઝીયન ૧૭ 

૨૮ ટેક્ષટાઈલ એન્ડ એપરલ ૪૩ 

૨૯ ટુરીઝમ ૪૧ 

૩૦ અબષન ડેવલોપમેન્ટ ૪૨૮ 

૩૧ વોટર રીસોશીસ ૨૦ 

૩૨ એમ.એસ.એમ.ઈ. ૩૯૦૯ 

િુલ ૫૫૧૦ 

------- 
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િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ ૨૦૧૭ માાં િરેલ િરારમાાંથી ખસી ગયેલ ઉદ્યોગગૃહો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૨૩ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે. : 

(૧) સને ૨૦૧૭ માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટમાાં જ ેઉદ્યોગગૃહોએ એમ.ઓ.યુ. િરેલ છે તે પૈિી 
સેક્ટરવાઈઝ િેટલા ઉદ્યોગગૃહો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િરારમાાંિી ખસી ગયા, અને 

(૨) જ ેઉદ્યોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેમણે િેટલી રિમના મૂડીરોિાણની શક્યતાઓ દશાષવી છે ? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૩-૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૂલ ૯ સમીટના ૮૨,૦૭૧ એટલે િે ૭૮.૨૫ ટિા  પ્રોજકે્ટ ઉત્પાદનમાાં ગયા 

છે અિવા તો પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબકે્ક છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૧૭ના ૪,૮૫૮ પ્રોજકે્ટ ડર ોપ િયેલ છે. િુલ 
ઉત્પાદન/પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબક્કાના પ્રોજકે્ટની સરખામણીમાાં તે ટિાવારી માત્ર ૫.૯૨ છે. ૨૦૧૭ના ડર ોપ િયેલ પ્રોજકે્ટની 
સેક્ટરવાઈઝ માક્રહતીનુાં પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે.  

 (૨) ૨૦૧૭ ના એમ.ઓ.યુ.માાં મૂડીરોિાણ ધ્યાને લેવાયેલ નિી.  

પત્રિ-૧ 
િાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત-૨૦૧૭ 

અનુ. નાં. સકે્ટર ડર ોપ પ્રોજકે્ટ 

૧ એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસસેીંગ ૪૫ 

૨ એકનમલ હસબન્ડરી, ફીશરીશ એન્ડ િોપોરેશન ૧૮૨ 

૩ િેકમિલ, પેટર ોિેકમિલ્સ, & જીઆઈડીસી લાજષ પ્રોજકે્ટ ૪૭ 

૪ એન્જીનીયરીંગ, ઓટો એન્ડ અધર ઈન્ડથટર ીઝ ૨૯ 

૫ એન્વારમેન્ટ એન્ડ ફોરેથટ ૧૦ 

૬ ફાયનાકશયલ સવીસ ૧૪ 

૭ હેલ્િ િેર & ફામાષસુટીિલ્સ ૫૨ 

૮ ઈન્ડથટર ીયલ પાિષ  & લોજીથટીિ પાિષ  ૬૮ 

૯ ઈન્ફોમેશન ટેક્નોલોજી & બાયોટેિનોલોજી ૫૪ 

૧૦ મીનરલ બઈેઝ્ ડ પ્રોજકે્્સ ૩૮ 

૧૧ પોટષ  એન્ડ પોટષ  બઈેઝ્ ડ ૩૮ 

૧૨ પાવર, ઓઈલ એન્ડ ગેસ સકે્ટર (ઈક્યુડીંગ પાવર રીન્યએુબલ) ૬૧ 

૧૩ રોડ એન્ડ રેલ પ્રોજકે્ટ ૧ 

૧૪ ૂાલર ડેવલોપમેન્ટ ૪ 

૧૫ રબષન હાઉકસાંગ ૫૯ 

૧૬ કથિલ ડેવલોપમેન્ટ સકે્ટર ૨૭ 

૧૭ થપેકશયલ ઈન્વેથટમેન્ટ રીઝીયન & અધર ઈન્રાથટરક્ચર પ્રોજકે્્સ ૪ 

૧૮ ટેક્ષટાઈલ એન્ડ એપરલ ૩૪ 

૧૯ ટુરીઝમ & કસવીલ એવીએશન ૬૧ 

૨૦ અબષન ડેવલોપમેન્ટ ૩૮૯ 

૨૧ વોટર સપ્લાય ૩૧ 

૨૨ એમ.એસ.એમ.ઈ. ૩૬૧૦ 

િુલ ૪૮૫૮ 

------- 
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િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ ૨૦૦૫ માાં િરેલ િરારમાાંથી ખસી ગયેલ ઉદ્યોગગૃહો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૨૪ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે. : 

(૧) સને ૨૦૦૫ માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટમાાં જ ેઉદ્યોગગૃહોએ એમ.ઓ.યુ. િરેલ છે તે પૈિી 
સેક્ટરવાઈઝ િેટલા ઉદ્યોગગૃહો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િરારમાાંિી ખસી ગયા, અને 

(૨) જ ેઉદ્યોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેમણે િેટલી રિમના મૂડીરોિાણની શક્યતાઓ દશાષવી છે ? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૩-૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૂલ ૯ સમીટના ૮૨,૦૭૧ એટલે િે ૭૮.૨૫ ટિા  પ્રોજકે્ટ ઉત્પાદનમાાં ગયા 
છે અિવા તો પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબકે્ક છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૦૫ ના ૧૦૧ પ્રોજકે્ટ ડર ોપ િયેલ છે. િુલ 
ઉત્પાદન/પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબક્કાના પ્રોજકે્ટની સરખામણીમાાં તે ટિાવારી માત્ર ૦.૧૨ છે. ૨૦૦૫ના ડર ોપ િયેલ પ્રોજકે્ટની 
સેક્ટરવાઈઝ માક્રહતીનુાં પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે.  

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૂલ ૯ સમીટમાાં આશરે િૂલ ૂા. ૧૪.૯૬ લાખ િરોડનુાં વાથતકવિ મૂડીરોિાણ 
િયેલ છે. મૂડી રોિાણ એ સતત ચાલતી પ્રક્રીઆ છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૦૫માાં ડર ોપ િયેલ પ્રોજકે્ટોએ િુલ 
ૂાા. ૫૬,૬૫૫,૬૭/- િરોડનુાં સૂકચત મૂડીરોિાણ દશાષવેલ હતુાં. િૂલ વાથતકવિ મૂડીરોિાણ સામે તેની ટિાવારી માત્ર ૩.૭૯ િાય છે. 

િાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત-૨૦૦૫ 

અનુ. નાં. સકે્ટર ડર ોપ પ્રોજકે્ટ 

૧ એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસસેીંગ ૧૯ 

૨ િેકમિલ એન્ડ પેટર ોિેકમિલ્સ ૪ 

૩ એજ્યુિેશન ૧ 

૪ એન્જીનીયરીંગ, ઓટો એન્ડ કસરામીિ ૧ 

૫ ઈન્ફોમેશન ટેિનોલોજી ૫ 

૬ ઓઈલ એન્ડ ગસે ૪ 

૭ પોટષ  ૨૫ 

૮ પાવર ૮ 

૯ રોડ એન્ડ રેલ પ્રોજકે્ટ ૧ 

૧૦ ટેક્ષટાઈલ એન્ડ એપરલ ૬ 

૧૧ ટુરીઝમ ૧૪ 

૧૨ અબષન ડેવલોપમેન્ટ ૧૩ 

િુલ ૧૦૧ 

------- 

િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ ૨૦૦૯ માાં િરેલ િરારમાાંથી ખસી ગયેલ ઉદ્યોગગૃહો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૨૭ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દક્રરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે. : 

(૧) સને ૨૦૦૯ માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટમાાં જ ેઉદ્યોગગૃહોએ એમ.ઓ.યુ. િરેલ છે તે પૈિી 
સેક્ટરવાઈઝ િેટલા ઉદ્યોગગૃહો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િરારમાાંિી ખસી ગયા, અને 

(૨) જ ેઉદ્યોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેમણે િેટલી રિમના મૂડીરોિાણની શક્યતાઓ દશાષવી હતી ? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૩-૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૂલ ૯ સમીટના ૮૨,૦૭૧ એટલે િે ૭૮.૨૫ ટિા  પ્રોજકે્ટ ઉત્પાદનમાાં ગયા 

છે અિવા તો પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબકે્ક છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૦૯ ના ૧૨૦૫ પ્રોજકે્ટ ડર ોપ િયેલ છે. િુલ 
ઉત્પાદન/પ્રાિકમિ/અમલીિરણના તબક્કાના પ્રોજકે્ટની સરખામણીમાાં તે ટિાવારી માત્ર ૧.૪૭ છે. ૨૦૦૯ના ડર ોપ િયેલ પ્રોજકે્ટની 
સેક્ટરવાઈઝ માક્રહતીનુાં પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે.  
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 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૂલ ૯ સમીટ પિૈી ૬ સમીટમાાં આશરે િૂલ ૂા. ૫૫.૮૬ લાખ િરોડનુાં સૂકચત 

મૂડીરોિાણ િવાની અપેક્ષા હતી. (૩ સમીટ દરમ્યાન મૂડીરોિાણ ધ્યાને લેવામાાં આવેલ નિી.) મૂડીરોિાણ એ સતત ચાલતી પ્રક્રીઆ 

છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસષ સમીટ ૨૦૦૯માાં ડર ોપ િયેલ પ્રોજકે્ટોએ િુલ ૂા. ૭,૦૮,૬૯૮.૪૮/- િરોડનુાં સૂકચત મૂડીરોિાણ 
દશાષવેલ હતુાં. િૂલ સૂકચત મૂડીરોિાણ સામે તેની ટિાવારી માત્ર ૧૨.૬૯ િાય છે. 

પત્રિ-૧ 
િાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત-૨૦૦૯ 

અનુ. નાં. સકે્ટર ડર ોપ પ્રોજકે્ટ 

૧ એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસસેીંગ ૧૧૩ 

૨ બાયોટેક્નોલોજી ૮ 

૩ િેકમિલ એન્ડ પેટર ોિેકમિલ્સ ૧૨ 

૪ કસવીલ એવીએશન ૧૩ 

૫ એજ્યુિેશન ૩૩ 

૬ એન્જીનીયરીંગ એન્ડ ઓટો ૮૨ 

૭ એન્વારમેન્ટ ૨૯ 

૮ ફાયનાકશયલ સકે્ટર ૪ 

૯ જમે્સ એન્ડ જવેલરી ૬ 

૧૦ જીએમડીસી ૧૪ 

૧૧ હેલ્િ િેર ૨૦ 

૧૨ ઈન્ડથટર ીયલ પાિષ  ૧૦ 

૧૩ ઈન્ફોમેશન ટેક્નોલોજી ૯ 

૧૪ લોજીથટીિ પાિષ  ૩ 

૧૫ ઓઈલ એન્ડ ગસે ૫ 

૧૬ અધર ૫ 

૧૭ પેપર ઈન્ડથટર ીઝ ૨ 

૧૮ પીસીપીઆઈઆર ૩૦ 

૧૯ ફામાષસટુીિલ્સ ૧૨ 

૨૦ પોટષ  ૨૯ 

૨૧ પાવર ૨૬ 

૨૨ પાવર રીન્યએુબલ ૪૬ 

૨૩ રોડ એન્ડ રેલ પ્રોજકે્ટ ૨૮ 

૨૪ સેઝ ૧૩ 

૨૫ થપેકશયલ ઈન્વેથટમેન્ટ રીઝીયન ૩ 

૨૬ ટેક્ષટાઈલ એન્ડ એપરલ ૧૮ 

૨૭ ટુરીઝમ ૧૨૫ 

૨૮ ટર ાયબલ ડેવલોપમેન્ટ ૬ 

૨૯ અબષન ડેવલોપમેન્ટ ૧૫૦ 

૩૦ વોટર રીસોશીસ ૫ 

૩૧ એમ.એસ.એમ.ઈ. ૩૪૬ 

િુલ ૧૨૦૫ 

------- 

રાજ્યમાાં સ્િરોજગાર યોજનાઓ માટે અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૩૦ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાક્રડયા) : માનનીય િુક્રટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં વિષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર કજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્રમાાં 

થવરોજગાર યોજનાઓ માટે િેટલી અરજીઓ આવી,   

(૨) તે પૈિી ઉિત કજલ્લાવાર, વિષવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર, નામાંજૂર િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ પડતર છે, અને 

(૪) ઉિત પડતર અરજીઓ િયાાં સુધીમાાં માંજૂર િરવામાાં આવશે ? 
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િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૨-૨૦) 

(૧) 

(૨) 

અને યોજનાવાર વિષવાર *પત્રિમાાં કવગતો સામેલ રાખેલ છે. 

(૩) 

(૪) કજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્ર િક્ષાએ નાગક્રરિ અકધિાર-પત્ર અન્વયે ૪૫ ક્રદવસમાાં અરજીઓનો કનિાલ િરવામાાં આવે છે. 

 ( *પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે. ) 

------- 

રાજ્યમાાં ઘર વિહોણા અગરીયાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૦૫ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મીઠા ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે. : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા અગરીયાઓ ઘર કવહોણા છે,   

(૨) ઘર કવહોણા અગક્રરયાઓને મિાન પૂરા પાડવા સરિારે શી વ્યવથિા ગોઠવી છે, અને 

(૩) તમામ ઘર કવહોણા અગક્રરયાઓને મિાન િયાાં સુધીમાાં પૂરા પાડવામાાં આવશે ? 

મીઠા ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૨-૨૦) 

(૧) માક્રહતી ઉપલબ્ધ નિી. 

(૨)  

અને હાલમાાં િોઈ યોજના અમલમાાં નિી, યોજના અમલી િયા બાદ કવચારણા િરવાની રહે. 

(૩)  

------- 

રાજ્યમાાં નોંધાયેલ વશવક્ષત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૦૯ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી ઈન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે. : 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં વિષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર  નોંધાયેલ કશકક્ષત બેરોજગારો 

પૈિી િેટલાને રોજગારી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને   

(૨) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) રોજગાર િચેરી મારફત પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારીના આાંિડા પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

(૨)  

 બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરી દાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે. 

 ઔદ્યોકગિ ભરતીમેળા અને લશ્િરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે. 

 લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીક્ષા માટે તાલીમવગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. 

 તાલુિા િક્ષાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગષદશષન  શાળા િોલેજોમાાં િેરીયર િોનષર દ્વારા િારકિદી માગષદશષન કવગેરે 
દ્વારા પરોક્ષ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદૂાપ િાય છે. 
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B-37-04 

પત્રિ-૧ 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિષમાાં િિષિાર રાજ્યમાાં નોંધાયેલ વશવક્ષત બેરોજગારી પૈિી વજલ્લાિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ રોજગારી 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૫ 

થી  
૩૧-૧૨-૨૦૧૫ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૬ 

થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૬ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ 

થી  
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી  
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 

થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ અમદાવાદ ૪૨૩૯૦ ૪૧૪૨૦ ૫૧૮૫૫ ૪૮૭૩૮ ૪૦૨૪૫ 

૨ વડોદરા ૨૫૯૭૪ ૨૯૦૯૭ ૩૦૦૯૯ ૩૧૫૭૫ ૪૦૪૭૮ 

૩ ભૂાચ ૨૧૫૦૦ ૨૩૦૮૪ ૨૬૨૪૪ ૨૯૩૦૪ ૨૭૩૧૯ 

૪ નમષદા ૨૪૩૪ ૩૭૮૨ ૩૨૨૭ ૩૧૧૫ ૪૫૧૩ 

૫ િચ્છ-ભૂજ ૫૧૭૦ ૧૦૯૯૮ ૧૨૬૦૪ ૧૩૨૨૯ ૨૦૧૦૪ 

૬ ભાવનગર ૩૨૮૪ ૬૯૯૩ ૧૬૧૧૦ ૧૨૭૯૦ ૧૧૫૪૫ 

૭ ડાાંગ ૨૭૪ ૨ ૬૩૧ ૩૯૫ ૭૮૧ 

૮ પાંચમહાલ ૩૩૫૬ ૬૧૪૭ ૧૫૬૧૭ ૧૭૩૯૯ ૧૬૩૮૧ 

૯ દાહોદ ૧૬૦૬ ૧૯૫૨ ૩૨૭૨ ૨૫૬૬ ૨૭૨૪ 

૧૦ સાબરિાાંઠા ૩૯૭૬ ૩૭૦૮ ૪૬૮૨ ૪૭૧૬ ૫૬૭૫ 

૧૧ જામનગર ૨૭૪૨ ૫૨૯૫ ૭૫૯૬ ૯૩૭૯ ૬૩૮૯ 

૧૨ જુનાગઢ ૧૮૪૨ ૨૧૬૩ ૩૧૪૫ ૩૨૩૫ ૩૦૦૮ 

૧૩ પોરબાંદર ૩૧૪ ૮૦૨ ૨૫૨૧ ૨૨૬૫ ૨૨૪૦ 

૧૪ મહેસાણા ૭૮૩૩ ૭૯૬૩ ૯૦૪૪ ૧૦૨૫૪ ૭૨૨૯ 

૧૫ પાટણ ૨૮૫૫ ૩૨૬૩ ૪૨૮૭ ૪૬૬૭ ૩૫૦૭ 

૧૬ ખેડા ૬૩૦૩ ૬૭૫૯ ૯૯૩૮ ૭૯૯૧ ૮૮૧૫ 

૧૭ આણાંદ ૧૦૯૩૭ ૧૧૬૦૬ ૧૧૫૬૧ ૧૨૮૪૨ ૧૧૯૫૮ 

૧૮ બનાસિાાંઠા ૭૦૬૦ ૬૬૨૭ ૬૪૩૨ ૭૧૨૩ ૬૯૫૪ 

૧૯ રાજિોટ ૧૧૨૦૪ ૧૭૬૫૭ ૨૩૯૭૬ ૧૮૬૧૩ ૨૦૭૫૨ 

૨૦ સુરત ૧૬૭૨૫ ૨૧૦૭૫ ૨૧૧૨૨ ૨૩૫૧૧ ૧૬૨૫૬ 

૨૧ સુરેન્રનગર ૧૨૧૯ ૩૧૧૭ ૪૬૦૫ ૪૧૧૫ ૪૧૬૨ 

૨૨ અમરેલી ૩૧૧૪ ૨૨૧૬ ૨૩૯૧ ૩૪૧૧ ૩૮૪૫ 

૨૩ વલસાડ ૧૮૨૭૭ ૧૯૮૭૪ ૨૧૦૨૭ ૧૯૯૮૭ ૨૦૩૭૪ 

૨૪ નવસારી ૫૧૬ ૪૪૭ ૯૭ ૩૯૭૧ ૪૯૧૮ 

૨૫ ગાાંધીનગર ૬૯૯૫ ૭૩૫૫ ૧૦૦૨૮ ૧૧૪૪૯ ૧૧૨૨૩ 

૨૬ તાપી ૧૫૦૬ ૧૫૬૧ ૩૪૦૮ ૨૩૪૯ ૩૧૨૨ 

૨૭ અરવલ્લી ૧૮૩૪ ૨૨૨૬ ૧૫૯૧ ૨૫૭૮ ૨૯૭૭ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૨૭૬૯ ૧૬૪૨ ૧૧૩૫ ૧૯૩૩ ૯૮૨ 

૨૯ મહીસાગર ૧૦૦૨ ૧૩૫૮ ૧૨૭૬ ૧૬૪૯ ૩૪૧૬ 

૩૦ બોટાદ ૧૮૮૪ ૧૮૯૭ ૨૪૨૩ ૨૨૪૭ ૨૨૬૦ 

૩૧ મોરબી ૮૩૪ ૧૭૨૭ ૩૩૬૦ ૨૭૬૮ ૨૬૭૮ 

૩૨ ગીરસોમનાિ ૭૦૦ ૭૨૧ ૪૨૬૧ ૩૭૪૮ ૪૦૨૮ 

૩૩ 
દેવભુકમ 

દ્વારિા 
૭૪૧ ૧૦૮૧ ૨૨૨૩ ૧૨૯૬ ૧૫૧૭ 

િુલ ૨૧૯૧૭૦ ૨૫૫૬૧૫ ૩૨૧૭૮૮ ૩૨૫૨૦૮ ૩૨૨૩૭૫ 

------- 
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અમદાિાદ વજલ્લાના ઔદ્યોવગિ એિમોમાાં શ્રમ અવધિારી દ્વારા વનરીક્ષણ 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૬૧ (૦૮-૦૧-૨૦)  જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં અમદાવાદ કજલ્લાના  ઔદ્યોકગિ એિમોમાાં સરિારે નક્કી 

િરેલ લઘુત્તમ દરો અને િામના િલાિો મુજબ િામગીરી િાય છે િે નહીં તે જોવા માટે સરિારી શ્રમ અકધિારીએ 

છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં િોઈ કનરીક્ષણ િરેલ છે િે િેમ, 

(૨) જો હા. તો ઉક્ત વિષવાર િયા ઔદ્યોકગિ એિમમાાં કનરીક્ષણ િરેલ છે. અને 

(૩) વિષમાાં એિ પણ વખત શ્રમ અકધિારીએ કનરીક્ષણ ન િરેલ હોય તેવા ઔદ્યોકગિ એિમો છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૨-૨૦) 

(૧) હા જી.  

(૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં અમદાવાદ કજલ્લાના વિષવાર કનરીક્ષણ િરવામાાં આવેલ 

ઔદ્યોકગિ એિમોની કવગતો આ સાિે સામેલ  *પક્રરકશષ્ટ્-૧ િી ૫ મુજબ છે. 

(૩) ઔદ્યોકગિ એિમની વ્યાખ્યા ઔદ્યોકગિ કવવાદ અકધન્યમ. ૧૯૪૭ની િલમ ૨(ka) હેઠળ ઠરાવેલ છે. જ ેમુજબ 

દુિાન અને સાંથિા અકધકનયમ, ૧૯૪૮, િારખાના ધારો, ૧૯૪૮ હેઠળ નોંધાયેલ સાંથિાઓ તિા અન્ય 

સાંથિાઓનો સમાવેશ િાય છે. શ્રમ અકધિારી દ્વારા માકસિ કનરીક્ષણની સાંખ્યા કનયત િયેલ છે. પરાંતુ, શ્રમ 

અકધિારી દ્વારા વિષમાાં પ્રત્યેિ ઔદ્યોકગિ એિમનુાં કનરીક્ષણ િરવુાં, તેવી વૈદ્યાકનિ જોગવાઈ નિી. આિી, આ 

સાંજોગોમાાં ઔદ્યોકગિ એિમની વ્યાખ્યાનો વ્યાપ જોતાાં આ પ્રિારની માક્રહતી ઉપલબ્ધ િઈ શિે તેમ નિી. 

 ( *પક્રરકશષ્ટ્ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે. ) 

------- 

વિક્ટીમ િોમ્પેનસેશન સ્િીમ અન્દ્િયે લાભાથીઓને િળતર 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૪૮ (૧૧-૧૧-૧૯) શ્રી કિરીટ િુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧/૧૦/૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં સને ૨૦૧૮ના વિષમાાં કવક્ટીમ િોમ્પેનસેશન થિીમ નીચે જુદી જુદી 

ગુનાક્રહત ઘટનાઓના ભોગ બનનાર િેટલા લાભાિીઓને આ યોજના હેઠળ આકિષિ વળતર મળવાપાત્ર િતુાં હતુ,   

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તે પૈિી િેટલા લાભાિીઓને આ યોજના હેઠળ વળતર ચુિવવામાાં આવ્યુાં, અને 

(૩) બાિી રહેલા લાભાિીઓને ક્યાાં સુધીમાાં તેમને મળવાપાત્ર વળતર ચુિવી આપવામાાં આવનાર છે ? 

િાયદા માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં સને ૨૦૧૮ના વિષમાાં કવક્ટીમ િોમ્પોસશન થિીમ નીચે જુદી જુદી 

ગુનાક્રહત ઘટનાઓના ભોગ બનનાર િુલ ૨૮૯ અરજદાર/ભોગ બનનાર ધ્વારા આકિષિ વળતર મેળવવા અરજ 

િરેલ હતી. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િુલ ૨૮૯ લાભાિીઓને આ યોજના હેઠળ વળતર ચુિવવામાાં આવેલ છે. 

(૩) સને ૨૦૧૮ના વિષમાાં અરજી િરનાર તમામ અરજદારોને વળતર ચૂિવી દીધેલ હોવાિી િોઈપણ અરજદાર 

લાભાિીને વળતર ચૂિવવાનુાં બાિી રહેતુ નિી. 

------- 
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રાજ્ય સરિાર દ્વારા નોટરીની વનમણૂાંિ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૦૧ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં વિષવાર, રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર રાજ્ય સરિારે િેટલા નોટરીની 
કનમણૂાંિ િરી, અને 

(૨) તે પૈિી જીલ્લાવાર, વિષવાર અનુસુકચત જાકત, અનુસુકચત જન જાકત અને સામાજીિ અને શૈક્ષણીિ રીતે પછાત 
વગષના િેટલા નોટરીની કનમણૂાંિ િરી ? 

િાયદ માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં ગુજરાત સરિાર દ્વારા િોઈ નોટરીની કનમણૂાંિ િરવામાાં 
આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

------- 

રાજ્યમાાં ખેતીલાયિ જમીનમાાં વસાંચાઈ માટે આપિામાાં આિતુાં પાણી  

અતારાાંકિતઃ ૨૮૬ (૨૮-૦૫-૧૮)  ડૉ. અવનલ જોવિયારા (કભલોડા) : માનનીય જળસાંપકત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી ખેતીલાયિ જમીનમાાં કસાંચાઈ માટે િેનાલ દ્વારા 

ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પુરિ કસાંચાઈ િે નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવે છે. 

(૨) ઉક્ત કજલ્લાવાર િેટલા હેક્ટર એરીયામાાં િેનાલ દ્વારા ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પુરિ કસાંચાઈ અને નમષદા 

િમાન્ડની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નિી, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ કસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન આવતુાં હોય તેવી ખેતીલાયિ જમીનોમાાં ક્યાાં સુધી કસાંચાઈનુાં પાણી 

આપવાનુાં આયોજન છે ? 

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી(રાજ્યિક્ષા) : (૧૦-૦૨-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લામાાં સામેલ પત્રિ-૧ મુજબની િુલ ૩૨,૫૪,૨૩૧ હેિટર 
ખેતીલાયિ જમીનમાાં કસાંચાઈ માટે િેનાલ દ્વારા, ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન દ્વારા, પુરિ કસાંચાઈ િે નહેરો દ્વારા પાણી 
આપવામાાં આવે છે. 

(૨) ઉક્ત કજલ્લાવાર સામેલ પત્રિ-૧ મુજબના િુલ ૭૩,૨૩,૭૦૬ હેક્ટર કવથતારમાાં િેનાલ દ્વારા, ઉદ્દવહન 
પાઈપલાઈન દ્વારા, પુરિ કસાંચાઈ અને નમષદા િમાન્ડની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નિી. 

(૩) ચેિડેમો, તળાવો/પરિોલેશન ટેન્િ, બાંધારા, ટાઈડલ રેગ્યુલેટર, થપ્રેડીંગ િેનાલ, ખાનગી િુવા, પાતાળ િુવા, ખેત 
તલાવડી કવગેરે જવેા કસાંચાઈના અન્ય સ્ત્રોતમાાંિી કસાંચાઈ સુકવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાિીના કવથતારમાાં 
પાણીની ઉપલકબ્ધ અને થિળકથિકતની અનુિૂળતા મુજબ આયોજન હાિ ધરવામાાં આવશે. 



28 
 

પત્રિ – ૧ 

 

અ. 
નાં. 

પ્રશ્ન 

વજલ્લા 

2
8

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

અમદાવાદ ગાાંધીનગર બનાસિાાંઠા પાટણ મહેસાણા પાંચમહાલ છોટા ઉદેપુર મહીસાગર દાહોદ સાબરિાાંઠા અરવલ્લી 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

1 

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિતીએ 
રાજ્યમાાં કજલ્લામાાં િેટલી ખેતીલાયિ 
જમીનમાાં કસાંચાઈ માટે િેનાલ દ્વારા 

ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પુરિ 
કસાંચાઈ િે નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં 
આવે છે. 

૧૫૦૫૩૨ ૧૧૩૦૧ ૨૨૩૩૩૦ ૨૪૨૧૯૦ ૧૪૯૦૩૫ ૭૦૪૨૦ ૭૭૦૬૭ ૪૦૮૫૦ ૫૦૩૮૦ ૧૩૪૧૫૪ ૮૪૩૨૪ 

2 

ઉક્ત કજલ્લાવાર િેટલા હેિટર એરીયામાાં 
િેનાલ દ્વારા ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન 
દ્વારા પુરિ કસાંચાઈ અને નમષદા 
િમાન્ડની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં 
આવતુાં નિી, અને  

૩૭૬૪૬૮ ૧૫૩૬૫૩ ૫૩૩૩૯૦ ૧૪૪૯૧૧ ૨૧૬૨૬૫ ૧૦૭૫૨૪ ૧૧૦૦૬૭ ૧૧૪૯૫૦ ૨૦૭૪૫૩ ૩૧૦૮૪૬ ૧૫૩૧૧૬ 

3 

ઉક્ત કથિકતએ કસાંચાઈનુાં પાણી 
આપવામાાં ન આવતુાં હોય તે ખેતીલાયિ 

જમીનોમાાં િયાાં સુધી કસાંચાઈનુાં પાણી 
આપવામાાં આવશે ?  

ચેિડેમો, તળાવો/પરિોલેશન ટેન્િ, બાંધારા, ટાઈડલ રેગ્યુલટેર, થપે્રડીંગ િેનાલ, ખાનગી િુવા, પાતાળ િુવા, ખેત તલાવડી કવગેરે જવેા કસાંચાઈના અન્ય 

સ્ત્રોતમાાંિી/કસાંચાઈ સકુવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાિીના કવથતારમાાં પાણીની ઉપલકબ્ધ અને થિળ કથિકતની અનિૂુળતા મુજબ આયોજન હાિ ધરવામાાં આવશે. 
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પત્રિ – ૧ 

અ. 
નાં. 

પ્રશ્ન 

વજલ્લા 

2
9

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

નમષદા આણાંદ વડોદરા ભૂાચ ખેડા નવસારી વલસાડ સુરત તાપી ડાાંગ અમરેલી પોરબાંદર 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

1 

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિતીએ 

રાજ્યમાાં કજલ્લામાાં િેટલી ખેતીલાયિ 

જમીનમાાં કસાંચાઈ માટે િેનાલ દ્વારા 

ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરિ 

કસાંચાઈ િે નહેરો દ્વારા પાણી 

આપવામાાં આવે છે. 

૪૩૯૫૩ ૧૬૬૩૩૭ ૨૨૦૨૩૦ ૨૧૬૯૧૯ ૧૪૬૩૪૩ ૮૩૨૨૮ ૬૪૦૧૭ ૧૭૩૨૪૪ ૪૪૬૦૯ ૧૧૩૪૩ ૩૫૯૧૦ ૧૦૯૬૩ 

2 

ઉક્ત કજલ્લાવાર િેટલા હેિટર 

એરીયામાાં િેનાલ દ્વારા ઉદ્દવહન 

પાઈપલાઈન દ્વારા પુરિ કસાંચાઈ 

અને નમષદા િમાન્ડની નહેરો દ્વારા 

પાણી આપવામાાં આવતુાં નિી, 

અને  

૬૯૮૪૭ ૪૨૧૫૪ ૧૦૮૩૩૪ ૧૨૩૩૮૧ ૧૫૮૩૨૬ ૪૧૨૯૮ ૧૦૧૩૧૩ ૧૩૦૩૫૬ ૧૪૬૭૯૧ ૪૬૮૫૭ ૬૧૯૪૬૬ ૧૩૩૯૫૫ 

3 

ઉક્ત કથિકતએ કસાંચાઈનુાં પાણી 
આપવામાાં ન આવતુાં હોય તે 

ખેતીલાયિ જમીનોમાાં િયાાં સધુી 
કસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં 
આવશે ?  

ચેિડેમો, તળાવો/પરિોલશેન ટેન્િ, બાંધારા, ટાઈડલ રેગ્યુલટેર, થપે્રડીંગ િેનાલ, ખાનગી િુવા, પાતાળ િુવા, ખેત તલાવડી કવગેરે જવેા કસાંચાઈના અન્ય 

સ્ત્રોતમાાંિી/કસાંચાઈ સકુવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાિીના કવથતારમાાં પાણીની ઉપલકબ્ધ અને થિળકથિકતની અનિૂુળતા મુજબ આયોજન હાિ ધરવામાાં આવશે. 
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પત્રિ – ૧ 

અ. 
નાં. 

પ્રશ્ન 

વજલ્લા 

3
0

 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
િુલ 

કવથતાર 

(હે.) 

સુરેન્નનગર ગીર સોમનાિ િચ્છ ભાવનગર બોટાદ જુનાગઢ 
દેવભુકમ 
દ્વારિા 

રાજિોટ મોરબી જામનગર 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર (હે.) 
કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

કવથતાર 
(હે.) 

1 તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિતીએ 

રાજ્યમાાં કજલ્લામાાં િેટલી ખેતીલાયિ 

જમીનમાાં કસાંચાઈ માટે િેનાલ દ્વારા 

ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરિ 

કસાંચાઈ િે નહેરો દ્વારા પાણી 

આપવામાાં આવે છે. 

૨૫૭૧૯૨ ૨૮૨૭૧ ૮૪૧૭૪ ૯૮૫૦૧ ૬૩૪૧૮ ૩૬૬૫૧ ૧૦૭૬૦ ૬૫૩૩૫ ૧૩૫૧૮૬ ૨૪૦૬૪ ૩૨૫૪૨૩૧ 

2 ઉક્ત કજલ્લાવાર િેટલા હેિટર 

એરીયામાાં િેનાલ દ્વારા ઉદ્દવહન 

પાઈપલાઈન દ્વારા પુરિ કસાંચાઈ 

અને નમષદા િમાન્ડની નહેરો દ્વારા 

પાણી આપવામાાં આવતુાં નિી, 

અને  

૩૬૬૭૪૨ ૧૪૬૧૫૪ ૨૫૪૮૨૬ ૪૫૭૪૯૯ ૧૩૯૬૩૭ ૩૦૩૪૫૪ ૨૨૭૬૧૦ ૭૪૪૮૬૫ ૧૬૯૮૭૮ ૩૬૨૩૨૦ ૭૩૨૩૭૦૬ 

3 ઉક્ત કથિકતએ કસાંચાઈનુાં પાણી 
આપવામાાં ન આવતુાં હોય તે 
ખેતીલાયિ જમીનોમાાં િયાાં સધુી 
કસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં 
આવશે ?  

ચેિડેમો, તળાવો/પરિોલશેન ટેન્િ, બાંધારા, ટાઈડલ રેગ્યુલટેર, થપે્રડીંગ િેનાલ, ખાનગી િુવા, પાતાળ િુવા, ખેત તલાવડી કવગેરે જવેા કસાંચાઈના અન્ય 
સ્ત્રોતમાાંિી/કસાંચાઈ સકુવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાિીના કવથતારમાાં પાણીની ઉપલકબ્ધ અને થિળ કથિકતની અનિૂુળતા મુજબ આયોજન હાિ ધરવામાાં આવશે. 

 

-------
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જામનગર, દેિભૂવમ દ્વારિા અને સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં પીિાના પાણીમાાં ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૪૬ (તા. ૧૫-૧૧-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર) : માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ જામનગર, દેવભૂકમ દ્વારિા અને સુરેન્રનગર કજલ્લાના ગામોમાાં જુિ યોજનાઓ 
અને થવતાંત્ર પાણી પુરવઠા યોજનાઓમાાં પીવાનાાં પાણીમાાં ફલોરાઈડનુાં પ્રમાણ ચિાસવામાાં આવે છે િે િેમ,   

(૨) જો હા, તો યોજનાવાર ઉિત કથિકતએ છેલ્લા એિ વિષમાાં િેટલી વખત ફલોરાઈડની ચિાસણી િરવામાાં આવી, અને 

(૩) યોજનાવાર ફલોરાઈડનુાં િેટલુાં પ્રમાણ જણાયુાં ? 

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૦૬-૦૨-૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) તા. ૦૧-૧૧-૨૦૧૮ િી તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૯ માાં ફલોરાઈડની ચિાસણી બે વાર િરવામાાં આવેલ છે.  

(૩) પકરવશષ્ટ્ મુજબ. 

પકરવશષ્ટ્ 

જામનગર, દેિભૂવમ દ્વારિા અને સુરેન્દ્રનગર વજલ્લાની જુથ અને સ્િતાંત્ર યોજનાઓની વિગત દશાષિતુ પત્રિ 

વજલ્લો : જામનગર 

ક્રમ નાં. જુથ યોજનાનુાં નામ પાણીનો સોસષ િિષમાાં ેલોરાઈડની િેટલી િાર 

ચિાસણી િરિામાાં આિી. 
ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ વમ.ગ્રા./લી. 

પ્રથમ િાર કદ્વવતય િાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ સસોઈ જુિ યોજના સસોઈ ડેમ, નમષદા બે વાર ૦.૨૨ ૦.૦૯ 

૨ પન્ના જુિ યોજના પન્ના ડેમ, નમષદા બે વાર ૦.૩૧ ૦.૩૨ 

૩ ખીજડીયા જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૨૧ ૦.૧૮ 

૪ લાલપુર ગ્રુપ નમષદા બે વાર ૦.૧૯ ૦.૩૧ 

૫ ઉંડ જુિ યોજના ઉંડ ડેમ, નમષદા બે વાર ૦.૨૪ ૦.૩૪ 

૬ આજી-૩ જુિ યોજના આજી-૩ ડેમ, નમષદા બે વાર ૦.૪૩ ૦.૧૦ 

૭ મો. મા. જો જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૩૨ ૦.૨૮ 

૮ િાલાવડ ગ્રુપ નમષદા બે વાર ૦.૧૦ ૦.૧૧ 

૯ જામજોધપુર ગ્રુપ નમષદા બે વાર ૦.૨૮ ૦.૧૬ 

 

ક્રમ નાં. વ્યવક્તગત યોજનાનુાં નામ પાણીનો સોસષ િિષમાાં ેલોરાઈડની િેટલી િાર 

ચિાસણી િરિામાાં આિી. 
ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ વમ.ગ્રા./લી. 

પ્રથમ કદ્વવતય 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ માલવડો નેસ િુવો બે વાર ૦.૨૬ ૦.૪૨ 
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વજલ્લો : દેિભુમી દ્વારિા 

ક્રમ નાં. જુથ યોજનાનુાં નામ પાણીનો સોસષ િિષમાાં ેલોરાઈડની િેટલી િાર 

ચિાસણી  
ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ વમ.ગ્રા./લી. 

પ્રથમ િાર કદ્વવતય િાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ધી જુિ યોજના ઘી ડેમ/નમષદા બે વાર ૦.૧૧ ૦.૧૭ 

૨ ખાંભાળીયા જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૧૧ ૦.૧૭ 

૩ વતુષ-૨ જુિ યોજના વતુષ ડેમ/નમષદા બે વાર ૦.૧૫ ૦.૨ 

૪ ભાણવડ જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૧૨ ૦.૨૧ 

૫ સાની-૨ જુિ યોજના સાની ડેમ/નમષદા બે વાર ૦.૧૩ ૦.૨૧ 

૬ ઓખામાંડળ જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૧૩ ૦.૨૧ 

૭ હિષદ જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૧૪ ૦.૨૧ 

૮ િલ્યાણપુર જુિ યોજના સાની ડેમ/નમષદા બે વાર ૦.૧૩ ૦.૨ 

૯ યુર દુધીયા જુિ યોજના સાની ડેમ/નમષદા બે વાર ૦.૧૪ ૦.૨૧ 

૧૦ રાવલ જુિ યોજના સાની ડેમ/નર્મદા બે વાર ૦.૧૪ ૦.૧૬ 

 

ક્રમ નાં. વ્યકિતગત યોજનાનુાં નામ પાણીનો સોસષ િિષમાાં ેલોરાઈડની િેટલી િાર 

ચિાસણી  
ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ વમ.ગ્રા./લી. 

પ્રથમ િાર કદ્વવતય િાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ધ્રામણી નેશ 

બોર 

બે વાર ૧.૦ ૦.૩૦ 

૨ કિલેશ્વર નેશ બે વાર ૦.૪૭ ૦.૩૩ 

૩ બાડો નેશ બે વાર ૦.૫૪ ૦.૫૬ 

૪ િપુરડી નેશ બે વાર ૦.૩૬ ૦.૩૦ 

૫ રાણાસર નેશ બે વાર ૦.૬૯ ૦.૩૬ 

૬ ક્રહરન નેશ બે વાર ૦.૨૯ ૦.૪૪ 

૭ રાણીવાવ નેશ બે વાર ૦.૨૪ ૦.૪૮ 

૮ વનરાવન નેશ બે વાર ૦.૪૬ ૦.૪૦ 

૯ ક્રફલ્ટર નેશ બે વાર ૦.૨૮ ૦.૭૮ 

 

વજલ્લો : સુરેન્દ્રનગર 

ક્રમ નાં. જુથ યોજનાનુાં નામ પાણીનો સોસષ િિષમાાં ેલોરાઈડની િેટલી િાર 

ચિાસણી  
ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ વમ.ગ્રા./લી. 

પ્રથમ િાર કદ્વવતય િાર 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ એન. સી.ડી.-૪ જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૪૩ ૦.૩૫ 

૨ એસર-એસ.-૩ જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૫૧ ૦.૩૨ 

૩ ફેઈઝ-૨ પાટષ  બી જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૨૯ ૦.૨૫ 

નોંધ : BIS: 10500, 2012 માાં દશાષવ્યા મુજબ ફલોરાઈડની ઈચ્છનીય માત્રા ૧.૦૦ કમ.ગ્રા./કલટર અને મહત્તમ માત્રા 

૧.૫૦ કમ.ગ્રા./કલટર છે. 

------- 
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B-37-05 

મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં પીિાના પાણીમાાં ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૪૭ (૦૫-૧૧-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર) : માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ મોરબી અને રાજિોટ કજલ્લાનાાં ગામોમાાં જુિ યોજનાઓ અને થવતાંત્ર પાણી 

પુરવઠા યોજનાઓમાાં પીવાનાાં પાણીમાાં ફલોરાઈડનુાં પ્રમાણ ચિાસવમાાં આવે છે િે િેમ,   

(૨) જો હા, તો યોજનાવાર ઉિત કથિકતએ છેલ્લા એિ વિષમાાં િેટલી વખત ફલોરાઈડની ચિાસણી િરવામાાં આવી, અને 

(૩) યોજનાવાર ફલોરાઈડનુાં િેટલુાં પ્રમાણ જણાયુાં ? 

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૦૬-૦૨-૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) તા. ૦૧-૧૧-૨૦૧૮ િી તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૯માાં ફલોરાઈડની ચિાસણી બે વાર િરવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) પકરવશષ્ટ્ મુજબ. 

પકરવશષ્ટ્ 

મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લાઓની જુથ અને સ્િતાંત્ર યોજનાઓની વિગત દશાષિતુ પત્રિ 

વજલ્લો : મોરબી 

ક્રમ નાં. જુથ યોજનાનુાં નામ પાણીનો સોસષ િિષમાાં 

ેલોરાઈડની 
ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ મી.ગ્રા./લી. 

પ્રથમ િાર કદ્વવતય િાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ મોરબી માળીયા ગ્રુપ યોજના નમષદા, મચ્છુ-૨ બે વાર ૦.૩૬ ૦.૨૬ 

૨ ટાં િારા જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૩૧ ૦.૨૨ 

૩ વાાંિાનેર જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૧૨ ૦.૫૭ 

૪ NCD-4 નમષદા, બ્રામ્હાણી-૧, બ્રામ્હાણી-૨ બે વાર ૦.૨૭ ૦.૨૧ 

૫ લીલાપુર-ખાનપર જુિ યોજના નમષદા બે વાર ૦.૩ ૦.૪૮ 

 

ક્રમ નાં. વ્યવક્તગત યોજનાનુાં નામ પાણીનો સોસષ િિષમાાં 
ેલોરાઈડની 

ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ મી.ગ્રા./લી. 

પ્રથમ કદ્વવતય 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ પાનેલી બોર બે વાર ૦.૩૬ ૦.૫૬ 

૨ મિનસર બોર બે વાર ૦.૧૪ ૧.૦૦ 

૩ જાબુડીયા બોર બે વાર ૦.૫૬ ૦.૭૭ 

૪ િાલીિાનગર બોર બે વાર ૦.૬૧ ૦.૧૫ 

૫ ગીડચ બોર બે વાર ૦.૨૨ ૧.૧૨ 

૬ લખધીરપુર બોર બે વાર ૦.૨૨ ૦.૩૪ 

૭ બાંધુનગર બોર બે વાર ૦.૨૮ ૦.૨૨ 
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વજલ્લો : રાજિોટ 

ક્રમ નાં. જુથ યોજનાનુાં નામ પાણીનો સોસષ િિષમાાં 

ેલોરાઈડની 
ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ મી.ગ્રા./લી. 

પ્રથમ િાર કદ્વવતય િાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ લોધીિા ગૃપ નમષદા બે વાર ૦.૫૩ ૦.૩૩ 

૨ પડધરી-ખજુરડી ગૃપ આજી-૩ ડેમ નમષદા બે વાર ૦.૬૧ ૦.૫૭ 

૩ મચ્છુ-૧ મચ્છુ-૧ ડેમ નમષદા બે વાર ૦.૧૨ ૦.૩૬ 

૪ રાજિોટ ગૃપ મહી બે વાર ૦.૨૬ ૦.૩૮ 

૫ સાણિલી ગૃપ મહી બે વાર ૦.૪૧ ૦.૨૨ 

૬ ભાડલા ગૃપ મહી બે વાર ૦.૪૧ ૦.૪૨ 

૭ વીંછીયા ગૃપ મહી બે વાર ૦.૩૫ ૦.૩ 

૮ ભડલી ગૃપ મહી બે વાર ૦.૨૨ ૦.૨૬ 

૯ મોવીયા ગૃપ મહી બે વાર ૦.૨૭ ૦.૩૨ 

૧૦ િોટડા સાાંગાણી ગૃપ નમષદા બે વાર ૦.૩૨ ૦.૨૭ 

૧૧ રીબડા ગૃપ નમષદા બે વાર ૦.૧૩ ૦.૧૪ 

૧૨ ગોંડલ ગૃપ મહી બે વાર ૦.૪૧ ૦.૨ 

૧૩ ભાદર-૨ જુિ ભાદર-૨ ડેમ બે વાર ૦.૨ ૦.૧૬ 

૧૪ ફોફળ-૧ ભાગ-૧ ફોફળ-૧ ડેમ બે વાર ૦.૧ ૦.૧૨ 

૧૫ ફોફળ-૧ ભાગ-૨ ફોફળ-૧ ડેમ બે વાર ૦.૨૨ ૦.૧૨ 

૧૬ ભાદર જુિ ફોફળ-૧ ડેમ બે વાર ૦.૧૪ ૦.૧ 

૧૭ જતેપુર ગૃપ મહી બે વાર ૦.૧૨ ૦.૧૧ 

૧૮ વેં-૨ ભાગ-૨ વેં ડેમ બે વાર ૦.૨૧ ૦.૨૨ 

૧૯ મોજ જુિ મોજ ડેમ બે વાર ૦.૧૭ ૦.૧૨ 
   

ક્રમ નાં. વ્યકિતગત યોજનાનુાં નામ પાણીનો સોસષ િિષમાાં 

ેલોરાઈડની 
ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ મી.ગ્રા./લી. 

પ્રથમ િાર કદ્વવતય િાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ િોલિી િુવો બે વાર ૦.૧ ૦.૧ 

૨ મોટી પાનેલી િુવો+બોર બે વાર ૦.૨૪ ૦.૨૪ 

૩ વાગોદર બોર બે વાર ૦.૧૪ ૦.૧૨ 

૪ ઢાાંિ બોર બે વાર ૦.૦૯ ૦.૮૬ 

૫ પડવાલા બોર+િુવો બે વાર ૦.૧ ૦.૨ 

૬ સાતવાડી બોર+િુવો બે વાર ૦.૨૭ ૦.૧૮ 

૭ માખીયાળા બોર+િુવો બે વાર ૦.૧૮ ૦.૨૨ 

૮ જામિાં ડોરણા બોર બે વાર ૦.૧ ૦.૧૯ 

૯ રોણિી બોર બે વાર ૦.૯૮ ૦.૩૬ 

નોંધ : BIS: 10500, 2012 માાં દશાષવ્યા મુજબ ફલોરાઈડની ઈચ્છનીય માત્રા ૧.૦૦ કમ.ગ્રા./કલટર અને મહત્તમ 

માત્રા ૧.૫૦ કમ.ગ્રા./કલટર છે. 
-------
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  રાજિોટ વજલ્લાનાાં પડધરી, જસદણ અને િીછીયા તાલુિાનાાં ગામોની બીજા વજલ્લામાાં સમાિીષ્ટ્ જુથ યોજના અાંગેની વિગત 

અનુક્ર
મ 

બીજા 

વજલ્લાની 
યોજનાનુાં 

નામ 

સોસષ તાલુિો વજલ્લો 

બીજા વજલ્લાની 

યોજનામાાં રાજિોટ 
વજલ્લાના સમાવિષ્ટ્ 

સોસષ 

તાલુિો િિષમાાં ેલોરાઈડની 

િેટલી િાર 
ચિાસણી િરિામાાં 

આિી 

ેલોરાઈડનુાં પ્રમાણ 

મી.ગ્રા/લી. 

પ્રથમ કદ્વવતય 

૧ ધ્રોલ ગ્રુપ નમષદા ધ્રોલ જામનગર ખજુરડી પડધરી બે વાર ૦.૨૯ ૦.૪૩ 

૨ બાબરા ગ્રુપ નમષદા બાબરા અમરેલી ગોખલાણા જસદણ બે વાર ૦.૩૩ ૦.૫૨ 

૩ ઉંડ 
RWSS 

ઉંડ ડેમ ધ્રોલ જામનગર ખોખરી પડધરી બે વાર ૦.૫૪ ૦.૬૮ 

૪ 

ટાં િારા ગુ્રપ નમષદા ટાંિારા મોરબી 

દહીસરડા (આજી) પડધરી બે વાર ૦.૭૫ ૦.૩૬ 

૫ ખાખરાબેલા પડધરી બે વાર ૦.૮૫ ૦.૨૬ 

૬ ખોડાપીપર પડધરી બે વાર ૦.૫૫ ૦.૫૭ 

૭ િોરીયાળી પડધરી બે વાર ૦.૩૩ ૦.૪૭ 

૮ ઉિરડા પડધરી બે વાર ૦.૫૯ ૦.૨૬ 

૯ 
સાયલા 

ગ્રુપ 
નમષદા સાયલા સુરેન્રનગર 

ગોરીયા વીંછીયા બે વાર ૦.૩૩ ૦.૫૮ 

૧૦ નાના માત્રા વીંછીયા બે વાર ૦.૩૩ ૦.૩૪ 

૧૧ સામઢીયાળા વીંછીયા બે વાર ૦.૩૨ ૦.૫૪ 

નોંધ : BIS: 10500, 2012 માાં દશાષવ્યા મુજબ ફલોરાઈડની ઈચ્છનીય માત્રા ૧.૦૦ કમ.ગ્રા./કલટર અને મહત્તમ માત્રા ૧.૫૦ 

કમ.ગ્રા./કલટર છે. 

------ 

િપપસર યોજના હેઠળ પયાષિરણ અને િોષ્ટ્લ રેગ્યુલેટરી ઝોન (સી.આર.ઝેડ)ની માંજુરી. 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૦૭ (૦૮-૦૧-૨૦) ડૉ. અવનલ જોવિયારા (કભલોડા) : તેરમી ગુજરાત કવધાનસભાના પ્રિમ સત્રમાાં 
તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૩ ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૫૩૪૭ (અગ્રતા-૮૬) ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ 
મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િલ્પસર યોજના માટે પયાષવરણ અને િોથટલ રેગ્યુલેટરી ઝોન (સી.આર.ઝેડ) ની માંજુરી અાંકતમ તબિિામાાં હતી 
તો તે માંજુરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ િયારે મળી, અને  

(૨) સી.આર.ઝેડની માંજુરી ન મળી હોય તો તેના િારણો શાાં છે, અને 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) :  (૧૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) નમષદા નદી પર ભાડભૂત ગામ પાસે બેરેજ યોજના માટે પયાષવરણ અને િોથટલ રેગ્યુલેટરી ઝોન (સી.આર.ઝેડ)ની માંજુરી 

તા.૩૧-૮-૨૦૧૭ ના પત્રિી થટેટ એન્વાયરોમેન્ટ ઇમ્પેિટ એસેસમેન્ટ ઓિોરીટી (SEIAA), ગુજરાત દ્વારા આપવામાાં આવેલ છે. 
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

િપપસર યોજના માટે એરીયા ડેિલપમેન્દ્ટ ઓથોરીટી બનાિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૬૬૦૯ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): તેરમી ગુજરાત કવધાનસભાના પ્રિમ સત્રમાાં 
તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૩ ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૫૩૪૭ (અગ્રતા-૮૬) ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ 
મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િલ્પસર યોજના માટે િલ્પસર એરીયા ડેવલપમેન્ટ ઓિોરીટી બનાવવી િતી હતી તે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
કથિકતએ િયારે બનાવવામાાં આવી, 

(૨) જો ઉિત ઓિોરીટી ન બનાવવામાાં આવી હોય તો તેના િારણો શા છે, અને 

(૩) ઉિત ઓિોરીટી િયાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં આવશે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) : (તા. ૧૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) િલ્પસર યોજના માટે િલ્પસર એક્રરયા ડેવલપમેન્ટ ઓિોરીટી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ બનાવવામાાં 
આવેલ નિી.  

 (૨) િલ્પસર યોજનામાાં ખાંભાતના અખાતમાાં બાંધ બનાવવાનો હોવાિી સમુરશાસ્ત્ર અને પયાષવરણીય અભ્યાસો 

ઉપરાાંત બાંધના સાંલગ્ન પાસાઓ તિા અસરો સક્રહત કવકવધ અભ્યાસ હાિ ધરવામાાં આવ્યા છે, જ ે હાલમાાં પ્રગકત હેઠળ છે. 

આ અભ્યાસો પૂણષ િયેિી િલ્પસર યોજનાના એન્વાયમેન્ટ ઇમ્પેિટ એસેસમેન્ટ (EIA)  સોશીયલ ઇમ્પેિટ એસેસમેન્ટ (SIA)  

રીપોટષ  તૈયાર િરવાના તિા પયાષવરણ માંજૂરી માટેની દરખાથતની સાિોસાિ િલ્પસર યોજનાના પૂણષ શિયતાદશી અહેવાલ (DPR) 

પૂણષ િરવાની િામગીરી હાિે લેવાની રહે અને તે તબિિે, િલ્પસર યોજના માટે િલ્પસર એરીયા ડેવલપમેન્ટ ઓિોરીટીની જૂાક્રરયાત 

અાંગે કવચારણા િરવાની રહેશે., 
 વધુમાાં, સક્ષમ િક્ષાએિી તેમજ રાજ્ય/િેન્ર સરિાર પાસેિી મેળવવાની િતી તમામ માંજુરીઓ મળે્યિી સત્વરે 

કનમાષણ િાયષ હાિ ધરી શિાય. 

 (૩) ઉિત (૨) ની કવગતે જણાવ્યાનુસાર. 

------- 

િપપસર યોજના હેઠળ જમીન સાંપાદનની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૧૪ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): તેરમી ગુજરાત કવધાનસભાના પ્રિમ સત્રમાાં 
તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૩ ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૫૩૪૭ (અગ્રતા-૮૬) ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ 
મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િલ્પસર યોજના માટે જમીન સાંપાદનની િામગીરી અાંકતમ તબિિામાાં હતી તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ 
િેટલી જમીન સાંપાદન િરવામાાં આવેલ છે અને િેટલી જમીન સાંપાદન િરવાની બાિી છે, અને 

 (૨) ઉિત કથિકતએ િરવામાાં આવેલ જમીન સાંપાદન અન્વયે િેટલુાં વળતર ચુિવાયુાં અને િેટલુાં વળતર ચુિવવાનુાં બાિી છે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) : (૧૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) િલ્પસર યોજના માટે જમીન સાંપાદનની િામગીરી િરવાની િતી નિી. 

 પરાંતુ, નમષદા નદી ઉપર ભાડભૂત ગામ પાસે થટેન્ડ એલોન યોજના તરીિે ભાડભૂત બેરેજ યોજનાની માંજુર િયેલ પિરેખા 
મુજબ બેરેજ બાાંધિામ (Phase-1) માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિતએ જમીન સાંપાદનની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

 જાંગલ ખાતાની જમીન: િુલ ૧૮૭ હેિટર જમીન સાંપાક્રદત િરેલ છે. 

 ખાનગી જમીન: એપ્રોચ રોડ માટેની ૩૭ હેિટર જમીન તિા અન્ય ૯૭૮ હેિટર સક્રહતની િુલ ૧૦૧૫ હેિટર જમીન સાંપાદન 
િરવાની િાયષવાહી પ્રગકતમાાં છે. 

 સરિારી જમીન: િુલ ૧૦૫૭ હેિટર જમીન પૈિી ૧૨૭ હેિટર જમીન તબદીલ િરેલ છે અને ૯૩૦ હેિટર જમીન તબદીલ 

િરવાની િાયષવાહી પ્રગકતમાાં છે. 

 (૨) ઉિત કથિકતએ અત્યાર સુધીમાાં િુલ રુ. ૨૩.૮૪ િરોડનુાં ચુિવ ાંં િયેલ છે, જયારે બાિી રહેતી જમીન સાંપાદન 
માટેની િાયષવાહી પ્રગકતમાાં છે. 

------- 

િપપસર યોજના અન્દ્િયે ભાડભૂત બેરેજનુાં બાાંધિામ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૧૯ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): તેરમી ગુજરાત કવધાનસભાના પ્રિમ સત્રમાાં 
તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૩ ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૫૩૪૭ (અગ્રતા-૮૬) ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ 
મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િલ્પસર  યોજના અન્વયે ભાડભૂત બેરેજનુાં બાાંધિામ વિષ ૨૦૧૩-૧૪ માાં શૂા િરવાનુાં આયોજન હતુાં તો સદરહુાં  
િામ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ ચાલુ િયુાં હોય તો િયા તબિિે છે, અને 

(૨) િયાાં સુધીમાાં ઉિત િામ પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે ?  
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) : (૧૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ ભાડભૂત બેરેજના બાાંધિામની િામગીરી ટેન્ડર તબિિે છે. 

 (૨) ટેન્ડર પ્રક્રક્રયા પૂણષ િયે વિષ  ઓડષ રની તારીખિી ચાર વિષના સમયગાળામાાં પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે. 

------- 

રાજયમાાં જજષકરત પાંચાયત ઘરો 

અતારાાંકિતઃ ૪૫૫૦ (૦૩-૦૧-૧૯) શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જુનાગઢ): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજય િક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજયમાાં જીલ્લાવાર િેટલી ગ્રામ પાંચાયતોના મિાનો નિી અિવા તો 
જજષરીત છે, 

(૨) મિાનો જજષરીત હોય અને તેના રીપેરીંગ ખચષ િે નવીન પાંચાયતના મિાન અાંગેની જીલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ ઉિત 

કથિકતએ પડતર છે ? 

પાંચાયત માંત્રી (રાજય િક્ષા) : (૧૨-૦૨-૨૦) 

 (૧)  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ જજષરીત મિાનો હોય 
તેિા ગ્રા.પાં.ની સાંખ્યા 

પોતાના મિાનો નથી 
તેિી ગ્રા.પાં.ની સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૧૧૨ ૧૨ 
૨ અમરેલી ૧૩૬ ૪૨ 
૩ આણાંદ ૪૧ ૦૦ 
૪ અરવલ્લી ૧૦૩ ૦૦ 
૫ બનાસિાઠા ૧૫૬ ૦૨ 
૬ ભૂાચ ૩૫ ૦૭ 
૭ ભાવનગર ૧૨૭ ૧૧ 
૮ બોટાદ ૨૦ ૦૧ 
૯ દાહોદ ૯૮ ૧૭ 

૧૦ ડાાંગ ૨૩ ૦૦ 
૧૧ ગાાંધીનગર ૧૮ ૦૦ 
૧૨ જામનગર ૬૯ ૦૬ 
૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૬ ૦૩ 
૧૪ જુનાગઢ ૧૦૫ ૦૪ 
૧૫ િચ્છ ભૂજ ૧૦૪ ૦૧ 
૧૬ ખેડા ૬૧ ૨૬ 
૧૭ મહેસાણા ૪૪ ૦૨ 
૧૮ નમષદા ૭૨ ૦૧ 
૧૯ નવસારી ૬૫ ૦૦ 
૨૦ પાંચમહાલ ૧૧૪ ૦૨ 
૨૧ મહીસાગર ૪૭ ૦૧ 
૨૨ પાટણ ૪૦ ૦૯ 
૨૩ પોરબાંદર ૧૩ ૦૦ 
૨૪ રાજિોટ ૦ ૦૨ 
૨૫ મોરબી ૭૫ ૧૭ 
૨૬ ગીર સોમનાિ ૭૪ ૩૫ 
૨૭ સાબરિાાંઠા ૭૮ ૦૩ 
૨૮ સુરત ૯૯ ૦૦ 
૨૯ સુરેન્રનગર ૧૧૯ ૧૦ 
૩૦ વડોદરા ૧૦૬ ૦૦ 
૩૧ છોટાઉદેપુર ૪૧ ૦૦ 
૩૨ વલસાડ ૪૪ ૦૧ 
૩૩ તાપી વ્યારા ૬૧ ૦૫ 

િુલ ૨૩૨૬ ૨૨૦ 
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 (૨)  
ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ પડતર અરજીઓ 
૧ અમદાવાદ ૩૨ 
૨ અમરેલી ૧૩૬ 
૩ આણાંદ ૦૦ 
૪ અરવલ્લી ૦૦ 
૫ બનાસિાઠા ૧૫૬ 
૬ ભૂાચ ૦૦ 
૭ ભાવનગર ૧૧૩ 
૮ બોટાદ ૦૦ 
૯ દાહોદ ૦૦ 

૧૦ ડાાંગ ૦૦ 
૧૧ ગાાંધીનગર ૦૦ 
૧૨ જામનગર ૩૯ 
૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૧ 
૧૪ જુનાગઢ ૦૦ 
૧૫ િચ્છ ભૂજ ૬૨ 
૧૬ ખેડા ૧૫૪ 
૧૭ મહેસાણા ૦૦ 
૧૮ નમષદા ૦૦ 
૧૯ નવસારી ૪૨ 
૨૦ પાંચમહાલ ૬૨ 
૨૧ મહીસાગર ૩૧ 
૨૨ પાટણ ૫૯ 
૨૩ પોરબાંદર ૦૦ 
૨૪ રાજિોટ ૦૨ 
૨૫ મોરબી ૦૦ 
૨૬ ગીર સોમનાિ ૦૦ 
૨૭ સાબરિાાંઠા ૭૩ 
૨૮ સુરત ૦૦ 
૨૯ સુરેન્રનગર ૪૬ 
૩૦ વડોદરા ૦૦ 
૩૧ છોટાઉદેપુર ૦૦ 
૩૨ વલસાડ ૦૦ 
૩૩ તાપી વ્યારા ૫૫ 

િુલ ૧૦૭૩ 

 
------- 

રાજયમાાં ગૌચારની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણો દૂર િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૫૧ (તા. ૦૩-૦૧-૧૯) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (ક્રદયોદર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજય િક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં રાજયમાાં જીલ્લાવાર ગૌચર જમીનમાાં ગેરિાયદેસર 
બાાંધિામો ઉભા િરીને દબાણો િયા હોવાની િેટલી ફરીયાદો મળી,  

(૨) સરિારે આ દબાણો દુર િરવા માટે શા પગલાાં લીધા, અને 

(૩) ત ેઅન્વયે વિષવાર ગૌચરની િેટલી જમીનમાાંિી દબાણ દુર િરી ખુલ્લી િરવામાાં આવી. 

પાંચાયત માંત્રી (રાજય િક્ષા) : (૧૪-૦૨-૨૦) 

 (૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં રાજયમાાં જીલ્લાવાર ગૌચર જમીનમાાં ગેરિાયદેસર બાાંધિામો 
ઉભા િરીને દબાણો િયા હોવાની િુલ ૧૯૯૫ ફરીયાદો મળી. (કજલ્લાવાર પત્રિ* સામેલ છે.)  

*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં   
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 (૨) ગુજરાત પાંચાયત અકધકનયમ – ૧૯૯૩ ની િલમ-૧૦૫ મુજબ ગૌચર દબાણ દુર િરવાની સત્તા ગ્રામ પાંચાયતને 

સુપ્રત િયેલ છે. જ ેઅન્વયે સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયત દ્વારા દબાણદારોને નોટીસ આપી દબાણ દુર િરવાની િાયષવાહી િરવામાાં આવે છે.
 રાજ્ય િક્ષાએિી સમયાાંતરે યોજાતી કજલ્લા કવિાસ અકધિારીશ્રીઓની કનયકમત સમીક્ષા બેઠિમાાં તિા કે્ષકત્રય સમીક્ષા 
બેઠિમાાં આ બાબતને ટોચ અગ્રતા આપવા જણાવવામાાં આવે છે. તેમજ કજલ્લા િક્ષાએ મળતી દરમાસની તાલુિા કવિાસ 

અકધિારીશ્રીઓની તિા તાલુિા િક્ષાએ મળતી અઠવાડીિ ત. િ. માંત્રીશ્રીઓની બેઠિમાાં ગૌચર દબાણોની સમીક્ષા િરી, દબાણો દુર 
િરવા માટે કનયમોનુસારની િાયષવાહી િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

 સરિારશ્રી દ્વારા દબાણો દૂર િરવા સાંબાંધે વખતોવખત પક્રરપત્રો તિા ઠરાવો પ્રકસધ્ધ િરવામાાં આવે છે. 

 (૩) તે અન્વયે વિષવાર ગૌચરની જમીનમાાંિી દબાણ દુર િરી નીચેની કવગતે ખુલ્લી િરવામાાં આવી. (કજલ્લાવાર પત્રિ* 
સામેલ છે.) 

ક્રમ િિષ કે્ષત્રેળ (હે. આરે. પ્ર) 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ ૯૨.૪૨.૫૯ 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૭૫૬.૦૨.૭૮ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૮૪.૩૮.૩૮ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૬૪.૫૩.૭૩ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૭૦.૬૬.૯૫ 

૬ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૪.૯૩.૨૬ 

િુલ ૧૫૨૨.૯૭.૬૯ 

*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં 

------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં ગોિુળ ગામ યોજનામાાં ઓઇલ એન્દ્જીન ખરીદીમાાં થયેલ ગેરરીવત 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૮૨ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી પૂાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): તેરમી કવધાનસભાના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૩ના રોજ 
રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ: ૯૯૭ (અગ્રતા ક્રમ-૩)ના અનુસાંધાને માનનીય ગ્રામ કવિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) વડોદરા જીલ્લામાાં ગ્રામ કવિાસ એજન્સી હેઠળ ગોિુળ ગામ યોજનામાાં ઓઇલ એન્જીન ખરીદીમાાં િયેલ 
ગેરરીકત બાબતે તિેદારી આયોગના પરામશષમાાં િાયષવાહી ચાલુ હતી તે િાયષવાહી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િયા 

તબિિે છે,  
(૨) તે અન્વયે ઉિત કથિકતએ િયા િસુરવાર અકધિારીઓ-િમષચારીઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) ઉિત ખરીદીમાાં િેટલા ૂાકપયાની નાણાાંિીય ગેરરીકત સામે આવે છે ? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) વડોદરા કજલ્લામાાં ગ્રામ કવિાસ એજન્સી હેઠળ ગોિુલ ગ્રામ યોજનામાાં ઓઈલ એન્જીન ખરીદીમાાં િયેલ ગેરરીકત 

બાબતે તિેદારી આયોગના આ પ્રિરણે પાંચાયત કવભાગના તા. ૧૮-૦૧-૨૦૧૮ના પત્રિી આ અાંગેની તપાસ શ્રી બી.ડી. વાઘેલા, 

કનવૃત િાયષપાલિ ઈજનેરશ્રી, અમદાવાદને સુપરત િરવામાાં આવેલ છે, જ ેઅહેવાલ તપાસનીશ અકધિારીશ્રી દ્વારા સરિારશ્રીમાાં રજુ 
િવા પર બાિીમાાં છે.  

 (૨) પ્રશ્ન રહેતો નિી.  

 (૩) પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

------- 

રાજયમાાં ઇવન્દ્દરા આિાસ યોજના માટે ગ્રાન્દ્ટની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૩ (૦૯-૦૭-૧૮) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય ગ્રામ કવિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં રાજય સરિાર દ્વારા ઇકન્દરા આવાસ યોજના અાંતગષત 

િેન્ર સરિાર પાસેિી િેટલા આવાસો બાાંધવા માટે િેટલી ગ્રાાંટની માાંગણી િરી,  
(૨) તે પૈિી વિષવાર િેન્ર સરિાર દ્વારા િેટલી ગ્રાાંટની ફાળવણી િરવામાાં આવી, અને 

(૩) ત ેપૈિી વિષવાર િેટલા મિાનો બાાંધવા માટે િેટલી રિમનો ખચષ િયો ? 
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ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૨-૦૨-૨૦) 

 (૧) ઇકન્દરા આવાસ યોજના હેઠળ પ્રિમ હપ્તાની ગ્રાન્ટ ફાળવણી િેન્ર સરિારશ્રી દ્વારા, કજલ્લાઓને િરવામાાં આવતી 
હતી અને જ્યારે મળેલ ગ્રાન્ટમાાંિી ૬૦% ખચષ િાય ત્યારે કજલ્લાઓએ દરખાથત િયાષિી બીજા હપ્તાની ગ્રાન્ટ મળવાપાત્ર િાય છે. 

 (૨) િેન્ર સરિાર દ્વારા વિષવાર નીચે મુજબની ગ્રાન્ટની ફાળવણી િરવામાાં આવી છે.  

િિષ મળેલ ગ્રાન્દ્ટ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૬૬૫૨ 

૨૦૧૪-૧૫ ૫૦૪૧ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૨૨૭૫ 

૨૦૧૬-૧૭ ૪૭૩૨ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

િુલ ૪૮૭૦૦ 

 

 (૩) તે પૈિી મિાનો બનાવવા માટે નીચે મુજબનો વિષવાર ખચષ િયેલ છે. 

િિષ પૂણષ થયેલ આિાસો થયેલ ખચષ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૩-૧૪ ૫૬૫૦૫ ૩૦૩૯૮.૬૪ 

૨૦૧૪-૧૫ ૩૫૫૯૪ ૨૮૦૯૬.૫૬ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૬૮૫૦ ૧૯૬૧૨.૫૮ 

૨૦૧૬-૧૭ ૩૩૦૭૫ ૯૩૯૬.૧૫ 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૪૨૨ ૩૯૯૩.૪૫ 

િુલ ૧૫૨૪૪૬ ૯૧૪૯૭.૩૮ 

મળેલ િેન્ર ક્રહથસાની ગ્રાન્ટની ૂા. ૪૮,૭૦૦ લાખ અને રાજય ક્રહથસાની 

ગ્રાન્ટ ૂા. ૪૬૫૩૧ લાખ અને િુલ ૂા. ૯૫૨૩૧ લાખની ગ્રાન્ટ 

પૈિી િુલ ૂા. ૯૧૪૯૭ લાખનો ખચષ િયેલ છે.  

------- 

રાજયમાાં ડૉ. આાંબેડિર આિાસ યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૬૨ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) રાજયમાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ શહેરી કવથતારમાાં ડૉ. આાંબેડિર આવાસ યોજનાના મિાનો 
બાાંધવા માટે કનયામિશ્રી સમાજ િલ્યાણ દ્વારા ગુજરાત અબષન ડેવલપમેન્ટ કમશનને િોઈ રિમ રિમ ફાળવેલ છે િે િેમ, અને 

(૨) જો હા, તો ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં વિષવાર િેટલી રિમની િયારે ફાળવણી િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્દ્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૨-૨૦) 

 (૧) ના, 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
------- 
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B-37-06 

રાજયમાાં પિન ચક્કી અને સૌર ઉજાષનુાં ઉત્પાદન 

અતારાાંકિતઃ ૬૦૧૧ (૨૯-૦૮-૧૯) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજયમાાં છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર પવનચક્કી અને સૌર ઉજાષનુાં િેટલુાં 
વીજ ઉત્પાદન િયુાં,  

(૨) ઉત્પાદન િયેલ વીજ પૈિી વિષવાર પવનચક્કી અને સૌર ઉજાષની િેટલી વીજળી શા ભાવે ખરીદી, અને 

(૩) આ વીજ ખરીદી પેટે સરિારે વિષવાર િેટલી રિમ િઈ િાંપનીને ચુિવી ? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૧-૨૦) 

 (૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજયમાાં છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર પવનચક્કી અને સૌર ઉજાષના વીજ 
ઉત્પાદનની કવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નાં. િિષ 
થયેલ િીજ ઉત્પાદન (મીલીયન યુવનટમાાં) 

પિનચક્કી સૌર ઉજાષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૬૬૦.૧૦ ૧૬૧૭.૬૮ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૬૪૪૬.૬૫ ૧૮૦૪.૮૨ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૭૧૯.૯૯ ૨૦૨૬.૬૧ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૯૬૩૫.૬૨ ૨૬૩૫.૯૬ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૧૯૪.૦૩ ૩૯૦૩.૮૦ 

૬ ૨૦૧૯-૨૦ (૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સુધી) ૩૬૦૫.૩૩ ૧૦૪૮.૭૦ 

 

 (૨) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર ઉત્પાદન િયેલ વીજ પૈિી ગુજરાત ઉજાષ કવિાસ 
કનગમ લી. દ્વારા ખરીદવામાાં આવેલ વીજળીની કવગત નીચે મુજબ છે. 

(મીલીયન યુકનટ) 

સ્ત્રોત ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ એવપ્રલ-૨૦૧૯ થી 
જુન-૨૦૧૯ 

પવનઉજાષ ૩૬૮૭ ૪૨૮૦ ૪૯૯૧ ૬૪૫૧ ૭૫૬૦ ૨૪૧૮ 

સૌરઉજાષ ૧૩૭૬ ૧૩૬૮ ૧૩૨૯ ૧૫૯૦ ૧૯૫૯ ૭૫૧ 

 ઉિત કથિકતએ, િાંપનીઓ િે જમેની પાસેિી વીજળી ખરીદવામાાં આવેલ છે અને તેના િરાક્રરત ભાવની કવગત *પત્રિ-૧ 

(પવનઉજાષની કવગત) અને *પત્રિ-૨ (સૌરઉજાષની કવગત) મુજબ છે. 

 (૩) ઉિત વીજ ખરીદી પેટે ગુજરાત ઉજાષ કવિાસ કનગમ લી. દ્વારા િાંપનીઓને ચુિવાવમાાં આવેલ રિમની કવગત 
*પત્રિ-૧ (પવનઉજાષની કવગત) અને પત્રિ-૨* (સૌરઉજાષની કવગત) મુજબ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 
રાજયમાાં પિન ચક્કી અને સૌર ઉજાષનુાં ઉત્પાદન 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૧૧ (૦૫-૦૯-૧૯) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજયમાાં છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર પવનચક્કી અને સૌર ઉજાષનુાં િેટલુાં 
વીજ ઉત્પાદન િયુાં,  

(૨) ઉિત કથિકતએ ઉત્પાદન િયેલ વીજ પૈિી વિષવાર પવનચક્કી અને સૌર ઉજાષની િેટલી વીજળી શા ભાવે ખરીદી, અને 

(૩) આ વીજ ખરીદી પેટે સરિારે વિષવાર િેટલી રિમ િઈ િાંપનીને ચુિવી ? 
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ઉજાષ માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૧-૨૦૨૦) 

 (૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજયમાાં છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર પવનચક્કી અને સૌર ઉજાષના વીજ 
ઉત્પાદનની કવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નાં. િિષ 
થયેલ િીજ ઉત્પાદન (મીલીયન યુવનટમાાં) 

પિનચક્કી સૌર ઉજાષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૬૬૦.૧૦ ૧૬૧૭.૬૮ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૬૪૪૬.૬૫ ૧૮૦૪.૮૨ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૭૧૯.૯૯ ૨૦૨૬.૬૧ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૯૬૩૫.૬૨ ૨૬૩૫.૯૬ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૧૯૪.૦૩ ૩૯૦૩.૮૦ 

૬ ૨૦૧૯-૨૦ (૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સુધી) ૩૬૦૫.૩૩ ૧૦૪૮.૭૦ 

 (૨) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર ઉત્પાદન િયેલ વીજ પૈિી ગુજરાત ઉજાષ કવિાસ 
કનગમ લી. દ્વારા ખરીદવામાાં આવેલ વીજળીની કવગત નીચે મુજબ છે. 

(મીલીયન યુકનટ) 

સ્ત્રોત ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ એકપ્રલ-૨૦૧૯ 

િી જુન-૨૦૧૯ 

પવનઉજાષ ૩૬૮૭ ૪૨૮૦ ૪૯૯૧ ૬૪૫૧ ૭૫૬૦ ૨૪૧૮ 

સૌરઉજાષ ૧૩૭૬ ૧૩૬૮ ૧૩૨૯ ૧૫૯૦ ૧૯૫૯ ૭૫૧ 

 

 ઉિત કથિકતએ, િાંપનીઓ િે જમેની પાસેિી વીજળી ખરીદવામાાં આવેલ છે અને તેના િરાક્રરત ભાવની કવગત પત્રિ-૧* 
(પવનઉજાષની કવગત) અને પત્રિ-૨* (સૌરઉજાષની કવગત) મુજબ છે. 

 (૩) ઉિત વીજ ખરીદી પેટે ગુજરાત ઉજાષ કવિાસ કનગમ લી. દ્વારા િાંપનીઓને ચુિવવામાાં આવેલ રિમની કવગત  
પત્રિ-૧* (પવનઉજાષની કવગત) અને પત્રિ-૨* (સૌરઉજાષની કવગત) મુજબ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

રાજયમાાં હોમ સોલાર લાઈટ હેઠળ િીજ જોડાણ  

અતારાાંકિતઃ ૬૭૦૮ (૦૬-૦૧-૨૦) ઈન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર રાજયમાાં જીલ્લાવાર હોમ સોલાર લાઈટ 
યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) ઉિત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર, જીલ્લાવાર િેટલા અરજદારોને વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા અને 

િેટલા બાિી છે, અને 

(૩) ઉિત બાિી અરજદારોને િયાાં સુધીમાાં વીજ ઉિત વીજ જોડાણ આપવાનુાં આયોજન છે ? 
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માન. ઉજાષ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં વિષવાર રાજયમાાં હોમ સોલાર લાઈટ યોજના હેઠળ વીજ 
જોડાણ મેળવાવ મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

િિષ નોંધાયેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા 

૨૦૧૪-૧૫ યોજના અમલમાાં ન હતી 

૨૦૧૫-૧૬ ૨૪૭૨૭ 

૨૦૧૬-૧૭ ૨૩૯૫૭ 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૫૫૧૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધી) ૦ 

િુલ ૬૪૧૯૫ 

જનેી જીલ્લાવાર તિા વિષવાર માક્રહત પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વિષમાાં વિષવાર આપવામાાં આવેલ હોમ સોલાર લાઈટ કસથટમ અને બાિી રહેતા 
અરજદારોની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

િિષ આપિામાાં આિેલ હોમ 
સોલાર લાઈટની 

સાંખ્યા 

બાિી રહેતી રદ થયેલ હોમ 
સોલાર લાઈટની સાંખ્યા 

૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૭૦૯૩ ૫ 

૨૦૧૬-૧૭ ૮૮૧૭ ૫૯૮૨ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૧૬૦૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૦ ૦ 

િુલ ૨૫૯૧૦ ૭૫૯૬ 

 

 જનેી કજલ્લાવાર તિા વિષવાર માક્રહતી પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

(૩) ઉક્ત યોજના િેન્ર સરિાર અને રાજ્ય સરિારની સબસીડીિી િાયાષકન્વત િરવામાાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ િેન્ર 
સરિાર દ્વારા આ યોજના બાંધ િરેલ છે. જિેી િેન્ર સરિારની સબસીડી સાિે બાિી વીજ જોડાણ આપવા શિય 
નિી. 
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પત્રિ-૧ 

િીજ વિતરણ િાં પની જીલ્લો 

િિષિાર નોંધાયેલ અરજીઓની સાંખ્યા રદ થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા િિષિાર આપિામાાં આિેલ સોલર હોમ લાઈટની સાંખ્યા બાિી રહેતી સોલર હોમ લાઈટની સાંખ્યા 

૨૦૧૪-
૧૫ 

૨૦૧૫-
૧૬ 

૨૦૧૬-
૧૭ 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(૩૧- 

૧૨-૧૯) 
િુલ ૨૦૧૪-

૧૫ 
૨૦૧૫-

૧૬ 
૨૦૧૬-

૧૭ 
૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-

૧૯ 

૨૦૧૯-
૨૦ 

(૩૧- 
૧૨-૧૯) 

િુલ ૨૦૧૪-
૧૫ 

૨૦૧૫-
૧૬ 

૨૦૧૬-
૧૭ 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૨૦૧૯-
૨૦ 

(૩૧- 
૧૨-૧૯) 

િુલ ૨૦૧૪-
૧૫ 

૨૦૧૫-
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રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર પ્રાણીના ટર ાન્દ્સપોટેશન િાહનોને સ્પેશીયલ લાઈસન્દ્સ આપિા બાબત. 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૫૭ (૨૫-૦૯-૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય વાહન વ્યવહાર  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે : 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં સેન્ટરલ મોટર વ્હીિલ (એમેન્ડમેન્ટ) 

ૂાલ્સ-૨૦૧૫ અન્વયે પ્રાણીઓના ટર ાન્સપોટેશન િરતા િેટલા વાહનોને પરમીટ આપવામાાં આવ્યા,  

(૨) તે પૈિી િેટલા વાહનોમાાં ઉપરોક્ત િાયદાની જોગવાઈ મુજબ બ્યુરો ઓફ ઇન્ડીયન થટાન્ડડષ  મુજબ િાયમી 
પાટીશનો ઉભા િરવામાાં આવ્યા ન હતા , 

(૩) િાયમી પાટીશન કવનાના વાહનોને પરમીટ આપવાના શા િારણો છે અને તે માટે જવાબદાર સામે શા પગલા 

લેવાયા છે, અને 

(૪) િાયમી પાટીશન કવનાના વાહનોના પરમીટ રદ િરવા શી િાયષવાહી િઈ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૨-૨૦) 

(૧) રાજયમાાં કજલ્લાવાર તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વિષમાાં સેન્ટરલ મોટર વ્હીિલ (એમેન્ડમેન્ટ) 
ૂાલ્સ-૨૦૧૫ અન્વયે પ્રાણીઓના ટર ાન્સપોટેશન િરતા વાહનોને નીચેની કવગતે પરમીટ આપવામાાં આવ્યા, 

અ.નાં. વજલ્લો 
૧-૯-૧૪ થી 
૩૧-૮-૧૫ 

૧-૯-૧૫ થી 
૩૧-૮-૧૬ 

૧-૯-૧૬ થી 
૩૧-૮-૧૭ 

૧-૯-૧૭ થી 
૩૧-૮-૧૮ 

૧-૯-૧૮ થી 
૩૧-૮-૧૯ 

િુલ 

૧ અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ મહેસાણા ૦ ૦ ૧ ૨ ૭ ૧૦ 
૩ રાજિોટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ સુરત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ નક્રડયાદ ૫ ૨ ૨ ૧ ૩ ૧૩ 
૮ પાલનપૂર ૦ ૦ ૧૬ ૧૦ ૬ ૩૨ 
૯ ક્રહાંમતનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૧ જૂનાગઢ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧ ૪ 
૧૨ ભૂજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૩ સુરેન્રનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૪ અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૫ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૬ ભૂાચ ૫ ૯ ૦ ૦ ૦ ૧૪ 
૧૭ ગોધરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૮ ગાાંધીનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૯ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૦ નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૧ નમષદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૨ આણાંદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૩ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૪ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૫ તાપી ૪ ૧ ૧ ૩ ૭ ૧૬ 
૨૬ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૭ અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૮ ગીરસોમનાિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૯ બોટાદ ૧ ૧૫ ૧ ૧ ૦ ૧૮ 
૩૦ છોટાઉદેપૂર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૧ મક્રહસાગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૨ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૩ દે.દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૫ ૨૭ ૨૧ ૨૦ ૨૪ ૧૦૭ 



46 
 

(૨) તે પિૈી તમામ વાહનોમાાં િાયદાની જોગવાઈ  મુજબ બ્યુરો ઓફ ઈન્ડીયન થટાન્ડડષઝ મુજબના િાયમી પાટીશનો ઉભા 

િરવામાાં આવ્યા હતા.  
(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  
(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 
જામનગર શહેરમાાં ટર ાન્દ્સપોટષના િાયદા/જોગિાઈનુાં પાલન. 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૭૨ (૧૬-૧૦-૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય વાહન વ્યવહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ જામનગર શહેરમાાંિી પિડાતા કબનવારસી ગૌવાંશ/પ્રાણીઓને લાાંબા સમયિી 
ગુજરાત પ્રાણી સાંરક્ષણ અકધકનયમ-૧૯૫૪ એ ૂાલ્સ નીચેની પરમીટ, ટર ાન્સપોટષ  ઓફ એનીમલ ૂાલ્સ-૧૯૭૮ અને ૨૦૦૧ અન્વયે 
જૂારી સટીફીિેટ િાયદાિીય જોગવાઈના પાલન વીના જ મ્યુનીસીપલ િોપોરેશન દ્વારા જુદી એજન્સીઓ સાંથિાઓને સોંપી દેવાય છે ત ે

હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ટર ાન્સપોટષ ના િાયદા/જોગવાઈનુાં પાલન િયાષ વગર ગૌવાંશની િઈ રહેલ હેરા ફેરીના જવાબદારો 

સામે શા પગલા લીધા, અને  

(૩) ગૌવાંશના ટર ાન્સપોટેશનમાાં એજન્સીઓ/સાંથિાઓ તમામ િાનુની જોગવાઈનુાં પાલન િરે તે માટે સરિારે શી 
િાયષવાહી િરી ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) આ કવભાગને સાંબાંકધત નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) માત્ર ગૌવાંશના વાહનો નક્રહ પરાંતુ તમામ પ્રિારના પશુઓના ટર ાન્સપોટેશન વાહનમાાં પશુઓના પ્રિાર પ્રમાણે 
જગ્યા સાંબાંકધત સુચનાઓ વાહન વ્યવહાર િકમશ્નરની િચેરી ના પક્રરપત્ર  ક્રમાાંિ: ડીએ/પોલીસ િેસ/ઓવરલોડ/ઓન/ 

૧૧૦૨૯, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ના રોજ ઇથયુ િરવામાાં આવેલ છે જનેી અમલવારી વખતોવખત િરાવવામાાં આવે છે. 

------- 

જમાલપુર ખાતે રેગ્યુલેટેડ િતલખાનામાાં પ્રાણીના ટર ાન્દ્સપોટેશન. 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૭૪ (૧૬-૧૦-૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય વાહન વ્યવહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે : 

(૧) અમદાવાદના જમાલપુર ખાતેના રેગ્યુલેટેડ િતલખાનામાાં તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની  કથિકતએ લાાંબા સમયિી 

ટર ાન્સપોટષ  સાંબાંધી િાયદા/જોગવાઈના ખુલે્લઆમ ઉલ્લાંઘન િરી પ્રાણીઓ વાહનમાાં લાવવામાાં આવે છે તે હિિીત સાચી છે. 

(૨) િાયદાનુાં ઉલ્લાંઘન િરીને પ્રાણીઓ લાવવા બદલ િેટલા વાહનો ડીટેઈન િરવામાાં આવ્યા અને િેટલા 
ઇસમોની ધરપિડ િરવામાાં આવી, 

(૩) તેમની સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી, અને 

(૪) ઉિત રેગ્યુલેટેડ િતલખાનામાાં પ્રાણીના ટર ાન્સપોટેશન સમયે તમામ િાયદાિીય જોગવાઈના પાલન માટે સરિારે શા 
પગલા લીધા ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) આ કવભાગને સાંબાંકધત નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૪) વાહનમાાં પશુઓના પ્રિાર પ્રમાણે જગ્યા સાંબાંકધત સુચનાઓ વાહન વ્યવહાર િકમશ્નરશ્રીની િચેરી ના પક્રરપત્ર  

ક્રમાાંિ: ડીએ/પોલીસ િેસ/ઓવરલોડ/ઓન/ ૧૧૦૨૯, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ના રોજ ઇથયુ િરવામાાં આવેલ છે જનેી 
અમલવારી વખતોવખત િરાવવામાાં આવે છે. 

------- 
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રાણીપ ખાતે આિેલી બિરામાંડીમાાં પ્રાણીઓને લાિિા બાબત. 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૦૬ (૨૧-૧૦-૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય વાહન વ્યવહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે :- 

(૧) અમદાવાદમાાં રાણીપ ખાતે આવેલી બિરામાંડીમાાં તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ ૩ વિષમાાં િેટલા વાહનો 
પ્રાણીઓ ભરીને આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી િેટલા વાહનો પાસે સેન્ટર લ મોટર વ્હીિલ (એમેન્ડમેન્ડ) ૂાલ્સ-૨૦૧૫ની જોગવાઈ અનુસાર ખાસ 

પ્રિારના િાયમી પાટીશનો તિા પરમીટ ધરાવતા ન હતા , 

(૩) આવા વાહનોના માકલિો સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી છે, અને  

(૪) આવા વાહનો ચિાસવા શી વ્યવથિા િરાઈ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૨-૨૦) 

 (૧) આ કવભાગને સાંબાંકધત નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૪) વાહનમાાં પશુઓના પ્રિાર પ્રમાણે જગ્યા સાંબાંકધત સુચનાઓ વાહન વ્યવહાર િકમશ્નરશ્રીની િચેરી ના પક્રરપત્ર  

ક્રમાાંિ: ડીએ/પોલીસ િેસ/ઓવરલોડ/ઓન/ ૧૧૦૨૯, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ના રોજ ઇથયુ િરવામાાં આવેલ છે જનેી 
અમલવારી વખતોવખત િરાવવામાાં આવે છે. 

------- 
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અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકિ, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાગ ૬૪૯૯, ૬૬૦૩, ૬૬૮૦ ૩ 

૨ કશક્ષણ કવભાગ ૫૦૧૪, ૫૦૨૦, ૫૦૨૨, ૫૮૮૪, ૫૯૨૫, ૫૯૮૧, ૬૧૦૬, 
૬૫૪૪, ૬૫૯૮ 

૯ 

૩ નાણા કવભાગ ૬૬૫૬ ૧ 

૪ અન્ન, નાગક્રરિ પુરવઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોનો કવભાગ 

૬૫૬૨ ૧ 

૫ આરોગ્ય અને પક્રરવાર િલ્યાણ કવભાગ ૬૪૭૦, ૬૬૭૧ ૨ 

૬ ગૃહ કવભાગ ૫૯૭૦, ૬૩૭૯ ૨ 

૭ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ ૬૬૧૮, ૬૬૨૦, ૬૬૨૧, ૬૬૨૨, ૬૬૨૩, ૬૬૨૪, ૬૬૨૭, 
૬૬૩૦, ૬૭૦૫ 

૯ 

૮ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ ૬૭૦૯, ૬૭૬૧ ૨ 

૯ િાયદા કવભાગ ૬૫૪૮, ૬૬૦૧ ૨ 

૧૦ નમષદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા અને 
િલ્પસર કવભાગ 

૨૮૬, ૬૫૪૬, ૬૫૪૭, ૬૬૦૭, ૬૬૦૯, ૬૬૧૪, ૬૬૧૯ ૭ 

૧૧ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાષણ અને ગ્રામ 
કવિાસ કવભાગ 

૪૫૫૦, ૪૬૫૧, ૬૬૮૨, ૧૦૮૩ ૪ 

૧૨ સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા કવભાગ ૬૭૬૨ ૧ 

૧૩ ઉજાષ અને પેટર ોિેમીિલ્સ કવભાગ ૬૦૧૧, ૬૨૧૧, ૬૭૦૮ ૩ 

૧૪ બાંદરો અને વાહનવ્યવહાર કવભાગ ૬૪૫૭, ૬૪૭૨, ૬૪૭૪, ૬૫૦૬ ૪ 

િુલ ૫૦ 

 

------- 

 

 

 

 

સરિારી મુરણાલય અને લેખનસામગ્રી,  રાજિોટ. 



   

ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભા 
છઠ્ઠુ સત્ર, ૨૦૨૦ 

શધુ્ધધપત્રક 
 

ચોથી અતારાાંકકત યાદી 
૧૦ ૬૬૫૬ ૧૧ માંત્રીશ્રીનો હોદ્દો માનનીય નાયબ 

મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
માનનીય નાયબ 

મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) 
૧૧ ૬૬૭૧ ૧૪ જિાબમાાં માંત્રીશ્રીનો હોદ્દો માનનીય નાયબ 

મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 

(આરોગ્ય) 

પાાંચમી અતારાાંકકત યાદી 
૧૨ ૬૫૫૧ ૧ પ્રશ્ન ખાંડ-૨ની પથમ લીટી ધોિાણ થિાની પાકિાર ધોિાણ થિાથી 

પાકિાર 

૧૩ ૬૫૭૫ ૨ પ્રશ્ન ખાંડ-૧ અને ૩ ઇન્ફ્રરમરી 
(પશઆુશ્રયસ્થાન) 

ઇન્ફ્ફરમરી 
(પશઆુશ્રયસ્થાન) 

૧૪ ૫૭૩૯ ૯ પ્રશ્ન ખાંડ-૧ની પ્રથમ લીટી અંગેની ફરીયાદો અંગેની કેટલી 
ફરીયાદો 

૧૫ ૫૭૪૦ ૧૦ પ્રશ્ન ખાંડ-૧ની પ્રથમ લીટી અંગેની ફરીયાદો અંગેની કેટલી 
ફરીયાદો 

૧૬ ૫૭૪૧ ૧૧ પ્રશ્ન ખાંડ-૧ની પ્રથમ લીટી અંગેની ફરીયાદો અંગેની કેટલી 
ફરીયાદો 

૧૭ ૪૭૭૪ ૩૩ જિાબ ખાંડ-૨ના કોષ્ટકમાાં 
૬ઠ્ઠી રૉ 

૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-
૩૦૧૮ સધુી) 

૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-
૨૦૧૮ સધુી) 

૧૮ ૪૭૭૪ ૩૩ જિાબ ખાંડ-૨ના 
કોષ્ટકનાચોથી કોલમમાાં 
અને જિાબ ખાંડ-૩ના 

બીજી લીટીમાાં બે જગ્યા 
પર 

િીજકરણ િીજકર 

૧૯ ૪૭૭૪ ૩૩ જિાબ ખાંડ-૩ના કોષ્ટકમાાં 
૬ઠ્ઠી રૉ 

૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-
૩૦૧૮ સધુી) 

૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-
૨૦૧૮ સધુી) 

૨૦ ૬૨૫૩ ૩૫ પ્રશ્ન ક્રમાાંક પછીની તારીખ (૧૬-૦૯-૨૦) (૧૬-૦૯-૧૯) 
૨૧ ૬૭૦૨ ૩૬ પ્રશ્ન ક્રમાાંક પછીની તારીખ (૨૯-૦૨-૨૦) (૦૬-૦૧-૨૦) 

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




