
 

પહેલી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ પર મૂક્યા 
તારીખઃ-  
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
સાતમુાં સત્ર-૨૦૨૦ 
અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

 

 

 

ગુજરાત ગૌણ સેિા માંડળની ભરતી પ્રકિયામાાં ગેરરીવત 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૪૫ (૦૭-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગુજરાત ગૌણ સેવા માંડળ દ્વારા િતી ભરતી 
પ્રક્રીયામાાં િતી ગેરરીકતઓની િેટલી ફરરયાદ સરિારને મળી, અને 

(૨) ઉક્ત મળેલ ફરરયાદ પૈિી ગેરરીકત અટિાવવા સરિારે શી િાયષવાહી િરી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ): (૧૬-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગુજરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ દ્વારા િતી ભરતી 
પ્રક્રીયામાાં િતી ગેરરીકતઓ અાંગેની મળેલ ફરરયાદોની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

િર્ષ મળેલ ફકરયાદ 

૨૦૧૫ ૦૯ 

૨૦૧૬ ૦૯ 

૨૦૧૭ ૦૩ 

૨૦૧૮ ૦૬ 

૨૦૧૯ ૫૩ 

(૨) ઉક્ત મળેલ ફરરયાદ પૈિી વર્ષ ૨૦૧૫ િી ૨૦૧૮ દરકમયાન િરેલ િાયષવાહીની કવગતોનુાં *પત્રિ આ સાિે 
કબડાણમાાં સામેલ છે જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૯ દરકમયાન જા.ક્ર.૧૫૦/૨૦૧૮૧૯, કબન સકચવાલય ક્લાિષ  અને સકચવાલય સાંવગષના 
ઓફીસ-આસીથટન્ટ ની પરીક્ષાને સાંબાંકિત મળેલ ફરરયાદો સાંદભે સરિારશ્રી દ્વારા થપેશીયલ ઇન્વેથટીગેશન ટીમ (SIT) નુાં ગઠન 

િરવામાાં આવેલ હતુાં અને થપેશીયલ ઇન્વેથટીગેશન ટીમ (SIT) ની ભલામણ મુજબ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ દ્વારા 
તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ લેવાયેલ કબન સકચવાલય િારિુન અને ઓફીસ આસીથટન્ટની પરીક્ષા રદ િરવામાાં આવેલ હતી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં તીડના આતાંિથી ખેડૂતોના પાિને થયેલ નુિશાન 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૬૫ (૨૯-૦૨-૨૦૨૦) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરજાદા (વાાંિાનેર): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા ચાર માસમાાં રાજ્યમાાં તીડના આતાંિ ને િારણે ખેડૂતોના પાિને મોટા 
પ્રમાણમાાં નુિશાન િયુાં છે તે હિીિત સાચી છે,  
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(૨) જો હા તો ક્યા જીલ્ાના િયા તાલુિામાાં તીડના આતાંિના િારણે ખેડૂતોનાાં પાિને િેટલુાં નુિશાન િયુાં, અને 

(૩) આ નુિશાની અાંગે ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ િેટલુાં વળતર ચૂિવવામાાં આવયુાં અને િેટલુાં વળતર ચૂિવવાનુાં બાિી છે? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા, તીડના ઉપદ્રવને િારણે િેટલાિ કવથતારોમાાં પાિને નુિસાન િયેલ છે. 

(૨) *પત્રિ-૧ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં તીડના આતાંિને િારણે થયેલ તાલુિાિાર અાંદાજીત પાિ નુિશાનની વિગત 

િમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ અાંદાજીત નુિશાનગ્રસ્ત વિસ્તાર (હે.) 

૧ બનાસિાાંઠા 

પાલનપુર ૧૧.૪૭ 

અમીરગઢ ૪.૦૦ 

દાાંતા ૨.૩૨ 

વડગામ ૫૪.૪૫ 

ડીસા ૪૨૮.૫૫ 

રદયોદર ૧૮૭.૬૪ 

ભાભર ૩૪.૭૦ 

િરાદ ૬૭૨૫.૦૦ 

િાનેરા ૧૭૧.૨૦ 

લાખણી ૫૪.૭૦ 

દાાંતીવાડા ૩૭.૮૦ 

વાવ ૪૯૭૨.૦૨ 

સુઈગામ ૧૦૭૮.૮૭ 

૨ પાટણ 
સાાંતલપુર ૮૦.૦૦ 

સરથવતી ૪૦.૦૦ 

(૩) અસરગ્રથત ખેડૂતોને વળતર ચૂિવવાની િાયષવાહી પ્રગકત હેઠળ છે. 

-------- 

જતેપુર, જામિાંડોરણા અને ઉનાના ડીલરો પાસેથી રાસાયવણિ ખાતરના નમૂનાઓની તપાસ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૮૭ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા એિ વર્ષમાાં િોરોમાંડલ ઇન્ટરનેશનલ િાંપનીના રાસાયકણિ ખાતરના 

જતેપુર, જામિાંડોરણા અને ઉનાના ડીલરો પાસેિી લેવાયેલા િેટલા નમૂનાઓ કબનપ્રમાકણત િયા,  

(૨) ઉક્ત નમૂનાઓ કબનપ્રમાકણત િયા બાદ તપાસ અન્વયે િેટલા ઇસમો સાંડોવાયેલા હોવાનુાં સામે આવયુાં, અને 

(૩) તે અન્વયે િેટલા જવાબદારો સામે શા પગલા લેવામાાં આવયા? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) ૩ (ત્રણ) 

(૨) ઉક્ત નમૂનાઓ કબનપ્રમાકણત િવાને િારણે સાત જવાબદારો સામે િાયષવાહી િરેલ છે. 

(૩) રાસાયકણિ ખાતર(કનયાંત્રણ) હુિમ-૧૯૮૫ની જોગવાઇઓ અનુસાર કનયમોનુસારની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
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શહેરી વિસ્તારમાાં મજષ/બાંધ શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૩૬ (૦૨-૦૭-૨૦૧૯) શ્રી અવમત ચાિડા (આાંિલાવ): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ાાં બે વર્ષમાાં શહેરી કવથતારમાાં િેટલી સરિારી પ્રાિકમિ અને માધ્યકમિ 
શાળાઓ બાંિ અિવા મજષ િરવામાાં આવી, 

(૨) બાંિ અિવા મજષ િરવાના િારણો શા છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી નવી ખાનગી શાળાઓને માંજૂરી આપવામાાં આવી તિા વગષ વિારાની માંજૂરી આપવામાાં 
આવી? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) પ્રાથવમિ શાળાઓ : ૧૨૩ 

  માધ્યવમિ શાળાઓ : ૦૧ શ્રી મોહનદાસ ગાાંિી કવદ્યાલય, રાજિોટ બાંિ િરવામાાં આવેલ છે. એિ પણ શાળા મજષ 
િયેલ નિી. 

(૨) પ્રાથવમિ શાળાઓ : (૧) શૂન્ય કવદ્યાિી હોવાિી બાંિ િરેલ છે તેમજ બાળિોની સાંખ્યા ઓછી હોવાિી નજીિની 
શાળામાાં મજષ િરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શાળાઓમાાં િોરણ ૬ અને ૭ ની પૂરતા કવદ્યાિીઓ ન હોવાના િારણે આર.ટી.ઈ.એક્ટ મુજબ અન્ય 
શાળામાાં મજષ િરવામાાં આવેલ છે. 

 માધ્યવમિ શાળાઓ : સરિારશ્રી દ્વારા આ શાળા ખાતે મહાત્મા ગાાંિી મ્યુઝીયમ બનાવતા. 

(૩) પ્રાથવમિ શાળાઓ : ૧૧૫૭ નવી ખાનગી પ્રાિકમિ શાળાઓને માંજુરી આપવામાાં આવી તિા ૨૮૧૬ ખાનગી 
પ્રાિકમિ શાળાઓના વગષ વિારાની માંજુરી આપવામાાં આવી. 

 માધ્યવમિ શાળાઓ : ૨૪૬ નવી ખાનગી માધ્યકમિ શાળાઓને માંજુરી આપવામાાં આવી તિા ૫૬૯ ખાનગી 

માધ્યકમિ શાળાઓના વગષ વિારાની માંજૂરી આપવામાાં આવી. 
-------- 

રાજ્યમાાં સરિારને જાણ િયાષ િગર લાાંબા સમય સુધી ગેરહાજર પ્રાધ્યાપિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૧૬ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી અવિનભાઇ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િોમસષ 
િોલેજોના િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સરિારને જાણ િયાષ વગર લાાંબા સમય સુિી ગેરહાજર રહેલ છે, 

(૨) ગેરહાજર રહેલ પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો પૈિી િેટલા કવદેશ જતા રહ્યા હોવાનુાં માલુમ 
પડ્ુાં, 

(૩) ઉક્ત વર્ષવાર તે પૈિી િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, 
અને 

(૪) માંજૂરી વગર લાાંબા સમય સુિી ગેરહાજર રહેનાર પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે પગલાાં 
લેવાની િોની જવાબદારી હોય છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૫-૨૦૨૦) 

(૧) (અ) સરિારી િોલેજો : શૂન્ય 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો : *પત્રિ ૦૧ મુજબ 

(૨) (અ) સરિારી િોલેજો : પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો : *પત્રિ ૦૨ મુજબ 
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(૩) (અ) સરિારી િોલેજો : પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો : *પત્રિ ૦૩ મુજબ 

(૪) (અ) સરિારી િોલેજો : સરિારશ્રીની 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો : સાંબાંકિત સાંથિાના મેનેજમેન્ટની/સાંચાલિ માંડળની 

પત્રિ-૧ 

રાજ્યમાાં સરિારને જાણ િયાષ િગર લાાંબા સમય સુધી ગેરહાજર પ્રાધ્યાપિો 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ગ્રાન્ટેડ િોમસષ િોલેજોના સરિારને જાણ િયાષ િગર 
લાાંબા સમય સુધી ગેરહાજર રહેલ પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિોની વિગત. 

િર્ષ : ૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૭-૧૮ : શુન્ય 

િર્ષ : ૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

િમ વજલ્લો પ્રાધ્યાપિ સહ પ્રાધ્યાપિ સહાયિ પ્રાધ્યાપિ 

1  અમદાવાદ ૧ ૦ ૦ 

2  અમરેલી ૦ ૦ ૦ 

3  આણાંદ ૦ ૦ ૦ 

4  અરવલ્ી ૦ ૦ ૦ 

5  બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ 

6  બોટાદ ૦ ૦ ૦ 

7  ભરૂચ ૦ ૦ ૦ 

8  ભાવનગર ૦ ૦ ૦ 

9  છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ 

10  દાહોદ ૦ ૦ ૦ 

11  ડાાંગ ૦ ૦ ૦ 

12  દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ 

13  ગાાંિીનગર ૦ ૦ ૦ 

14  ગીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ 

15  જામનગર ૦ ૦ ૦ 

16  જુનાગઢ ૦ ૦ ૦ 

17  ખેડા ૦ ૦ ૦ 

18  િચ્છ ૦ ૦ ૦ 

19  મહીસાગર ૦ ૦ ૦ 

20  મહેસાણા ૦ ૦ ૦ 

21  મોરબી ૦ ૦ ૦ 

22  નમષદા ૦ ૦ ૦ 

23  નવસારી ૦ ૦ ૦ 

24  પાંચમહાલ ૦ ૦ ૦ 

25  પાટણ ૦ ૦ ૦ 

26  પોરબાંદર ૧ ૦ ૦ 

27  રાજિોટ ૦ ૦ ૦ 

28  સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ 

29  સુરત ૦ ૦ ૦ 

30  સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦ ૦ 

31  તાપી ૦ ૦ ૦ 

32  વડોદરા ૦ ૦ ૦ 

33  વલસાડ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૨ ૦ ૦ 
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પત્રિ-૨ 

રાજ્યમાાં સરિારને જાણ િયાષ િગર લાાંબા સમય સુધી ગેરહાજર પ્રાધ્યાપિો 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ ગેરહાજર રહેલ પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો 
પૈિી િેટલા વિદેશ જતા રહ્યા હોિાનુાં માલુમ પડુ્ાં. 

િર્ષ : ૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૭-૧૮ : શુન્ય 

િર્ષ : ૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

િમ વજલ્લો પ્રાધ્યાપિ સહ પ્રાધ્યાપિ સહાયિ પ્રાધ્યાપિ 

1  અમદાવાદ ૧ ૦ ૦ 

2  અમરેલી ૦ ૦ ૦ 

3  આણાંદ ૦ ૦ ૦ 

4  અરવલ્ી ૦ ૦ ૦ 

5  બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ 

6  બોટાદ ૦ ૦ ૦ 

7  ભરૂચ ૦ ૦ ૦ 

8  ભાવનગર ૦ ૦ ૦ 

9  છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ 

10  દાહોદ ૦ ૦ ૦ 

11  ડાાંગ ૦ ૦ ૦ 

12  દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ 

13  ગાાંિીનગર ૦ ૦ ૦ 

14  ગીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ 

15  જામનગર ૦ ૦ ૦ 

16  જુનાગઢ ૦ ૦ ૦ 

17  ખેડા ૦ ૦ ૦ 

18  િચ્છ ૦ ૦ ૦ 

19  મહીસાગર ૦ ૦ ૦ 

20  મહેસાણા ૦ ૦ ૦ 

21  મોરબી ૦ ૦ ૦ 

22  નમષદા ૦ ૦ ૦ 

23  નવસારી ૦ ૦ ૦ 

24  પાંચમહાલ ૦ ૦ ૦ 

25  પાટણ ૦ ૦ ૦ 

26  પોરબાંદર ૧ ૦ ૦ 

27  રાજિોટ ૦ ૦ ૦ 

28  સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ 

29  સુરત ૦ ૦ ૦ 

30  સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦ ૦ 

31  તાપી ૦ ૦ ૦ 

32  વડોદરા ૦ ૦ ૦ 

33  વલસાડ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૨ ૦ ૦ 
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પત્રિ-૩ 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ િર્ષિાર તે પૈિી િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે શા પગલાાં  
લેિામાાં આવ્યા. 

િમ િોલેજનુાં નામ નામ હોદ્દો પગલા લીધેલ છે. 
હા/ના 

પગલાની વિગત 

૧ પ્રભુદાસ ઠક્કર આટષસ એન્ડ 
િોમસષ િોલેજ, રીલીફ રોડ, 
અમદાવાદ 

પ્રો.આર.એસ.અજમેરી પ્રાધ્યાપિ હા પગાર બાંિ િરેલ છે. 

૨ શ્રી ગુરુિુળ મરહલા આટષસ 
િોમસષ િોલેજ, પોરબાંદર 

આશાબેન હરદાસભાઇ બાપોદરા પ્રાધ્યાપિ હા પગાર બાંિ િરેલ છે 

-------- 

રાજ્યમાાં સરિારને જાણ િયાષ િગર લાાંબા સમય સુધી ગેરહાજર પ્રાધ્યાપિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૩૭ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ આટષસ 
િોલેજોના િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સરિારને જાણ િયાષ વગર લાાંબા સમય સુિી ગેરહાજર રહેલ છે, 

(૨) ગેરહાજર રહેલ પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો પૈિી િેટલા કવદેશ જતા રહ્યા હોવાનુાં માલુમ 
પડ્ુાં, 

(૩) ઉક્ત વર્ષવાર તે પૈિી િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, 
અને 

(૪) માંજૂરી વગર લાાંબા સમય સુિી ગેરહાજર રહેનાર પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે પગલાાં 
લેવાની િોની જવાબદારી હોય છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૭-૦૫-૨૦૨૦) 

(૧)  

(અ) સરિારી િોલેજોઃ શુન્ય 

(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૧ મુજબ 

(૨)  

(અ) સરિારી િોલેજોઃ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૨ મુજબ 

(૩)  

(અ) સરિારી િોલેજોઃ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૩ મુજબ 

(૪)  

(અ) સરિારી િોલેજોઃ સરિારશ્રીની 

(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ સાંબાંકિત સાંથિાના મેનેજમેન્ટની/સાંચાલિ માંડળની 

પત્રિ-૧ 

રાજ્યમાાં સરિારને જાણ િયાષ િગર લાાંબા સમય સુધી ગેરહાજર પ્રાધ્યાપિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૩૭ માન. િારાસભ્યશ્રી શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ 
છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ આટષસ િોલેજોના િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ 
પ્રાધ્યાપિો સરિારને જાણ િયાષ વગર લાાંબા સમય સુિી ગેરહાજર રહેલ છે, 
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િર્ષઃ ૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૭-૧૮ : શુન્ય 

િર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯ 

િમ વજલ્લો પ્રાધ્યાપિ સહ પ્રાધ્યાપિ સહાયિ પ્રાધ્યાપિ 

૧ અમદાવાદ ૧ ૦ ૦ 

૨ અમરેલી ૦ ૦ ૦ 

૩ આણાંદ ૦ ૦ ૦ 

૪ અરવલ્ી ૦ ૦ ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ 

૬ બોટાદ ૦ ૦ ૦ 

૭ ભરુચ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભાવનગર ૦ ૦ ૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ 

૧૦ દાહોદ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ગાાંિીનગર ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જામનગર ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ ખેડા ૦ ૦ ૦ 

૧૮ િચ્છ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મહીસાગર ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મોરબી ૦ ૦ ૦ 

૨૨ નમષદા ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નવસારી ૧ ૦ ૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાટણ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ 

૨૯ સુરત ૦ ૦ ૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦ ૦ 

૩૧ તાપી ૦ ૦ ૦ 

૩૨ વડોદરા ૦ ૦ ૦ 

૩૩ વલસાડ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૨ ૦ ૦ 

પત્રિ-૨ 

રાજ્યમાાં સરિારને જાણ િયાષ િગર લાાંબા સમય સુધી ગેરહાજર પ્રાધ્યાપિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૩૭ માન. િારાસભ્ય શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ કથિકતએ 
ગેરહાજર રહેલ પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો પૈિી િેટલા કવદેશ જતા રહ્યા હોવાનુાં માલુમ પડ્ુાં,  

િર્ષઃ ૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૭-૧૮ : શુન્ય 

િર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯ 

િમ વજલ્લો પ્રાધ્યાપિ સહ પ્રાધ્યાપિ સહાયિ પ્રાધ્યાપિ 

૧ અમદાવાદ ૧ ૦ ૦ 

૨ અમરેલી ૦ ૦ ૦ 

૩ આણાંદ ૦ ૦ ૦ 

૪ અરવલ્ી ૦ ૦ ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ 

૬ બોટાદ ૦ ૦ ૦ 
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િર્ષઃ ૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૭-૧૮ : શુન્ય 

િર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯ 

િમ વજલ્લો પ્રાધ્યાપિ સહ પ્રાધ્યાપિ સહાયિ પ્રાધ્યાપિ 

૭ ભરુચ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભાવનગર ૦ ૦ ૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ 

૧૦ દાહોદ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ગાાંિીનગર ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જામનગર ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ ખેડા ૦ ૦ ૦ 

૧૮ િચ્છ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મહીસાગર ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મોરબી ૦ ૦ ૦ 

૨૨ નમષદા ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નવસારી ૦ ૦ ૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાટણ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ 

૨૯ સુરત ૦ ૦ ૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦ ૦ 

૩૧ તાપી ૦ ૦ ૦ 

૩૨ વડોદરા ૦ ૦ ૦ 

૩૩ વલસાડ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૧ ૦ ૦ 

પત્રિ-૩ 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની વસ્થવતએ િર્ષિાર તે પૈિી િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે શા પગલાાં 
લેિામાાં આવ્યા  

િમ િોલેજનુાં નામ નામ હોદ્દો પગલા લીધેલ છે.  
હા/ના 

પગલાની વિગત પ્રિાહ 

૧ પ્રભુદાસ ઠક્કર આટષસ 
એન્ડ િોમસષ િોલેજ, 

રીલીફ રોડ, અમદાવાદ 

શ્રીમતી એસ.ય.ુ મન્સુરી પ્રાધ્યાપિ હા પગાર બાંિ િરેલ છે આટષસ 

૨ વી. એસ. પટેલ આટષસ 
એન્ડ સાયન્સ િોલેજ, 

બીલીમોરા 

પ્રા.ડૉ. ગલુાબભાઈ 
મેરવાનભાઈ પટેલ 

પ્રાધ્યાપિ હા નોરટસ આપવામાાં 
આવેલ છે. 

આટષસ 

-------- 
રાજ્યમાાં સરિારને જાણ િયાષ િગર લાાંબા સમય સુધી ગેરહાજર પ્રાધ્યાપિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૪૨ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (િાંિુિા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ સાયન્સ 
િોલેજોના િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સરિારને જાણ િયાષ વગર લાાંબા સમય સુિી ગેરહાજર રહેલ છે, 

(૨) ગેરહાજર રહેલ પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો પૈિી િેટલા કવદેશ જતા રહ્યા હોવાનુાં માલુમ 
પડ્ુાં, 
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(૩) ઉક્ત વર્ષવાર તે પૈિી િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, 

અને 
(૪) માંજૂરી વગર લાાંબા સમય સુિી ગેરહાજર રહેનાર પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે પગલાાં 

લેવાની િોની જવાબદારી હોય છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૭-૦૫-૨૦૨૦) 

(૧)  
(અ) સરિારી િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૧ મુજબ 
(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૧ મુજબ 

(૨)  
(અ) સરિારી િોલેજોઃ શૂન્ય 
(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૨ મુજબ 

(૩)  
(અ) સરિારી િોલેજોઃ રાજીનામુ ગણીને સેવાઓ સમાપ્ત િરવામાાં આવેલ છે. 
(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૩ મુજબ 

(૪)  
(અ) સરિારી િોલેજોઃ સરિારશ્રીની 
(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ સાંબાંકિત સાંથિાના મેનેજમેન્ટની/સાંચાલિ માંડળની 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 

રાજ્યમાાં સરિારને જાણ િયાષ િગર લાાંબા સમય સુધી ગેરહાજર પ્રાધ્યાપિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૫૪ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી લવલત િસોયા (િોરાજી): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ આટષસ, 
િોમસષ અને સાયન્સ િોલેજોના િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સરિારને જાણ િયાષ વગર લાાંબા સમય સુિી 

ગેરહાજર રહેલ છે, 

(૨) ગેરહાજર રહેલ પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો પૈિી િેટલા કવદેશ જતા રહ્યા હોવાનુાં માલુમ 
પડ્ુાં, 

(૩) ઉક્ત વર્ષવાર તે પૈિી િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, 
અને 

(૪) માંજૂરી વગર લાાંબા સમય સુિી ગેરહાજર રહેનાર પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે પગલાાં 
લેવાની િોની જવાબદારી હોય છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૦૫-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧)  
(અ) સરિારી િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૧ મુજબ 
(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૧ મુજબ 

(૨)  
(અ) સરિારી િોલેજોઃ શૂન્ય 
(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૨ મુજબ 

(૩)  
(અ) સરિારી િોલેજોઃ રાજીનામુ ગણીને સેવાઓ સમાપ્ત િરવામાાં આવેલ છે. 
(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ *પત્રિ ૦૩ મુજબ 

(૪)  
(અ) સરિારી િોલેજોઃ સરિારશ્રીની 
(બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજોઃ સાંબાંકિત સાંથિાના મેનેજમેન્ટની/સાંચાલિ માંડળની 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 
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રાજ્યમાાં પ્રાથવમિ શાળાઓમાાં ગવણત, વિજ્ઞાન અને અાંગ્રેજીના વશક્ષિોની ખાલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૮૩ (૬-૧-૨૦૨૦) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં જીલ્ાવાર સરિારી પ્રાિકમિ શાળાઓમાાં ગકણત, કવજ્ઞાન અને 
અાંગ્રેજીના કશક્ષિોની િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

(૨) ઉક્ત જગ્યાઓ ખાલી રહેવાના િારણો શા છે, અને 

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

િમ વજલ્લા/નગરનુાં નામ 
ખાલી જગ્યા ધોરણ ૬ થી ૮ િુલ િામ િરતાાં પૈિી ધોરણ ૧ થી ૫ િાળા ધોરણ ૬ થી ૮માાં િામ િરતાાં 

ગવણત વિજ્ઞાન ભાર્ાઓ ગવણત વિજ્ઞાન ભાર્ાઓ 

૧ અમદાવાદ ૬૪ -૩૬ ૧૨૭ ૧૩૧ 

૨ વડોદરા ૪૨ -૨૨ ૬૩ ૮૬ 

૩ રાજિોટ ૮૧ -૬ ૧૭૦ ૨૩૭ 

૪ સુરત ૨૩ ૧૩ ૩૬ ૫૬ 

૫ ખેડા ૩૪ -૨૦ ૭૯ ૯૬ 

૬ આણાંદ -૮ -૫૦ ૧૧૨ ૧૧૩ 

૭ પાંચમહાલ ૧૧૪ -૩૩ ૨૩૪ ૧૯૮ 

૮ દાહોદ ૭૫ -૪૫ ૧૪૧ ૧૯૧ 

૯ સાબરિાાંઠા ૩૫ -૪ ૭૨ ૧૩૦ 

૧૦ જુનાગઢ ૧૦ -૧૪ ૧૦૬ ૧૩૪ 

૧૧ પોરબાંદર ૫ -૧૯ ૩૦ ૩૭ 

૧૨ મહેસાણા ૧૨ -૫૬ ૧૩૭ ૧૮૬ 

૧૩ પાટણ ૩ -૯૧ ૫૩ ૭૦ 

૧૪ ભાવનગર ૫ -૪૩ ૧૩૪ ૧૩૬ 

૧૫ જામનગર ૮૧ ૧૬ ૧૫૫ ૨૦૭ 

૧૬ અમરેલી ૩૬ -૪૩ ૧૦૦ ૧૦૪ 

૧૭ િચ્છ ૨૨૪ ૨૫૨ ૨૭૩ ૧૪૯ 

૧૮ ભરૂચ ૨૯ -૨૪ ૯૦ ૧૨૧ 

૧૯ નમષદા ૪૨ ૧૨ ૧૪ ૩૦ 

૨૦ વલસાડ ૨૯ -૪૨ ૬૭ ૫૯ 

૨૧ નવસારી ૧૪ -૯ ૫૨ ૭૨ 

૨૨ બનાસિાાંઠા ૪૧ -૭૦ ૬૮ ૧૫૯ 

૨૩ સુરેન્દ્રનગર ૩૮ -૬૮ ૮૬ ૧૨૯ 

૨૪ ગાાંિીનગર -૪ -૧૫ ૬૯ ૧૦૨ 

૨૫ ડાાંગ ૫ -૫ ૧૦ ૨૦ 

૨૬ તાપી ૨૩ ૮ ૩૯ ૬૫ 

૨૭ અરવલ્ી ૩૨ -૪ ૧૩૦ ૧૭૨ 

૨૮ ગીર સોમનાિ -૨૧ -૭૦ ૬૫ ૮૪ 

૨૯ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૪૩ ૮૯ ૫૫ ૧૧૮ 

૩૦ મરહસાગર ૮૫ ૧૨ ૧૧૫ ૧૧૩ 

૩૧ મોરબી ૬૪ ૨૦ ૮૭ ૧૨૯ 

૩૨ બોટાદ ૧૫ -૩૨ ૧૪ ૧૬ 

૩૩ છોટા ઉદેપુર ૩૬ -૧૦ ૩૦ ૪૪ 
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પત્રિ-૨ 

િમ વજલ્લા/નગરનુાં નામ 
ખાલી જગ્યા ધોરણ ૬ થી ૮ િુલ િામ િરતાાં પૈિી ધોરણ ૧ થી ૫ િાળા ધોરણ ૬ થી ૮માાં િામ િરતાાં 

ગવણત વિજ્ઞાન ભાર્ાઓ ગવણત વિજ્ઞાન ભાર્ાઓ 

૧ અમદાવાદ ૬૬ -૫૩ ૯ ૦ 

૨ વડોદરા ૧૦ -૧૯ ૧ ૦ 

૩ રાજિોટ ૪ -૨ ૨ ૬ 

૪ સુરત ૧૯૦ ૩૨ ૮ ૩૩ 

૫ ભાવનગર ૨૫ -૧૮ ૧૮ ૮ 

૬ જામનગર ૧ -૭ ૧ ૨ 

૭ ઉપલેટા ૧ -૧ ૦ ૦ 

૮ જતેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ નડીયાદ ૯ -૯ ૮ ૪ 

૧૦ આણાંદ ૦ -૮ ૦ ૧ 

૧૧ ઊંઝા -૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ કસધ્િપુર -૪ -૩ ૦ ૦ 

૧૩ બોટાદ -૧ ૩ ૧ ૨ 

૧૪ મહુવા ૪ -૬ ૦ ૦ 

૧૫ અમરેલી -૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ અાંજાર ૫ -૨ ૦ ૦ 

૧૭ ભરૂચ ૨ -૪ ૦ ૧ 

૧૮ અાંિલેશ્વર ૨ -૩ ૪ ૪ 

૧૯ નવસારી ૧ -૧ ૧ ૦ 

૨૦ ગાાંિીનગર ૬ ૩ ૧ ૮ 

(૨) િો-૧ િી ૮નુાં સળાંગ એિમ ગણવાના િારણે િો-૧ િી ૫માાં વિ પડતાાં કશક્ષિોને િો-૬ િી ૮માાં સમાવવાના 
િારણે. 

(૩) ભરતી િેલેન્ડર મુજબ કજલ્ાની ખાલી જગ્યાઓને ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

-------- 

રાજ્યમાાં પ્રાથવમિ શાળાઓને સ્િાયત શાળા સાંચાલનમાાંથી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાાં ફેરિિા માટેની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૩૩ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં વર્ષવાર કજલ્ાવાર પ્રાિકમિ શાળાઓને થવાયત 
શાળા સાંચાલનમાાંિી સરિારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાાં ફેરવવા માટે િેટલી સાંથિાઓએ માાંગણી િરી, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલી સાંથિાઓની માાંગણીઓ સરિારે ગ્રાહ્ય રાખી? 

માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૩-૭-૨૦૨૦) 

(૧) ૩ 
(૨) એિપણ નહી. 

-------- 
વશક્ષિોની ઓનલાઈન હાજરી બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૬૭ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરજાદા (વાાંિાનેર) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ પ્રાિકમિ, માધ્યકમિ, ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 
શાળાઓમાાં કશક્ષિોની ઓનલાઈન હાજરી ફરજીયાત િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી છે, અને 



12 
 

(૨) જો હા તો ગ્રામ્ય કવથતારોમાાં ઈન્ટરનેટની અપૂરતી વયવથિાને િારણે હાજરી પુરી ન શિાતી હોવાની મુશ્િેલી દૂર 

િરવા સરિારે શી િાયષવાહી િરી છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૭-૨૦૨૦) 

(૧) હા. 

(૨) જ ેગ્રામ્ય કવથતારોમાાં ઈન્ટરનેટની અપૂરતી વયવથિા છે ત્યાાં SMS િી મારહતી માંગાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યનુાં િુલ જાહેર દેિુાં 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૫૬ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યનુાં િુલ જાહેર દેવુાં િેટલુાં છે, 

(૨) આમાાંિી િેન્દ્ર સરિારની લોન િેટલી છે, અને આ લોનો પૈિી િયા વયાજના દરની િેટલી લોનો છે, અને 

(૩) આ માટે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િુલ િેટલી રિમની વયાજની ચુિવણી િરવામાાં આવી? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) : (૨૧-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧)  

નાણાિીય િર્ષ િુલ બાિી જાહેર દેિુાં (રૂ. િરોડમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અાં.) ૨,૪૦,૬૫૨ 

(૨)  

વિગત લોનની રિમ (રૂ. િરોડમાાં) લોનના વ્યાજદર (%) 

િેકન્દ્રય દેવુાં ૭,૨૨૩ ૦% િી ૧૩% 

(૩) લોનના વયાજની ચૂિવણી (રૂ. િરોડમાાં) 

વિગત/િર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯(સુ.અાં) 

િેકન્દ્રય લોન ૩૬૫ ૫૧૪ ૪૬૯ ૪૩૦ ૪૦૬ 

-------- 

રાજ્યમાાં ડુાંગળીના ભાિો વનયાંત્રણ લાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૦૯ (૫-૩-૨૦૨૦) શ્રી શીિાભાઈ ભૂરીયા (રદયોદર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અને ગ્રાહિોની 
બાબત માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવ પ્રકત કિલો રૂ.૧૦૦ને પાર િયેલ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તા.૩૧/૧/૨૦૨૦ની કથિકતએ ક્યારે શા પગલા લેવામાાં 
આવયા, અને 

(૩) ડુાં ગળીના ભાવો વિવાના શા િારણો છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૩૦-૬-૨૦૨૦) 

 (૧) હા, જી. 

(૨) ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવયા. 

(૧)  રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાહિ બાબતો અન્ન અને જાહેર કવતરણ માંત્રાલય, ભારત સરિારના 
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંિ:એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭-ઈસીઆર એન્ડ ઈ ના અનુસાંિાને તમામ 
કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને ડુાં ગળીના ભાવમાાં િઈ રહેલ વિારાને 
ધ્યાને રાખી રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો સામાન્ય બની રહે તિા બજારમાાં ડુાં ગળીની અછત ન સજાષય તે માટે 
તિેદારીના ભાગરૂપે “ડુાં ગળી” નો વેપાર િરતા ઉત્પાદિો, ખેડૂતો, જથ્િાબાંિ તેમજ છુટિ કવકે્રતાઓ, 
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ઉપભોક્તા એસોસીએશન સાિે કજલ્ા િક્ષાએ પરામશષ િરી, બેઠિો યોજી ડુાં ગળીના ભાવ કનયાંત્રણમાાં રહે ત ે

માટે જરૂરી પગલાાંઓ લેવા તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંિ:ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/પ૩૦૯૩૭/બ િી 
સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ હતી.  

(૨) ભારત સરિાર દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા નાં. એસ.ઓ.૩૫૪૦ (ઈ) િી ડુાં ગળી ઉપરની 

સાંગ્રહ મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન િરેલ હતી. 
તેમજ ભારત સરિારના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૯ના ડી.ઓ.નાં. એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭/ઈસીઆર એન્ડ 
ઈ(૧)િી તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર પ્રકતબાંિ મૂિેલ હતો. તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૬/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બી િી 
ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહમયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦ મે.ટન અને છૂટિ કવકે્રતા માટે ૧૦ મે.ટન િરેલ 
હતી. અને પત્ર ક્રમાાંિ:ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના 
કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને થટોિ લીમીટ અમલીિરણ તેમજ તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર 

પ્રકતબાંિ મૂિેલ હોવાની જાણ િરાયેલ. આમ, ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તુતષજ િાયષવાહી િરવામાાં 

આવેલ હતી.  

(૩) રાજય સરિાર દ્વારા તા. ૨૫/૧૦/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૭/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બ િી ડુાં ગળીના વેપાર માટે ગુજરાત આવશ્યિ ચીજવથતુ (પરવાના, કનયાંત્રણ અને જથ્િા 
જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ હેઠળ આવરી લઈ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સુિી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા 

જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી.  

(૪) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં. જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૦/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે 
૨પ-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૫-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી.  

(૫) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં. જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૧/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે 
૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૨-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી.  

(૬) રાજ્યમાાં તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુિીના સમયગાળા દરમ્યાન ડુાં ગળીના 
વેપારીઓની િુલ ૧૯૭ તપાસો િરવામાાં આવેલ હતી. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા દરમ્યાન સતત વરસાદના િારણે ચોમાસુ ડુાં ગળીના ઉત્પાદનમાાં પાછલા ત્રણ વર્ષમાાં  સરેરાશ 
ઉત્પાદન ૨.૨૬ લાખ મે.ટન સામે ૧.૯૫ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન િયેલ હોવાનો અાંદાજ હતો.  

 ગુજરાત રાજ્યમાાં ચોમાસુ ડુાં ગળીની આવિ નવેમ્બર માસિી ચાલુ િાય છે. રાજયમાાં મહારાષ્ટ્ર , િણાષટિ વગેરે રાજ્યોમાાંિી 
આવતી ડુાં ગળીનો ખાવામાાં વિુ ઉપયોગ િાય છે. પરાંતુ, આ રાજ્યોમાાં ચોમાસા-૨૦૧૯ દરમ્યાન સતત વરસાદ ચાલુ રહેવાના િારણે 
ઓિટોબર-નવેમ્બર-ડીસેમ્બર માસમાાં પુરતો પુરવઠો મળેલ ન હતો. આિી ટૂાં િા સમયગાળા માટે ભાવ વિારો જોવા મળેલ હતો.  

વિુમાાં રકવ ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦માાં અાંદાજીત ૪૨ હજાર હેિટરમાાં ડુાં ગળીનુાં વાવેતર િયેલ જ ેછેલ્ા ત્રણ વર્ષની સરેરાશ િરતાાં 
વિારે છે, આિી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦િી પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્િો મળી રહેલ હતો. 

-------- 

રાજ્યમાાં ડુાંગળીના ભાિો વનયાંત્રણ લાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૧૦ (૫-૩-૨૦૨૦) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અન ેગ્રાહિોની 
બાબત માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવ પ્રકત કિલો રૂ.૧૦૦ને પાર િયેલ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તા.૩૧/૧/૨૦૨૦ની કથિકતએ ક્યારે શા પગલા લેવામાાં 
આવયા, અને 

(૩) ડુાં ગળીના ભાવો વિવાના શા િારણો છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અને ગ્રાહિોની બાબતના માંત્રીશ્રી : (૩૦-૬-૨૦૨૦) 

 (૧) હા, જી. 
(૨) ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવયા. 
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(૧)  રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાહિ બાબતો અન્ન અને જાહેર કવતરણ માંત્રાલય, ભારત સરિારના 
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંિ:એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭-ઈસીઆર એન્ડ ઈ ના અનુસાંિાને તમામ 
કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને ડુાં ગળીના ભાવમાાં િઈ રહેલ વિારાને 
ધ્યાને રાખી રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો સામાન્ય બની રહે તિા બજારમાાં ડુાં ગળીની અછત ન સજાષય તે માટે 
તિેદારીના ભાગરૂપે “ડુાં ગળી” નો વેપાર િરતા ઉત્પાદિો, ખેડૂતો, જથ્િાબાંિ તેમજ છુટિ કવકે્રતાઓ, 
ઉપભોક્તા એસોસીએશન સાિે કજલ્ા િક્ષાએ પરામશષ િરી, બેઠિો યોજી ડુાં ગળીના ભાવ કનયાંત્રણમાાં રહે ત ે
માટે જરૂરી પગલાાંઓ લેવા તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંિ:ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/પ૩૦૯૩૭/બ િી 
સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ હતી.  

(૨) ભારત સરિાર દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા નાં. એસ.ઓ.૩૫૪૦ (ઈ) િી ડુાં ગળી ઉપરની 
સાંગ્રહ મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન િરેલ હતી. 
તેમજ ભારત સરિારના તા. ૨૯/૯/૨૦૧૯ના ડી.ઓ.નાં. એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭/ઈસીઆર એન્ડ 
ઈ(૧)િી તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર પ્રકતબાંિ મૂિેલ હતો. તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૬/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બી િી 
ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહમયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦ મે.ટન અને છૂટિ કવકે્રતા માટે ૧૦ મે.ટન િરેલ 
હતી. અને પત્ર ક્રમાાંિ:ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના 
કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને થટોિ લીમીટ અમલીિરણ તેમજ તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર 
પ્રકતબાંિ મૂિેલ હોવાની જાણ િરાયેલ. આમ, ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તુતષજ િાયષવાહી િરવામાાં 
આવેલ હતી.  

(૩) રાજય સરિાર દ્વારા તા. ૨૫/૧૦/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૭/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બ િી ડુાં ગળીના વેપાર માટે ગુજરાત આવશ્યિ ચીજવથતુ (પરવાના, કનયાંત્રણ અને જથ્િા 
જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ હેઠળ આવરી લઈ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સુિી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા 
જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી.  

(૪) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં. જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૦/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે 
૨પ-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૫-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી.  

(૫) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં. જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૧/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે 
૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૨-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી.  

(૬) રાજ્યમાાં તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુિીના સમયગાળા દરમ્યાન ડુાં ગળીના 
વેપારીઓની િુલ ૧૯૭ તપાસો િરવામાાં આવેલ હતી. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા દરમ્યાન સતત વરસાદના િારણે ચોમાસુ ડુાં ગળીના ઉત્પાદનમાાં પાછલા ત્રણ વર્ષમાાં  સરેરાશ 
ઉત્પાદન ૨.૨૬ લાખ મે.ટન સામે ૧.૯૫ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન િયેલ હોવાનો અાંદાજ હતો.  

 ગુજરાત રાજ્યમાાં ચોમાસુ ડુાં ગળીની આવિ નવેમ્બર માસિી ચાલુ િાય છે. રાજયમાાં મહારાષ્ટ્ર , િણાષટિ વગેરે રાજ્યોમાાંિી 
આવતી ડુાં ગળીનો ખાવામાાં વિુ ઉપયોગ િાય છે. પરાંતુ, આ રાજ્યોમાાં ચોમાસા-૨૦૧૯ દરમ્યાન સતત વરસાદ ચાલુ રહેવાના િારણે 
ઓિટોબર-નવેમ્બર-ડીસેમ્બર માસમાાં પુરતો પુરવઠો મળેલ ન હતો. આિી ટૂાં િા સમયગાળા માટે ભાવ વિારો જોવા મળેલ હતો.  

વિુમાાં રકવ ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦માાં અાંદાજીત ૪૨ હજાર હેિટરમાાં ડુાં ગળીનુાં વાવેતર િયેલ જ ેછેલ્ા ત્રણ વર્ષની સરેરાશ િરતાાં 
વિારે છે, આિી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦િી પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્િો મળી રહેલ હતો. 

-------- 

રાજ્યમાાં ડુાંગળીના ભાિો વનયાંત્રણ લાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૧૧ (૦૫-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી જસુભાઈ પટેલ (બાયડ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અન ેગ્રાહિોની 
બાબત માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવ પ્રકત કિલો રૂ.૧૦૦ને પાર િયેલ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની કથિકતએ ક્યારે શા પગલા 
લેવામાાં આવયા, અને 

(૩) ડુાં ગળીના ભાવો વિવાના શા િારણો છે? 
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અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અને ગ્રાહિોની બાબત માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવયા. 

 (૧) રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાહિ બાબતો અન્ન અને જાહેર કવતરણ માંત્રાલય, ભારત સરિારના  
તા.૧૨-૦૯-૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંિ: એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭-ઈસીઆર એન્ડ ઇ ના અનુસાંિાને તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા 
તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને ડુાં ગળીના ભાવમાાં િઈ રહેલ વિારાને ધ્યાને રાખી રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો સામાન્ય બની 

રહે તિા બજારમાાં ડુાં ગળીની અછત ન સજાષય તે માટે તિેદારીના ભાગરૂપે "ડુાં ગળી" નો વેપાર િરતા ઉત્પાદિો, ખેડૂતો, જથ્િાબાંિ 
તેમજ છુટિ કવકે્રતાઓ, ઉપભોક્તા એસોસીએશન સાિે કજલ્ા િક્ષાએ પરામશષ િરી, બેઠિો યોજી ડુાં ગળીના ભાવ કનયાંત્રણમાાં રહે ત ે

માટે જરૂરી પગલાાંઓ લેવા તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંિ : ઇસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ 
હતી. 

 (૨) ભારત સરિાર દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા નાં. એસ.ઓ.૩૫૪૦(ઈ) િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ 

મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન િરેલ હતી. તેમજ ભારત સરિારના 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના ડી.ઓ.નાં. એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭/ઈસીઆર એન્ડ ઈ(૧) િી તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર 

પ્રકતબાંિ મૂિેલ હતો. તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૬/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહમયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦ મે.ટન અને છૂટિ કવકે્રતા માટે ૧૦ મે.ટન િરેલ હતી. અને 
પત્રક્રમાાંિ: ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને 
થટોિ લીમીટ અમલીિરણ તેમજ તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર પ્રકતબાંિ મૂિેલ હોવાની જાણ િરાયેલ. આમ, ડુાં ગળીના ભાવો 
કનયાંત્રણમાાં લાવવા તુતષજ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૩) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૭/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બ િી ડુાં ગળીના વેપાર માટે ગુજરાત આવશ્યિ ચીજવથતુ (પરવાના, કનયાંત્રણ અને જથ્િા જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ 
હેઠળ આવરી લઈ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સુિી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા 
માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

  (૪) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૦/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૫-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૫) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૧/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૨-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૬) રાજ્યમાાં તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુિીના સમયગાળા દરમ્યાન ડુાં ગળીના 
વેપારીઓની િુલ ૧૯૭ તપાસો િરવામાાં આવેલ હતી. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા દરમ્યાન સતત વરસાદના િારણે ચોમાસુ ડુાં ગળીના ઉત્પાદનમાાં પાછલા ત્રણ વર્ષમાાં 
સરેરાશ ઉત્પાદન ૨.૨૬ લાખ મે.ટન સામે ૧.૯૫ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન િયેલ હોવાનો અાંદાજ હતો. 

 ગુજરાત રાજ્યમાાં ચોમાસુાં ડુાં ગળીની આવિ નવેમ્બર માસિી ચાલુ િાય છે. રાજ્યમાાં મહારાષ્ટ્ર , િણાષટિ વગેરે 
રાજ્યોમાાંિી આવતી ડુાં ગળીનો ખાવામાાં વિુ ઉપયોગ િાય છે. પરાંતુ, આ રાજ્યોમાાં ચોમાસા-૨૦૧૯ દરમ્યાન સતત વરસાદ ચાલુ 
રહેવાના િારણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-ડીસમે્બર માસમાાં પુરતો પુરવઠો મળેલ ન હતો. આિી ટૂાં િા સમયગાળા માટે ભાવ વિારો જોવા 
મળેલ હતો. 

 વિુમાાં રકવ ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦માાં અાંદાજીત ૪૨ હજાર હેિટરમાાં ડુાં ગળીનુાં વાવેતર િયેલ જ ે છેલ્ા ત્રણ વર્ષની 
સરેરાશ િરતાાં વિારે છે, આિી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦િી પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્િો મળી રહેલ હતો. 

-------- 

રાજ્યમાાં ડુાંગળીના ભાિો વનયાંત્રણમાાં લાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૧૨ (૦૫-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવ પ્રકત કિલો રૂ.૧૦૦ને પાર િયેલ તે હિીિત સાચી છે, 
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(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની કથિકતએ ક્યારે શા પગલા 

લેવામાાં આવયા, અને 

(૩) ડુાં ગળીના ભાવો વિવાના શા િારણો છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવયા. 

 (૧) રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાહિ બાબતો અન્ન અને જાહેર કવતરણ માંત્રાલય, ભારત સરિારના  
તા.૧૨-૦૯-૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંિ: એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭-ઈસીઆર એન્ડ ઇ ના અનુસાંિાને તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા 
તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને ડુાં ગળીના ભાવમાાં િઈ રહેલ વિારાને ધ્યાને રાખી રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો સામાન્ય બની 

રહે તિા બજારમાાં ડુાં ગળીની અછત ન સજાષય તે માટે તિેદારીના ભાગરૂપે "ડુાં ગળી" નો વેપાર િરતા ઉત્પાદિો, ખેડૂતો, જથ્િાબાંિ 
તેમજ છુટિ કવકે્રતાઓ, ઉપભોક્તા એસોસીએશન સાિે કજલ્ા િક્ષાએ પરામશષ િરી, બેઠિો યોજી ડુાં ગળીના ભાવ કનયાંત્રણમાાં રહે ત ે

માટે જરૂરી પગલાાંઓ લેવા તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંિ : ઇસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ 
હતી. 

 (૨) ભારત સરિાર દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા નાં. એસ.ઓ.૩૫૪૦(ઈ) િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ 

મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન િરેલ હતી. તેમજ ભારત સરિારના 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના ડી.ઓ.નાં. એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭/ઈસીઆર એન્ડ ઈ(૧) િી તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર 

પ્રકતબાંિ મૂિેલ હતો. તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૬/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહમયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦ મે.ટન અને છૂટિ કવકે્રતા માટે ૧૦ મે.ટન િરેલ હતી. અને 
પત્રક્રમાાંિ: ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને 
થટોિ લીમીટ અમલીિરણ તેમજ તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર પ્રકતબાંિ મૂિેલ હોવાની જાણ િરાયેલ. આમ, ડુાં ગળીના ભાવો 
કનયાંત્રણમાાં લાવવા તુતષજ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૩) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૭/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 

૫૩૦૯૩૭/બ િી ડુાં ગળીના વેપાર માટે ગુજરાત આવશ્યિ ચીજવથતુ (પરવાના, કનયાંત્રણ અને જથ્િા જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ 
હેઠળ આવરી લઈ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સુિી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા 
માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

  (૪) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૦/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨પ-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૫-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૫) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૧/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૨-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૬) રાજ્યમાાં તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુિીના સમયગાળા દરમ્યાન ડુાં ગળીના 
વેપારીઓની િુલ ૧૯૭ તપાસો િરવામાાં આવેલ હતી. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા દરમ્યાન સતત વરસાદના િારણે ચોમાસુ ડુાં ગળીના ઉત્પાદનમાાં પાછલા ત્રણ વર્ષમાાં 
સરેરાશ ઉત્પાદન ૨.૨૬ લાખ મે.ટન સામે ૧.૯૫ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન િયેલ હોવાનો અાંદાજ હતો. 

 ગુજરાત રાજ્યમાાં ચોમાસુાં ડુાં ગળીની આવિ નવેમ્બર માસિી ચાલુ િાય છે. રાજ્યમાાં મહારાષ્ટ્ર , િણાષટિ વગેરે 
રાજ્યોમાાંિી આવતી ડુાં ગળીનો ખાવામાાં વિુ ઉપયોગ િાય છે. પરાંતુ, આ રાજ્યોમાાં ચોમાસા-૨૦૧૯ દરમ્યાન સતત વરસાદ ચાલુ 
રહેવાના િારણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-ડીસમે્બર માસમાાં પુરતો પુરવઠો મળેલ ન હતો. આિી ટૂાં િા સમયગાળા માટે ભાવ વિારો જોવા 
મળેલ હતો. 

 વિુમાાં રકવ ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦માાં અાંદાજીત ૪૨ હજાર હેિટરમાાં ડુાં ગળીનુાં વાવેતર િયેલ, જ ે છેલ્ા ત્રણ વર્ષની 
સરેરાશ િરતાાં વિારે છે, આિી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦િી પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્િો મળી રહેલ હતો. 

-------- 
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રાજ્યમાાં ડુાંગળીના ભાિો વનયાંત્રણમાાં લાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૧૩ (૦૫-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવ પ્રકત કિલો રૂ.૧૦૦ને પાર િયેલ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની કથિકતએ ક્યારે શા પગલા 
લેવામાાં આવયા, અને 

(૩) ડુાં ગળીના ભાવો વિવાના શા િારણો છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવયા. 

 (૧) રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાહિ બાબતો અન્ન અને જાહેર કવતરણ માંત્રાલય, ભારત સરિારના  
તા.૧૨-૦૯-૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંિ: એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭-ઈસીઆર એન્ડ ઇ ના અનુસાંિાને તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા 
તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને ડુાં ગળીના ભાવમાાં િઈ રહેલ વિારાને ધ્યાને રાખી રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો સામાન્ય બની 

રહે તિા બજારમાાં ડુાં ગળીની અછત ન સજાષય તે માટે તિેદારીના ભાગરૂપે "ડુાં ગળી" નો વેપાર િરતા ઉત્પાદિો, ખેડૂતો, જથ્િાબાંિ 
તેમજ છુટિ કવકે્રતાઓ, ઉપભોક્તા એસોસીએશન સાિે કજલ્ા િક્ષાએ પરામશષ િરી, બેઠિો યોજી ડુાં ગળીના ભાવ કનયાંત્રણમાાં રહે ત ે

માટે જરૂરી પગલાાંઓ લેવા તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંિ : ઇસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ 
હતી. 

 (૨) ભારત સરિાર દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા નાં. એસ.ઓ.૩૫૪૦(ઈ) િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ 
મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન િરેલ હતી. તેમજ ભારત સરિારના 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના ડી.ઓ.નાં. એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭/ઈસીઆર એન્ડ ઈ(૧) િી તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર 
પ્રકતબાંિ મૂિેલ હતો. તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૬/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 

૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહમયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦ મે.ટન અને છૂટિ કવકે્રતા માટે ૧૦ મે.ટન િરેલ હતી. અને 
પત્રક્રમાાંિ: ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને 
થટોિ લીમીટ અમલીિરણ તેમજ તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર પ્રકતબાંિ મૂિેલ હોવાની જાણ િરાયેલ. આમ, ડુાં ગળીના ભાવો 
કનયાંત્રણમાાં લાવવા તુતષજ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૩) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૭/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 

૫૩૦૯૩૭/બ િી ડુાં ગળીના વેપાર માટે ગુજરાત આવશ્યિ ચીજવથતુ (પરવાના, કનયાંત્રણ અને જથ્િા જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ 
હેઠળ આવરી લઈ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સુિી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા 
માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

  (૪) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૦/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨પ-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૫-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૫) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૧/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૨-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૬) રાજ્યમાાં તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુિીના સમયગાળા દરમ્યાન ડુાં ગળીના 
વેપારીઓની િુલ ૧૯૭ તપાસો િરવામાાં આવેલ હતી. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા દરમ્યાન સતત વરસાદના િારણે ચોમાસુ ડુાં ગળીના ઉત્પાદનમાાં પાછલા ત્રણ વર્ષમાાં 
સરેરાશ ઉત્પાદન ૨.૨૬ લાખ મે.ટન સામે ૧.૯૫ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન િયેલ હોવાનો અાંદાજ હતો. 

 ગુજરાત રાજ્યમાાં ચોમાસુાં ડુાં ગળીની આવિ નવેમ્બર માસિી ચાલુ િાય છે. રાજ્યમાાં મહારાષ્ટ્ર , િણાષટિ વગેરે 
રાજ્યોમાાંિી આવતી ડુાં ગળીનો ખાવામાાં વિુ ઉપયોગ િાય છે. પરાંતુ, આ રાજ્યોમાાં ચોમાસા-૨૦૧૯ દરમ્યાન સતત વરસાદ ચાલુ 
રહેવાના િારણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-ડીસમે્બર માસમાાં પુરતો પુરવઠો મળેલ ન હતો. આિી ટૂાં િા સમયગાળા માટે ભાવ વિારો જોવા 
મળેલ હતો. 
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 વિુમાાં રકવ ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦માાં અાંદાજીત ૪૨ હજાર હેિટરમાાં ડુાં ગળીનુાં વાવેતર િયેલ જ ે છેલ્ા ત્રણ વર્ષની 

સરેરાશ િરતાાં વિારે છે, આિી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦િી પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્િો મળી રહેલ હતો. 
-------- 

રાજ્યમાાં ડુાંગળીના ભાિો વનયાંત્રણમાાં લાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૧૪ (૦૫-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવ પ્રકત કિલો રૂ.૧૦૦ને પાર િયેલ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની કથિકતએ ક્યારે શા પગલા 
લેવામાાં આવયા, અને 

(૩) ડુાં ગળીના ભાવો વિવાના શા િારણો છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવયા. 

 (૧) રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાહિ બાબતો અન્ન અને જાહેર કવતરણ માંત્રાલય, ભારત સરિારના  
તા.૧૨-૦૯-૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંિ: એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭-ઈસીઆર એન્ડ ઇ ના અનુસાંિાને તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા 
તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને ડુાં ગળીના ભાવમાાં િઈ રહેલ વિારાને ધ્યાને રાખી રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો સામાન્ય બની 
રહે તિા બજારમાાં ડુાં ગળીની અછત ન સજાષય તે માટે તિેદારીના ભાગરૂપે "ડુાં ગળી" નો વેપાર િરતા ઉત્પાદિો, ખેડૂતો, જથ્િાબાંિ 
તેમજ છુટિ કવકે્રતાઓ, ઉપભોક્તા એસોસીએશન સાિે કજલ્ા િક્ષાએ પરામશષ િરી, બેઠિો યોજી ડુાં ગળીના ભાવ કનયાંત્રણમાાં રહે ત ે
માટે જરૂરી પગલાાંઓ લેવા તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંિ : ઇસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ 
હતી. 

 (૨) ભારત સરિાર દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા નાં. એસ.ઓ.૩૫૪૦(ઈ) િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ 

મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન િરેલ હતી. તેમજ ભારત સરિારના 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના ડી.ઓ.નાં. એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭/ઈસીઆર એન્ડ ઈ(૧) િી તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર 
પ્રકતબાંિ મૂિેલ હતો. તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૬/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહમયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦ મે.ટન અને છૂટિ કવકે્રતા માટે ૧૦ મે.ટન િરેલ હતી. અને 
પત્રક્રમાાંિ: ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને 
થટોિ લીમીટ અમલીિરણ તેમજ તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર પ્રકતબાંિ મૂિેલ હોવાની જાણ િરાયેલ. આમ, ડુાં ગળીના ભાવો 
કનયાંત્રણમાાં લાવવા તુતષજ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૩) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૭/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બ િી ડુાં ગળીના વેપાર માટે ગુજરાત આવશ્યિ ચીજવથતુ (પરવાના, કનયાંત્રણ અને જથ્િા જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ 
હેઠળ આવરી લઈ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સુિી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા 
માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

  (૪) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૦/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨પ-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૫-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૫) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૧/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૨-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૬) રાજ્યમાાં તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુિીના સમયગાળા દરમ્યાન ડુાં ગળીના 
વેપારીઓની િુલ ૧૯૭ તપાસો િરવામાાં આવેલ હતી. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા દરમ્યાન સતત વરસાદના િારણે ચોમાસુ ડુાં ગળીના ઉત્પાદનમાાં પાછલા ત્રણ વર્ષમાાં 
સરેરાશ ઉત્પાદન ૨.૨૬ લાખ મે.ટન સામે ૧.૯૫ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન િયેલ હોવાનો અાંદાજ હતો. 
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 ગુજરાત રાજ્યમાાં ચોમાસુાં ડુાં ગળીની આવિ નવેમ્બર માસિી ચાલુ િાય છે. રાજ્યમાાં મહારાષ્ટ્ર , િણાષટિ વગેરે 

રાજ્યોમાાંિી આવતી ડુાં ગળીનો ખાવામાાં વિુ ઉપયોગ િાય છે. પરાંતુ, આ રાજ્યોમાાં ચોમાસા-૨૦૧૯ દરમ્યાન સતત વરસાદ ચાલુ 
રહેવાના િારણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-ડીસમે્બર માસમાાં પુરતો પુરવઠો મળેલ ન હતો. આિી ટૂાં િા સમયગાળા માટે ભાવ વિારો જોવા 
મળેલ હતો. 

 વિુમાાં રકવ ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦માાં અાંદાજીત ૪૨ હજાર હેિટરમાાં ડુાં ગળીનુાં વાવેતર િયેલ જ ે છેલ્ા ત્રણ વર્ષની 
સરેરાશ િરતાાં વિારે છે, આિી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦િી પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્િો મળી રહેલ હતો. 

-------- 

રાજ્યમાાં ડુાંગળીના ભાિો વનયાંત્રણમાાં લાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૧૬ (૦૫-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવ પ્રકત કિલો રૂ.૧૦૦ને પાર િયેલ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની કથિકતએ ક્યારે શા પગલા 
લેવામાાં આવયા, અને 

(૩) ડુાં ગળીના ભાવો વિવાના શા િારણો છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા,  જી. 

(૨) ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવયા. 

 (૧) રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાહિ બાબતો અન્ન અને જાહેર કવતરણ માંત્રાલય, ભારત સરિારના  
તા.૧૨-૦૯-૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંિ: એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭-ઈસીઆર એન્ડ ઇ ના અનુસાંિાને તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા 
તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને ડુાં ગળીના ભાવમાાં િઈ રહેલ વિારાને ધ્યાને રાખી રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો સામાન્ય બની 
રહે તિા બજારમાાં ડુાં ગળીની અછત ન સજાષય તે માટે તિેદારીના ભાગરૂપે "ડુાં ગળી" નો વેપાર િરતા ઉત્પાદિો, ખેડૂતો, જથ્િાબાંિ 

તેમજ છુટિ કવકે્રતાઓ, ઉપભોક્તા એસોસીએશન સાિે કજલ્ા િક્ષાએ પરામશષ િરી, બેઠિો યોજી ડુાં ગળીના ભાવ કનયાંત્રણમાાં રહે ત ે
માટે જરૂરી પગલાાંઓ લેવા તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંિ : ઇસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ 
હતી. 

 (૨) ભારત સરિાર દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા નાં. એસ.ઓ.૩૫૪૦(ઈ) િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ 
મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન િરેલ હતી. તેમજ ભારત સરિારના 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના ડી.ઓ.નાં. એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭/ઈસીઆર એન્ડ ઈ(૧) િી તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર 
પ્રકતબાંિ મૂિેલ હતો. તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૬/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહમયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦ મે.ટન અને છૂટિ કવકે્રતા માટે ૧૦ મે.ટન િરેલ હતી. અને 
પત્રક્રમાાંિ: ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને 
થટોિ લીમીટ અમલીિરણ તેમજ તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર પ્રકતબાંિ મૂિેલ હોવાની જાણ િરાયેલ. આમ, ડુાં ગળીના ભાવો 
કનયાંત્રણમાાં લાવવા તુતષજ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૩) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૭/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બ િી ડુાં ગળીના વેપાર માટે ગુજરાત આવશ્યિ ચીજવથતુ (પરવાના, કનયાંત્રણ અને જથ્િા જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ 
હેઠળ આવરી લઈ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સુિી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા 
માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

  (૪) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૦/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨પ-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૫-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૫) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૧/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૨-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 
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 (૬) રાજ્યમાાં તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુિીના સમયગાળા દરમ્યાન ડુાં ગળીના 

વેપારીઓની િુલ ૧૯૭ તપાસો િરવામાાં આવેલ હતી. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા દરમ્યાન સતત વરસાદના િારણે ચોમાસુ ડુાં ગળીના ઉત્પાદનમાાં પાછલા ત્રણ વર્ષમાાં 

સરેરાશ ઉત્પાદન ૨.૨૬ લાખ મે.ટન સામે ૧.૯૫ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન િયેલ હોવાનો અાંદાજ હતો. 

 ગુજરાત રાજ્યમાાં ચોમાસુાં ડુાં ગળીની આવિ નવેમ્બર માસિી ચાલુ િાય છે. રાજ્યમાાં મહારાષ્ટ્ર , િણાષટિ વગેરે 
રાજ્યોમાાંિી આવતી ડુાં ગળીનો ખાવામાાં વિુ ઉપયોગ િાય છે. પરાંતુ, આ રાજ્યોમાાં ચોમાસા-૨૦૧૯ દરમ્યાન સતત વરસાદ ચાલુ 
રહેવાના િારણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-ડીસમે્બર માસમાાં પુરતો પુરવઠો મળેલ ન હતો. આિી ટૂાં િા સમયગાળા માટે ભાવ વિારો જોવા 
મળેલ હતો. 

 વિુમાાં રકવ ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦માાં અાંદાજીત ૪૨ હજાર હેિટરમાાં ડુાં ગળીનુાં વાવેતર િયેલ જ ે છેલ્ા ત્રણ વર્ષની 
સરેરાશ િરતાાં વિારે છે, આિી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦િી પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્િો મળી રહેલ હતો. 

-------- 

રાજ્યમાાં ડુાંગળીના ભાિો વનયાંત્રણ લાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૧૮ (૦૫-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી િાાંવતભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અન ે
ગ્રાહિોની બાબત માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવ પ્રકત કિલો રૂ.૧૦૦ને પાર િયેલ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની કથિકતએ ક્યારે શા પગલા 
લેવામાાં આવયા, અને 

(૩) ડુાં ગળીના ભાવો વિવાના શા િારણો છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અને ગ્રાહિોની બાબત માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા જી. 

(૨) ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવયા. 

 (૧) રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાહિ બાબતો અન્ન અને જાહેર કવતરણ માંત્રાલય, ભારત સરિારના તા.૧૨-૦૯-
૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંિ: એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭-ઈસીઆર એન્ડ ઇ ના અનુસાંિાને તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના 
કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને ડુાં ગળીના ભાવમાાં િઈ રહેલ વિારાને ધ્યાને રાખી રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો સામાન્ય બની રહે તિા 
બજારમાાં ડુાં ગળીની અછત ન સજાષય તે માટે તિેદારીના ભાગરૂપે "ડુાં ગળી" નો વેપાર િરતા ઉત્પાદિો, ખેડૂતો, જથ્િાબાંિ તેમજ છુટિ 
કવકે્રતાઓ, ઉપભોક્તા એસોસીએશન સાિે કજલ્ા િક્ષાએ પરામશષ િરી, બેઠિો યોજી ડુાં ગળીના ભાવ કનયાંત્રણમાાં રહે તે માટે જરૂરી 
પગલાાંઓ લેવા તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંિ : ઇસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ હતી. 

 (૨) ભારત સરિાર દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા નાં. એસ.ઓ.૩૫૪૦(ઈ) િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ 
મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન િરેલ હતી. તેમજ ભારત સરિારના 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના ડી.ઓ.નાં. એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭/ઈસીઆર એન્ડ ઈ(૧) િી તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર 
પ્રકતબાંિ મૂિેલ હતો. તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૬/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 

૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહમયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦ મે.ટન અને છૂટિ કવકે્રતા માટે ૧૦ મે.ટન િરેલ હતી. અને 
પત્રક્રમાાંિ: ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને 
થટોિ લીમીટ અમલીિરણ તેમજ તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર પ્રકતબાંિ મૂિેલ હોવાની જાણ િરાયેલ. આમ, ડુાં ગળીના ભાવો 
કનયાંત્રણમાાં લાવવા તુતષજ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૩) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૭/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બ િી ડુાં ગળીના વેપાર માટે ગુજરાત આવશ્યિ ચીજવથતુ (પરવાના, કનયાંત્રણ અને જથ્િા જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ 
હેઠળ આવરી લઈ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સુિી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા 
માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૪) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં. જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૦/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે રપ-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૫-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 



21 
 

 (૫) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં. જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૧/ઈસીએ/ ૧૦૨૦૧૪/ 

૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૨-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૬) રાજ્યમાાં તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુિીના સમયગાળા દરમ્યાન ડુાં ગળીના 

વેપારીઓની િુલ ૧૯૭ તપાસો િરવામાાં આવેલ હતી. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા દરમ્યાન સતત વરસાદના િારણે ચોમાસુ ડુાં ગળીના ઉત્પાદનમાાં પાછલા ત્રણ વર્ષમાાં 

સરેરાશ ઉત્પાદન ૨.૨૬ લાખ મે.ટન સામે ૧.૯૫ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન િયેલ હોવાનો અાંદાજ હતો. 

 ગુજરાત રાજ્યમાાં ચોમાસુાં ડુાં ગળીની આવિ નવેમ્બર માસિી ચાલુ િાય છે. રાજ્યમાાં મહારાષ્ટ્ર , િણાષટિ વગેરે 
રાજ્યોમાાંિી આવતી ડુાં ગળીનો ખાવામાાં વિુ ઉપયોગ િાય છે. પરાંતુ, આ રાજ્યોમાાં ચોમાસા-૨૦૧૯ દરમ્યાન સતત વરસાદ ચાલુ 
રહેવાના િારણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-ડીસમે્બર માસમાાં પુરતો પુરવઠો મળેલ ન હતો. આિી ટૂાં િા સમયગાળા માટે ભાવ વિારો જોવા 
મળેલ હતો. 

 વિુમાાં રકવ ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦માાં અાંદાજીત ૪૨ હજાર હેક્ટરમાાં ડુાં ગળીનુાં વાવેતર િયેલ જ ે છેલ્ા ત્રણ વર્ષની 
સરેરાશ િરતાાં વિારે છે, આિી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦િી પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્િો મળી રહેલ હતો. 

-------- 

રાજ્યમાાં ડુાંગળીના ભાિો વનયાંત્રણ લાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૧૯ (૦૫-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અને 
ગ્રાહિોની બાબત માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવ પ્રકત કિલો રૂ.૧૦૦ને પાર િયેલ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની કથિકતએ ક્યારે શા પગલા 
લેવામાાં આવયા, અને 

(૩) ડુાં ગળીના ભાવો વિવાના શા િારણો છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અને ગ્રાહિોની બાબત માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા જી. 

(૨) ડુાં ગળીના ભાવો કનયાંત્રણમાાં લાવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવયા. 

 (૧) રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાહિ બાબતો અન્ન અને જાહેર કવતરણ માંત્રાલય, ભારત સરિારના  
તા.૧૨-૦૯-૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાાંિ: એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭-ઈસીઆર એન્ડ ઇ ના અનુસાંિાને તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા 
તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને ડુાં ગળીના ભાવમાાં િઈ રહેલ વિારાને ધ્યાને રાખી રાજ્યમાાં ડુાં ગળીના ભાવો સામાન્ય બની 
રહે તિા બજારમાાં ડુાં ગળીની અછત ન સજાષય તે માટે તિેદારીના ભાગરૂપે "ડુાં ગળી" નો વેપાર િરતા ઉત્પાદિો, ખેડૂતો, જથ્િાબાંિ 
તેમજ છુટિ કવકે્રતાઓ, ઉપભોક્તા એસોસીએશન સાિે કજલ્ા િક્ષાએ પરામશષ િરી, બેઠિો યોજી ડુાં ગળીના ભાવ કનયાંત્રણમાાં રહે ત ે
માટે જરૂરી પગલાાંઓ લેવા તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંિ : ઇસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ 
હતી. 

 (૨) ભારત સરિાર દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના જાહેરનામા નાં. એસ.ઓ.૩૫૪૦(ઈ) િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ 
મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન િરેલ હતી. તેમજ ભારત સરિારના 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૯ના ડી.ઓ.નાં. એસ-૧૦/૩/૨૦૧૭/ઈસીઆર એન્ડ ઈ(૧) િી તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર 
પ્રકતબાંિ મૂિેલ હતો. તે અન્વયે રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૬/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહમયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦ મે.ટન અને છૂટિ કવકે્રતા માટે ૧૦ મે.ટન િરેલ હતી. અને 
પત્રક્રમાાંિ: ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/૫૩૦૯૩૭/બ િી તમામ કજલ્ા િલેક્ટરશ્રીઓને તિા તેમના કનયાંત્રણમાાં આવતા પુરવઠા તાંત્રને 
થટોિ લીમીટ અમલીિરણ તેમજ તમામ પ્રિારની ડુાં ગળીની કનિાસ પર પ્રકતબાંિ મૂિેલ હોવાની જાણ િરાયેલ. આમ, ડુાં ગળીના ભાવો 
કનયાંત્રણમાાં લાવવા તુતષજ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૩) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ના હુિમ નાં.જીટીએચ/૨૦૧૯/૧૭/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બ િી ડુાં ગળીના વેપાર માટે ગુજરાત આવશ્યિ ચીજવથતુ (પરવાના, કનયાંત્રણ અને જથ્િા જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ 
હેઠળ આવરી લઈ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સુિી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૫૦-મેટર ીિ ટન અને છુટિ કવકે્રતા 
માટે ૧૦-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 
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 (૪) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં. જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૦/ઈસીએ/૧૦૨૦૧૪/ 

૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે રપ-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૫-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૫) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ના હુિમ નાં. જીટીએચ/૨૦૧૯/૨૧/ઈસીએ/ ૧૦૨૦૧૪/ 
૫૩૦૯૩૭/બી િી ડુાં ગળી ઉપરની સાંગ્રહ મયાષદા, બીજા હુિમ ના િાય ત્યાાં સુિી જથ્િાબાંિ કવકે્રતા માટે ૨૫-મેટર ીિ ટન અને છુટિ 
કવકે્રતા માટે ૨-મેટર ીિ ટન કનયત િરવામાાં આવેલ હતી. 

 (૬) રાજ્યમાાં તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુિીના સમયગાળા દરમ્યાન ડુાં ગળીના 

વેપારીઓની િુલ ૧૯૭ તપાસો િરવામાાં આવેલ હતી. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના ચોમાસા દરમ્યાન સતત વરસાદના િારણે ચોમાસુ ડુાં ગળીના ઉત્પાદનમાાં પાછલા ત્રણ વર્ષમાાં 

સરેરાશ ઉત્પાદન ૨.૨૬ લાખ મે.ટન સામે ૧.૯૫ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન િયેલ હોવાનો અાંદાજ હતો. 

 ગુજરાત રાજ્યમાાં ચોમાસુાં ડુાં ગળીની આવિ નવેમ્બર માસિી ચાલુ િાય છે. રાજ્યમાાં મહારાષ્ટ્ર, િણાષટિ વગેરે 
રાજ્યોમાાંિી આવતી ડુાં ગળીનો ખાવામાાં વિુ ઉપયોગ િાય છે. પરાંતુ, આ રાજ્યોમાાં ચોમાસા-૨૦૧૯ દરમ્યાન સતત વરસાદ ચાલુ 
રહેવાના િારણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-ડીસમે્બર માસમાાં પુરતો પુરવઠો મળેલ ન હતો. આિી ટૂાં િા સમયગાળા માટે ભાવ વિારો જોવા 
મળેલ હતો. 

 વિુમાાં રકવ ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦માાં અાંદાજીત ૪૨ હજાર હેક્ટરમાાં ડુાં ગળીનુાં વાવેતર િયેલ જ ે છેલ્ા ત્રણ વર્ષની 
સરેરાશ િરતાાં વિારે છે, આિી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦િી પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્િો મળી રહેલ હતો. 

-------- 
નાયરા એનજી વલ. 'બલ્િ આઉટફીટ' નામના મોડલથી પાંપ ફાળિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૨૩ (૧૬-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ નાયરા એનજી કલ. (એથસાર ઓઈલ કલ.) દ્વારા ગુજરાત રાજ્યમાાં 'બલ્િ 
આઉટફીટ' નામના મોડલિી ડીઝલપાંપ ફાળવવામાાં આવયા છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ રાજ્યમાાં િેટલા પાંપ આવેલ છે, અને 

(૩) આ ડીઝલપાંપોને િયા નામિી શરૂ િરવામાાં આવયા છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા જી. 

(૨) ૧૦ 

(૩) આ ડીઝલ પાંપો, સામેલ પત્રિ મુજબના નામોિી શરૂ િરવામાાં આવેલ છે. 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની વસ્થવતએ નાયરા એનજી વલ. (એસ્સાર ઓઇલ વલ.) દ્વારા ગુજરાત રાજ્યમાાં 'બલ્િ આઉટફીટ' નામના 
મોડલથી ફાળિિામાાં આિેલ ડીઝલપાંપોના નામોની વિગત દશાષિતુ પત્રિ 

અ.નાં. નામ સરનામુાં 

૧ જામજોિપુર મલ્ટી પપષઝ િો.ઓપરેટીવ સોસાયટી લી. થટેશન રોડ, જામજોિપુર, કજ.જામનગર 

૨ શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સકમકત દુિાન નાં.૧, શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સકમકત, ધ્રોલ, 
કજ. જામનગર 

૩ ઈશ્વરીયા દૂિ ઉત્પાદિ સહિારી માંડળી લી. ગામ, ઇશ્વરીયા, તા.િુકતયાણા, કજ.પોરબાંદર 

૪ જય ખોડીયાર ફળ, શાિભાજી ગામ.ટેરી, તા.િુકતયાણા, કજ.પોરબાંદર 

૫ જય ખોડીયાર ફળ, શાિભાજી ઉત્પાદિ મુ.રોઘડા, તા.િુકતયાણા, કજ.પોરબાંદર 

૬ સોરઠ જુનાગઢ કજલ્ા સહિારી દૂિ ઉત્પાદિ સાંઘ લી. ખોખરડા ફાટિ, મુ.ખોખરડા, તા.વાંિલી, કજ.જુનાગઢ 

૭ શકક્ત મરહલા વૃક્ષ ઉત્પાદિ સહિારી માંડળી લી. મુ. જુનાગળોદર, તા.માળીયા હાટીના, કજ.જુનાગઢ 

૮ શ્રી વાસુદેવ ગોપાલિ કવકવિ સહિારી િાયષિારી માંડળી સવે નાં.૩૨૫, મુ.શીલ, તા.માાંગરોળ, કજ.જુનાગઢ 

૯ શ્રી જય ખોડીયાર ફળ શાિભાજી ઉત્પાદિ સહિારી માંડળી લી. મુ.િેલનપુર, કજ.વડોદરા 

૧૦ શ્રી રામસાગર મત્થય ઉછેર સહિારી માંડળી લી. મુ.િાં દવાર, તા.સુત્રાપાડા, કજ.ગીરસોમનાિ 

-------- 
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નાયરા એનજી વલ. 'બલ્િ આઉટફીટ' નામનુાં મોડલ બનાિી સહિારી ક્ષેતે્ર આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૨૪ (૧૬-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ નાયરા એનજી કલ. (એથસાર ઓઇલ કલ.) દ્વારા 'બલ્િ આઉટફીટ' નામનુાં 
મોડલ બનાવી િન્ઝયુમર પાંપ સહિારી કે્ષત્ર એટલે િે સહિારી માંડળીઓ અને એપીએમસીના કે્ષત્રમાાં આપવામાાં આવે છે, તે હિીિત 
સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો આ મોડલની માંજુરી નાયરા એનજી કલ. (એથસાર ઓઈલ કલ.) દ્વારા ભારત સરિાર િે ગુજરાત સરિાર 
પાસેિી લેવામાાં આવેલ છે િે િેમ, અને 

(૩) જો હા, તો જો લીિેલ હોય તો ક્યારે લેવામાાં આવેલ છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) હા જી. 

(૨) અને (૩) મેસસષ એથસાર ઓઇલ કલ. ને પેટર ોલીયમ અને નેચરલ ગેસ માંત્રાલય, ભારત સરિારના તા.૨૭/૦૫/ 
૨૦૦૨ના પત્ર ક્રમાાંિ: પી-૨૩૦૧૪/૨/૨૦૦૨-એમિેટી દ્વારા પેટર ોલ અને રડઝલના "માિેટીંગ રાઈટ્સ", ભારત સરિારના 
તા.૦૮/૦૩/૨૦૦૨ના ઠરાવ ક્રમાાંિ: પી-૨૩૦૧૫/૧/૨૦૦૧-એમિેટી અનુસાર આપવામાાં આવેલ છે. ત્યારબાદ એથસાર 
ઓઇલ કલ. નુાં નામ બદલાવીને નાયરા એનજી કલ. િતા તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રિી પેટર ોલીયમ અને નેચરલ ગેસ માંત્રાલય, 
ભારત સરિાર દ્વારા સમાન શરતોને આિીન રહીને પેટર ોલ અને રડઝલ માટે "માિેટીંગ ઓિોરાઈઝેશન" મેસસષ નાયરા એનજી કલ. ને 
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

નાયરા એનજી વલ. 'બલ્િ આઉટફીટ' નામના મોડલથી પાંપ ચાલુ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૨૫ (૧૬-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં એનજી કલ. (એથસાર ઓઇલ કલ.) દ્વારા 'બલ્િ આઉટફીટ' નામના 
મોડલિી ડીઝલ પાંપ ચાલુ િરવામાાં આવયા છે, આ પાંપો દ્વારા જ ેવેચાણ િાય છે તે િોને વેચાણ િરી શિે, 

(૨) ઉક્ત વેચાણ માટે િોઇ કલકમટ છે િે િેમ, અને 

(૩) જો કલકમટ હોય તો િેટલી કલકમટમાાં આપી શિે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧), (૨) અને (૩) મેસસષ એથસાર ઓઇલ કલ. ને પેટર ોલીયમ અને નેચરલ ગેસ માંત્રાલય, ભારત સરિારના 
તા.૨૭/૦૫/૨૦૦૨ના પત્ર ક્રમાાંિ: પી-૨૩૦૧૪/૨/૨૦૦૨-એમિેટી દ્વારા પેટર ોલ અને રડઝલના "માિેટીંગ રાઈટ્સ", ભારત 
સરિારના તા.૮/૩/૨૦૦૨ ના ઠરાવ ક્રમાાંિ: પી-૨૩૦૧૫/૧/૨૦૦૧-એમિેટી અનુસાર આપવામાાં આવેલ છે. ત્યારબાદ એથસાર 
ઓઇલ કલ. નુાં નામ બદલાવીને એનજી કલ. િતા તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રિી પેટર ોલીયમ અને નેચરલ ગેસ માંત્રાલય, ભારત 
સરિાર દ્વારા સમાન શરતોને આિીન રહીને પેટર ોલ અને રડઝલ માટે "માિેટીંગ ઓિોરાઈઝેશન" મેસસષ નાયરા એનજી કલ. ને તબદીલ 

િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં પશુઓની ચોરીની ફરીયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૪૭ (૦૭-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર ગાય, ભેંસ, બળદ વગેરે જવેા 
પશુઓની ચોરી અને ઉઠાવી જવાની િેટલી ફરીયાદો મળી, 

(૨) તે અન્વયે િેટલા ગુના ઉિેલાયા, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા ગુનેગારોને પિડવામાાં આવયા અને િેટલા ગુનેગારોને પિડવાના બાિી છે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૨-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) *પત્રિ મુજબ 

(૨) ૫૫૬ 

(૩) પિડવામાાં આવેલ ગુનેગારોની સાંખ્યા : ૧૭૨૫ 

 પિડવાના બાિી ગુનેગારોની સાંખ્યા : ૧૫૪ 

પત્રિ 

અ.નાં. 
શહેર/ 

વજલ્લાનુાં નામ 

તા.૦૧/૦૧/૧૫ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૫ 

તા.૦૧/૦૧/૧૬ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૬ 

તા.૦૧/૦૧/૧૭ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૭ 

તા.૦૧/૦૧/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ અમદાવાદ શહેર ૪ ૭ ૫ ૪ ૪ 

૨ રાજિોટ શહેર ૨ ૦ ૦ ૧ ૨ 

૩ સુરત શહેર ૦ ૦ ૨ ૧ ૦ 

૪ વડોદરા શહેર ૩ ૩ ૧ ૨ ૧ 

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૫ ૬ ૦ ૪ ૩ 

૬ ખેડા ૩ ૫ ૬ ૫ ૭ 

૭ આણાંદ ૧૧ ૨૪ ૨૪ ૧૨ ૪ 

૮ ગાાંિીનગર ૧૪ ૨૨ ૧૨ ૭ ૩ 

૯ સાબરિાાંઠા ૨૪ ૪૪ ૧૯ ૧૨ ૭ 

૧૦ અરવલ્ી ૮ ૧૩ ૨ ૩ ૪ 

૧૧ મહેસાણા ૫૨ ૭૯ ૩૮ ૨૨ ૧૦ 

૧૨ જામનગર ૨ ૧ ૦ ૧ ૩ 

૧૩ દેવભુકમ દ્વારિા ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ રાજિોટ ગ્રામ્ય ૭ ૪ ૩ ૩ ૪ 

૧૫ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૧ ૩ ૨ ૫ ૨ 

૧૭ બનાસિાાંઠા ૩૨ ૬ ૭ ૧૫ ૮ 

૧૮ િચ્છ પૂવષ ૩ ૧ ૫ ૦ ૪ 

૧૯ િચ્છ પકિમ  ૪ ૮ ૪ ૩ ૬ 

૨૦ પાટણ ૨૨ ૧૩ ૨૧ ૨૨ ૮ 

૨૧ અમરેલી ૨ ૧ ૧૦ ૪ ૧ 

૨૨ ભાવનગર ૧ ૧ ૮ ૩ ૦ 

૨૩ બોટાદ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ જુનાગઢ ૫ ૪ ૩ ૭ ૩ 

૨૫ ગીર સોમનાિ ૦ ૪ ૦ ૪ ૧ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ વડોદરા ગ્રામ્ય ૪ ૦ ૬ ૩ ૧ 

૨૮ છોટા ઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ 

૨૯ ભરૂચ ૨ ૯ ૪ ૨ ૧૨ 

૩૦ નમષદા ૦ ૨ ૦ ૦ ૧ 

૩૧ પાંચમહાલ ૩ ૨ ૫ ૪ ૩ 

૩૨ મહીસાગર ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૩૩ દાહોદ ૯ ૪ ૩ ૩ ૩ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૩ ૪ ૦ ૦ ૪ 

૩૫ તાપી ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૩૬ વલસાડ ૩ ૪ ૧ ૦ ૦ 

૩૭ નવસારી ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૩૮ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૩૯ પ.રે. વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪૦ પ.રે. અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 
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રાજ્યમાાં આખલા અને ગૌિાંશ પર એસીડ નાાંખિાની ઘટનાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૭૫ (૦૭-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર આખલા તિા ગૌવાંશ પર એસીડ 
નાાંખવાની ગેરિાયદે અને કૂ્રર ગુનારહત ઘટનાઓ િઈ િઈ જગ્યાએ બની,  

(૨) િેટલા આરોપીઓ પિડાયા, બાિી રહેલા આરોપીઓને ક્યાાં સુિી પિડવામાાં આવનાર છે, અને 

(૩) આવી ગુનારહત પ્રવૃકિને િાબૂમાાં લેવા શા પગલાાં લેવાયાાં છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૧૫-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧)  

િમ વજલ્લો બનેલ ઘટનાઓની જગ્યા 

૧ આણાંદ ખાંભોળજ, પ્રતાપપુરા રોડ, આણાંદ ખાતે તા.૩૧-૩-૨૦૧૬ના રોજ બનેલ છે. 

૨ િચ્છ-પકિમ 
ભુજ 

(૧) મોસુરા ગામની સીમ તા.નખત્રાણા ખાતે તા.૧૪-૬-૨૦૧૬ના રોજ બનેલ છે. 
(૨) માંગવાણા ગામ તા.નખત્રાણા ખાતે તા.૫-૭-૨૦૧૬ના રોજ બનેલ છે. 

૩ ભાવનગર  આનાંદનગર ખાતે તા.૩૧-૭-૨૦૧૭ના રોજ બનેલ છે. 

૪ પોરબાંદર (૧) બોખીરા ગામ, િે.િે.નગર કવથતાર, પો.થટે. ઉદ્યોગનગર ખાતે તા.૬-૫-૨૦૧૭ના રોજ બનેલ છે. 
(૨) ખાખચોિ, પો.થટે. િમલાબાગ ખાતે તા.૨૪-૬-૨૦૧૭ ના રોજ બનેલ છે. 

૫ જૂનાગઢ (૧) શાિ માિેટ કવથતાર માણાવદર ટાઉન ખાતે તા.૧૬-૬-૨૦૧૭ના રોજ બનેલ છે. 

(૧) ભાટીયા િમષશાળા પાસે જૂનાગઢ ખાતે તા.૨૯-૪-૨૦૧૮ના રોજ બનેલ છે. 
(૨) મોટી મોણપરી તા.કવસાવદર ખાતે તા.૧૧-૯-૨૦૧૮ના રોજ બનેલ છે. 

૬ રાજિોટ ગ્રામ્ય જતેપુર, સામાિાાંઠે પો.થટે. જતેપુર સીટી ખાતે તા.૧૬-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ બનેલ છે. 

૭ સુરેન્દ્રનગર વણા ગામ નજીિ પો.થટે. લખતર ખાતે તા.૧૮-૯-૨૦૧૯ના રોજ બનેલ છે. 

૮ વડોદરા શહેર બસ થટેન્ડ પાસે સાિરદા ગામ ખાતે તા.૧૩-૪-૨૦૧૯ના રોજ બનેલ છે. 

(૨) િુલ-૯ આરોપીઓ પિડાયા, બાિી રહેલ આરોપીઓને પિડવાની તજવીજ ચાલુ છે. 

(૩) ગુજરાત એનીમલ કપ્રઝવેશન (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૧૭  તિા કનયમોની જોગવાઈઓ મુજબ આવી ગુનારહત 
ઘટનાઓ અટિાવવા રાજ્યમાાં સતત પેટર ોલીંગ તેમજ કજલ્ાઓમાાં પ્રવેશવાના મુખ્ય માગો ઉપર નાિાબાંિી, સતત વાહન ચેિીંગ તિા 
વોચ રાખવામાાં આવે છે.  

-------- 

રાજિોટ ગ્રીનફીલ્ડ એરપોટષ  માટે જમીન સાંપાદન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૨૧ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) વર્ષ ૨૦૧૭ માાં વડાપ્રિાને રાજિોટ ગ્રીનફીલ્ડ એરપોટષ  ખાતમુહુતષ િરેલ તે બનાવવા માટે રાજ્ય સરિાર દ્વારા 
તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલી જમીન સાંપાદન િરવાની િાય છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા એિ વર્ષમાાં ક્યા પ્રિારની, િેટલી જમીન, િોની પાસેિી સાંપાદન િરવામાાં આવી, અને 

(૩) િેટલી જમીન સાંપાદન િરવાની બાિી છે ? 

નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) િુલ ૧૦૨૫ હેક્ટર. 

(૨) તે પૈિી નીચે મુજબની જમીન સાંપાદન િરવામાાં આવી,  

 ૧. સરિારી પડતર જમીન  : ૨૪૦ હે. 
 ૨. વન કવભાગની જમીન  : ૪૨૯.૯૦ હે. 
 ૩. ટોચ મયાષદાની જમીન  : ૬૦.૪૧ હે. 
 ૪. ગૌચર જમીન  : ૫૨.૬૯ હે. 
 ૫. ખાનગી જમીન  : ૩૮ હે. 
                  િુલ જમીન  : ૮૨૧ હે.  
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(૩) ૧. વન કવભાગની જમીન : ૨૦૨ હે. 

 ૨. ખાનગી જમીન  : ૨.૦૦.૦૦ હે. 

  સાંપાદન િરવાની િુલ બાિી જમીન : ૨૦૪ હે.    

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં ચુનાના પથ્થરો/ચુનો ઉપાડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૦૨ (૦૩-૦૩-૨૦૨૦) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િચ્છ કજલ્ામાાં કસમેન્ટ બનાવનાર ઔદ્યોકગિ એિમો દ્વારા છેલ્ા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર િેટલા ટન ચુનાના પથ્િરો/ચુનો ઉપાડવામાાં આવયો, અને  

(૨) ઉક્ત વર્ષવાર રોયલ્ટી પેટે િુલ િેટલી આવિ િઈ ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૧૬-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧)  

િમ િર્ષ વસમેન્ટ બનાિનાર ઔદ્યોવગિ એિમો દ્વારા ઉપાડિામાાં આિેલ ચનુાના 
પથ્થરનો જથ્થો (મે.ટન) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ૭૩,૬૩,૮૫૮ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ૫૫,૭૮,૮૪૮ 

(૨)  

િમ િર્ષ રોયલ્ટી પેટે થયેલ આિિ (રૂ.લાખમાાં) 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૫૮૯૧.૦૯ 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૪૪૬૩.૦૮ 

-------- 

જામનગર વજલ્લામાાં ચુનાના પથ્થરો/ચુનો ઉપાડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૦૩ (૦૩-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ જામનગર કજલ્ામાાં કસમેન્ટ બનાવનાર ઔદ્યોકગિ એિમો દ્વારા છેલ્ા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર િેટલા ટન ચુનાના પથ્િરો/ચુનો ઉપાડવામાાં આવયો, અને  

(૨) ઉિત વર્ષવાર રોયલ્ટી પેટે િુલ િેટલી આવિ િઈ ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૨-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧)  

િમ િર્ષ વસમેન્ટ બનાિનાર ઔદ્યોવગિ એિમો દ્વારા ઉપાડિામાાં આિેલ ચનુાના 
પથ્થરનો જથ્થો (મે.ટન) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ૩,૭૯,૦૧૩ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ૩,૦૩,૭૭૫  

(૨)  

િમ િર્ષ રોયલ્ટી પેટે થયેલ આિિ (રૂ.લાખમાાં) 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૩૦૩.૨૧ 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૨૪૩.૦૨  

-------- 
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દેિભૂવમ દ્વારિા અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં ચુનાના પથ્થરો/ચુનો ઉપાડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૦૪ (૦૩-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી વિિમભાઈ માડમ (ખાંભાકળયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા અને પોરબાંદર કજલ્ામાાં કસમેન્ટ બનાવનાર ઔદ્યોકગિ એિમો 
દ્વારા છેલ્ા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલા ટન ચુનાના પથ્િરો/ચુનો ઉપાડવામાાં આવયો, અને  

(૨) ઉક્ત વર્ષવાર રોયલ્ટી પેટે િુલ િેટલી આવિ િઈ ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૪-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧)  

િમ િર્ષ વજલ્લો 
વસમેન્ટ બનાિનાર ઔદ્યોવગિ એિમો દ્વારા 
ઉપાડિામાાં આિેલ ચુનાના પથ્થરનો જથ્થો 

(મે.ટન) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દેવભૂકમ દ્વારિા ૫,૪૪,૩૨૬ 

પોરબાંદર ૧૪,૨૯,૭૬૧ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દેવભૂકમ દ્વારિા ૪,૪૨,૦૬૪ 

પોરબાંદર ૧૪,૩૨,૭૯૭ 

 (૨)  

િમ િર્ષ વજલ્લો રોયલ્ટી પેટે થયેલ આિિ (રૂ.લાખમાાં) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
દેવભૂકમ દ્વારિા ૩૯૫.૬૪ 

પોરબાંદર ૧૧૪૩.૮૦ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૯૧.૩૫ 

પોરબાંદર ૧૧૪૬.૨૦  

-------- 

જૂનાગઢ વજલ્લામાાં ચુનાના પથ્થરો/ચુનો ઉપાડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૦૫ (૦૩-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી હર્ષદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ જૂનાગઢ કજલ્ામાાં કસમેન્ટ બનાવનાર ઔદ્યોકગિ એિમો દ્વારા છેલ્ા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર િેટલા ટન ચુનાના પથ્િરો/ચુનો ઉપાડવામાાં આવયો, અને  

(૨) ઉક્ત વર્ષવાર રોયલ્ટી પેટે િુલ િેટલી આવિ િઈ ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૦૭-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) જૂનાગઢ કજલ્ામાાં િુલ-૦૨ કસમેન્ટ બનાવનાર ઔદ્યોકગિ એિમો છે. પરાંતુ આ એિમો આ સમયગાળા દરમ્યાન 

બાંિ હોવાિી ચુનાના પથ્િર ઉપાડવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં ચુનાના પથ્થરો/ચુનો ઉપાડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૦૬ (૦૩-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ ગીર સોમનાિ  કજલ્ામાાં કસમેન્ટ બનાવનાર ઔદ્યોકગિ એિમો દ્વારા છેલ્ા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલા ટન ચુનાના પથ્િરો/ચુનો ઉપાડવામાાં આવયો, અને  

(૨) ઉિત વર્ષવાર રોયલ્ટી પેટે િુલ િેટલી આવિ િઈ ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૨-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧)  

િમ િર્ષ 
વસમેન્ટ બનાિનાર ઔદ્યોવગિ એિમો દ્વારા ઉપાડિામાાં આિેલ ચનુાના 

પથ્થરનો જથ્થો (મે.ટન) 

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ૭૮,૮૯,૦૪૨ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ૭૬,૨૭,૧૭૧  

(૨)  

િમ િર્ષ રોયલ્ટી પેટે થયેલ આિિ (રૂ.લાખમાાં) 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૬૩૧૧.૨૩ 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૫૯૩૧.૩૧  

-------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં ચુનાના પથ્થરો/ચુનો ઉપાડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૦૮ (૦૩-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ ભાવનગર કજલ્ામાાં કસમેન્ટ બનાવનાર ઔદ્યોકગિ એિમો દ્વારા છેલ્ા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર િેટલા ટન ચુનાના પથ્િરો/ચુનો ઉપાડવામાાં આવયો, અને  

(૨) ઉક્ત વર્ષવાર રોયલ્ટી પેટે િુલ િેટલી આવિ િઈ ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૧૬-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) ભાવનગર કજલ્ામાાં કસમેન્ટ બનાવનાર ઔદ્યોકગિ એિમ અકથતત્વમાાં નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં િાચા આિાસો/ઝૂાંપડા અને ઝૂાંપડપટ્ટીઓની ગણતરી 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૩૯ (૦૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં આવેલ િાચા આવાસો/ઝૂાંપડા/ઝૂાંપડપટ્ટીઓની ગણતરી વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ માાં િરવામાાં આવેલ હતી તે 
હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત ગણતરી અન્વયે રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િેટલા િાચા આવાસો/ઝૂાંપડા/ઝૂાંપડપટ્ટીઓ છે ?  

ગ્રામ ગૃહ વનમાષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) હા, રાજ્યમાાં વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ માાં આવાસો/ઝૂાંપડપટ્ટીઓની ગણતરી િરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) રાજ્યમાાં વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ માાં િરવામાાં આવેલ ગણતરી પ્રમાણે કજલ્ાવાર િાચા આવાસો/ઝૂાંપડા અને 
ઝૂાંપડપટ્ટીઓ િુલ ૧૨૨૮૬૫૭ છે. જ ેકજલ્ાવાર નીચે પ્રમાણે છે. 

િમ વજલ્લાનુાં નામ રાજ્યમાાં િાચા આિાસોની/ઝૂાંપડપટ્ટીની સાંખ્યાઓ 

૧ અમદાવાદ ૭૭૭ 

૨ અરવલ્ી ૫૦૦૯૦ 

૩ અમરેલી ૩૫૫૦૩ 

૪ આણાંદ ૪૩૬૫૩ 

૫ બનાસિાાંઠા ૮૨૬૫૪ 

૬ ભાવનગર ૨૯૭૬૧ 

૭ બોટાદ ૪૧૦૨ 

૮ ભરૂચ ૪૪૭૮૨ 
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િમ વજલ્લાનુાં નામ રાજ્યમાાં િાચા આિાસોની/ઝૂાંપડપટ્ટીની સાંખ્યાઓ 

૯ છોટાઉદેપુર ૫૯૪૬૭ 

૧૦ દાહોદ ૧૩૩૮૪૧ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૯૦૭૮ 

૧૨ ડાાંગ ૧૬૬૨૨ 

૧૩ ગીર સોમનાિ ૨૮૮૧૮ 

૧૪ ગાાંિીનગર ૨૩૬૭૫ 

૧૫ જામનગર ૫૫૨૮ 

૧૬ જૂનાગઢ ૯૦૪૭ 

૧૭ ખેડા ૩૯૧૬૬ 

૧૮ િચ્છ ૧૧૪૭૮ 

૧૯ મરહસાગર ૫૩૬૫૯ 

૨૦ મોરબી ૩૩૦૬ 

૨૧ મહેસાણા ૯૬૬૫ 

૨૨ નમષદા ૩૮૧૫૭ 

૨૩ નવસારી ૫૧૪૩૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૯૨૯૦૮ 

૨૫ પાટણ ૪૭૯૨૨ 

૨૬ પોરબાંદર ૨૭૯૨ 

૨૭ રાજિોટ ૧૨૩૧૧ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૬૫૫૩૨ 

૨૯ સુરત ૫૯૯૩૬ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૫૮૭૨૧ 

૩૧ વડોદરા ૨૦૪૨૨ 

૩૨ વલસાડ ૨૪૪૩૦ 

૩૩ તાપી ૫૯૪૨૪ 

િુલ ૧૨૨૮૬૫૭  

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે અરજીઓ 
અતારાાંકિતઃ ૬૫૮૯ (૦૪-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (િાનેરા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં જીલ્ાવાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ િવા 
માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) મળેલ અરજીઓ પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, જીલ્ાવાર િેટલી અરજીઓ રદ િરવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત વર્ષવાર, જીલ્ાવાર િેટલી  અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી અને તે અન્વયે િેટલા નામ દાખલ િયા? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૩-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં જીલ્ાવાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ િવા 
માટે મળેલ અરજીઓ સામેલ *પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

(૨) મળેલ અરજીઓ પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, જીલ્ાવાર રદ િરેલ અરજીઓ સામેલ *પત્રિ-૨ મુજબ છે. 

(૩) ઉક્ત વર્ષવાર, કજલ્ાવાર માંજૂર િરેલ અરજીઓ અને તે અન્વયે દાખલ િયેલ નામો સામેલ *પત્રિ-૩ મુજબ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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ડી.એલ.એફ. ગૃપને આપેલ જમીન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૬૭ (૨૯-૧૨-૨૦૧૮) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંિીનગર ઉિર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગાાંિીનગર ખાતે ડીએલએફ ગૃપને આપેલ ૨૫.૫ એિર જમીન પરત લેવા િલેક્ટરશ્રીની િચેરી, ગાાંિીનગરના 
તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૩ના હુિમિી કવના વળતરે બોજા રરહત સરિાર હથતિ દાખલ િરવા હુિમ િરવામાાં આવેલ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત જમીન પરત લેવાના િારણો શા હતા, અને 

(૩) તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની કથિકતએ ઉક્ત હુિમ અન્વયે િેટલી જમીનનો િબ્જજો પરત લેવામાાં આવયો અને િેટલી 
જમીનનો િબજો લેવાનો બાિી છે? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૨-૨૦૨૦) 

(૧) હા 

(૨)  

 (૧) ડી.એલ.એફ િાંપનીને અત્રેિી ફાળવવામાાં આવેલ જમીનની સનદ તા. ૨૬-૦૨-૨૦૦૭ ના રોજ આપવામાાં 
આવેલ છે. િાંપની દ્વારા સનદની શરત નાં ૬ તિી ૭ નો ભાંગ િરવામાાં આવેલ. 

 (૨) મહેસૂલ કવભાગ, સકચવાલય ગાાંિીનગરના તા.૦૪-૦૯-૦૯ના પત્ર નાં જમન/૧૦૦૯/૩૧૭૮/અ-૧ 
િી તા.૨૪-૦૮-૦૯ ની થપે. ઈિોનોકમિ ઝોન ડેવલપમેન્ટ ઓિોરીટીની બેઠિમાાં લેવાયેલ કનણષય મુજબ ડી.એલ.એફ િાંપનીને 
ફાળવેલ જમીનનો િબજો પરત લેવા કનણષય િરવામાાં આવેલ. 

 (૩) માગષ અને મિાન કવભાગના તા.૦૫-૦૮-૧૩ ના પત્ર ક્રમાાંિ એલ.એન.ડી/૧૦૦૬/૩૪૦૦(૧૯૭)/ 
આર-૧ િી મહેસૂલ કવભાગ, નાણા કવભાગ અને કવજ્ઞાન અને પ્રૌધ્યોકગિી કવભાગના પરામશષ/અનુમોદન બાદ શરતભાાંગ બદલ 
જમીન કવના વળતરે બોજા રરહત સરિાર હથતિ દાખલ િરવાની દરખાથતને અનુમોદન આપવામાાં આવેલ. 

 (૪) ડી.એલ.એફ િાંપની ને જ ેહેતુ માટે જમીન ફાળવવામાાં આવેલ હતી તે હેતુ માટેનો ઉપયોગ સમયમયાષદામાાં, 
ફાળવેલ જમીન ઉપર શરૂ િરવામાાં આવેલ નહોતો.   

(૩) તા. ૩૦-૧૧-૧૮ ની કથિકતએ ડી.એલ.એફ િાંપનીને ફાળવેલ જમીન એ. ૨૫.૫ ગુાં જમીનનો િબ્જજો  
તા.૨૧-૧૨-૨૦૧૭ ના રોજ સરિાર હથતિ પરત મેળવવામાાં આવેલ છે. હવે િોઈ જમીનનો િબ્જજો િાંપની પાસેિી મેળવવાનો બાિી 
નિી. 

-------- 

ગુજરાત રેિન્યુ ટર ીબ્યુનલમાાં સભ્યોની વનમણૂિ 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૬૬ (૦૮-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ ગુજરાત રેવન્યુ ટર ીબ્જયુનલમાાં ગુજરાત રેવન્યુ ટર ીબ્જયુનલની જોગવાઈ મુજબ 
ટર ીબ્જયુનલનાાં સભ્ય તરીિે િલેક્ટર, નાયબ સકચવ, રડથટર ીક્ટ જજ અિવા આકસથટન્ટ જજ ની કનમણૂાંિ ની જોગવાઈઓ છે તે હિીિત 

સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો આ જોગવાઈઓ કવરુદ્ધ જ ેસભ્ય પાસે િાયદાની રડગ્રી િે િાયદા અાંગે અનુભવ નિી તેવા સભ્યોને 
કનમણૂાંિ આપવાના શા િારણો છે? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૬-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ ગુજરાત રેવન્યુ ટર ીબ્જયુનલમાાં ગુજરાત રેવન્યુ ટર ીબ્જયુનલની જોગવાઈ મુજબ 
ટર ીબ્જયુનલના સભ્ય તરીિે િલેક્ટર, નાયબ સકચવ, રડથટર ીક્ટ જજ અિવા આકસથટન્ટ જજ ની કનમણૂાંિ ની જોગવાઈઓ છે તે હિીિત 
સાચી છે. 

(૨) સભ્ય તરીિે કનમણૂાંિ િનાર દરેિ પાસે િાયદાની રડગ્રી િે િાયદા અાંગે અનુભવ જરૂરી નિી. આિી, િાયદાની રડગ્રી 
િે િાયદાનો અનુભવ ન હોય તે અાંગે િારણો આપવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં કદવ્યાાંગોને ટર ાયસીિલ  

અતારાાંકિતઃ ૬૮૮૮ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગાાંિીનગર કજલ્ામાાં રદવયાાંગ પ્રમાણપત્રોની 
સાંખ્યાના આિારે િેટલી ટર ાયસીિલનો ઓડષ ર આપવામાાં આવયો, 

(૨) ઉક્ત ઓડષર િઈ એજન્સીને આપવામાાં આવેલ અને એિ ટર ાયસીિલની િેટલી રિમ નક્કી િયેલ છે,  

(૩) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ષવાર િેટલી ટર ાયસીિલ એજન્સી દ્વારા પુરી પાડવામાાં આવી, અને 

(૪) પુરી પાડવામાાં આવેલ ટર ાયસીિલ પૈિી િેટલી ટર ાયસીિલ ઉક્ત વર્ષવાર રદવયાાંગોને સોંપવામાાં આવી, અને 

(૫) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી ટર ાયસીિલ રદવયાાંગોને સોંપવાની બાિી છે, તેના િારણો શા છે? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૨૨-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧)  

િમ િર્ષ સાંખ્યા 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ૩૪ 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૬ ૨૦ 

૩ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ ૫૯ 

૪ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૭૦ 

૫ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૧૦ 

િુલ   ૧૯૩ 

(૨)  

િમ એજન્સીનુાં નામ ટર ાયવસિલની કિાંમત 

૧ એડલ્ટ ટરેનીંગ સેન્ટર ફોર િી બ્જલાઈન્ડ, અમદાવાદ ૫૯૦૫/- 

(મીની ટર ાયકસિલ) 

૬૦૦૦/- 
(થટાન્ડડષ  ટર ાયકસિલ) 

૨ અાંિ અપાંગ તાલીમ િેન્દ્ર, સોલા, અમદાવાદ ૬૦૦૦/- 
(થટાન્ડડષ  ટર ાયકસિલ) 

૬૫૦૦/- 
(થટાન્ડડષ  ટર ાયકસિલ) 

(૩)  

િમ િર્ષ સાંખ્યા 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ૩૪ 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૬ ૨૦ 

૩ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ ૫૯ 

૪ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૭૦ 

૫ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૧૦ 

િુલ ૧૯૩ 

(૪)  

િમ િર્ષ સાંખ્યા 

૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ૩૪ 

૨ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૬ ૨૦ 

૩ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ ૫૯ 

૪ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૭૦ 

૫ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૧૦ 

િુલ    ૧૯૩ 
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(૫) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િોઈપણ ટર ાયકસિલ રદવયાાંગજનોને સોપાંવાની બાિી નિી. 

-------- 

િાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૦૫ અન્િય ેગુજરાતમાાં પાિર પ્રોજિેટ કે્ષતે્ર થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૩૩ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૦૫માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલા પ્રોજકે્ટમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયુાં, અને   

(૨) ઉક્ત પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી રિમનુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવેલ છે? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી: (૧૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) વાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૦૫માાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ પૈિી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ 

૧૨ પ્રોજકે્ટમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ છે. 

(૨) ઉક્ત પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટની પ્રોજકે્ટવાર વાથતકવિ મૂડીરોિાણની કવગતો નીચે િોષ્ટ્િમાાં દશાષવયા 
મુજબ છે 

અ.નાં. ડેિલોપરનુાં નામ િાસ્તવિિ રોિાણ (રૂ. િરોડમાાં) 

૧ જીઆઈપીસીએલ (ભાગ-૨ કવથતરણ) ૧૪૫૫.૮૫ 

૨ જીપીસીએલ ૪૪૩૨ 

૩ મુન્દ્રા એસઈઝેડ ૪૮૩૫.૧૪ 

૪ ન્યુક્લીઅર પાવર િોપોરેશન લીમીટેડ ૨૦૦૦ 

૫ એનઆરિોન ઈન્ડીયા લીમીટેડ ૩૨૫૦ 

૬ સુઝલોન એનજી લીમીટેડ ૨૫૦૦ 

૭ એનઈજી મીિોન (ઈન્ડીયા) લી. ૧૯૯.૭૫ 

૮ રીયાન રામાણી (મીની માઈક્રો હાઈડર ો)  ૨૩ 

૯ રીયાન રામાણી (મીની માઈક્રો હાઈડર ો) ૨.૧ 

૧૦ સુઝલોન એનજી લીમીટેડ ૧૯૨૦ 

૧૧ એનઆરિોન ઈકન્ડયા લીમીટેડ ૧૦૨૦ 

૧૨ એન.ઈ.જી. માયિોન (ઈકન્ડયા) લીમીટેડ ૫૩૦ 

-------- 

િાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૦૭ અન્િય ેગુજરાતમાાં પાિર પ્રોજિેટ કે્ષતે્ર થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૩૪ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૦૭માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલા પ્રોજકે્ટમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયુાં, અને   

(૨) ઉક્ત પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી રિમનુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવેલ છે? 

(માન.) ઉજાષ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) સને ૨૦૦૭-માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ પૈિી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િુલ ૧ પ્રોજકે્ટોમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ છે. જમેાાં પરાંપરાગત કે્ષત્રે ૯ પ્રોજકે્ટ તેમજ 
કબનપરાંપરાત કે્ષત્રે ૧ પ્રોજકે્ટ સામેલ છે. 

(૨) ઉક્ત પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટોમાાં િુલ રૂ. ૩૫૯૨૫/- િરોડનુાં મુડી રોિાણ િરવામાાં આવેલ છે. જમેાાં 
પરાંપરાગત કે્ષત્રે િુલ રૂ. ૩૫૮૧૮/- િરોડ અને કબન પરાંપરાગત કે્ષત્રે િુલ રૂ. ૧૦૭/- િરોડનુાં મુડીરોિાણ સામેલ છે. પ્રોજકે્ટવાર 
મુડી રોિાણની મારહતી પત્રિ-૧ મુજબ છે. 
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પત્રિ-૧ 

અ.નાં. િાંપનીનુાં નામ ક્ષેત્ર મુડીરોિાણ 
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ મે.િોથટલ ગુજરાત મેગા પાવર (પીએફસી) પરાંપરાગત ૧૬૮૭૫ 

૨ ગુજરાત થટેટ ઈલેક્ટર ીસીટી િોપો. કલ. ઉતરાણ પરાંપરાગત ૧૦૪૫ 

૩ ગુજરાત થટેટ ઈલેક્ટર ીસીટી િોપો. કલ. િુવારણ-૩ પરાંપરાગત ૧૫૩૭ 

૪ ગુજરાત થટેટ ઈલેક્ટર ીસીટી િોપો. કલ.-કસક્કા પરાંપરાગત ૩૨૪૧ 

૫ જીએસપીસી પીપાવાવ પાવર િુાં .  
(જીએસપીસી અને જીપીસીએલ), ગાાંિીનગર 

પરાંપરાગત ૨૬૧૦ 

૬ અદાણી પાવર કવથતરણ યોજના- મુન્દ્રા પરાંપરાગત ૫૦૦૦ 

૭ એથસાર પાવર કલ. પરાંપરાગત ૨૩૪૧ 

૮ ગુજરાત આલ્િલીઝ એન્ડ િેકમિલ્સ કલ., વડોદરા  પરાંપરાગત ૧૨૨ 

૯ ગુજરાત થટેટ ઈલેક્ટર ીસીટી િોપો. કલ.-ઉિાઈ પરાંપરાગત ૩૦૪૭ 

૧૦ ગુજરાત આલ્િલીઝ એન્ડ િેકમિલ લીમીટેડ કબન પરાંપરાગત 
(કવન્ડ) 

૧૦૭ 

િુલ ૩૫૯૨૫ 

-------- 

િાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૦૯ અન્િય ેગુજરાતમાાં પાિર પ્રોજિેટ કે્ષતે્ર થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૩૫ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (િાંિુિા): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૦૯માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલા પ્રોજકે્ટોમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયુાં, અને   

(૨) ઉક્ત પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી રિમનુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવેલ છે? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી: (૧૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) વાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૦૯માાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ પૈિી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ 
િુલ ૨૫ (પચ્ચીસ) પ્રોજકે્ટમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ છે. 

(૨) ઉક્ત પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટની પ્રોજકે્ટવાર વાથતકવિ મૂડીરોિાણની કવગતો પત્રિ-અ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 

િમ િાંપનીનુાં નામ સ્થળ/જીલ્લો િીજ ક્ષમતા  
(મે.િો.) 

િાસ્તવિિ રોિાણ  
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ એબેલોન બાયોટેિ લી સાબરિાાંઠા ૨ ૫૪ 

૨ ટાટા પાવર િાંપની લી જામનગર ૫ ૪૫૦ 

૩ વારી એનજી પ્રા. લી સુરેન્દ્રનગર ૫ ૧૮૦ 

૪ વેલથપન ઊજાષ ઈકન્ડ લી િચ્છ ૫ ૨૭૦ 

૫ ઈલેક્ટર ોિમષ રીન્યુએબલ લીમીટેડ પાટણ ૫૦ ૨૭૦ 

૬ એથસાર સોલાર ગુજ.વન લીમીટેડ િચ્છ ૪૦ ૧૮ 

૭ કમલેનીયમ સોલાર કસનજી(પ્રા)લી સુરેન્દ્રનગર ૫૦ ૧૮૦ 

૮ મોઝરબેઅર એનજી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ લી. પોરબાંદર ૫૦ ૨૭૦ 

૯ પ્રેસીયસ એનજી સકવસષ (પ્રા) લીમીટેડ બનાસિાાંઠા ૫૦ ૨૭૦ 

૧૦ યુકનટી પાવર (પ્રા) લીમીટેડ િચ્છ ૫ ૯૦ 

૧૧ એજ્યોર પાવર ઈન્ડીયા સુરેન્દ્રનગર ૫૦ ૨૭૦ 
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િમ િાંપનીનુાં નામ સ્થળ/જીલ્લો િીજ ક્ષમતા  
(મે.િો.) 

િાસ્તવિિ રોિાણ  
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧૨ િોમનવેલ્િ બીઝનેશ િાઉન્સીલ રાજિોટ ૧૦ ૧૮૦ 

૧૩ એિમે ટેલી પાવર લીમીટેડ ખાંભાત ૧૧૦ ૨૭૦ 

૧૪ એથટોનરફલ્ડ સોલાર (ગુજરાત) (પ્રા) લીમીટેડ પાટણ ૨૦૦ ૨૧૬ 

૧૫ એનરિોન ઈન્ડીયા (પ્રા) લીમીટેડ જામનગર ૬૦૦ ૧૬૫ 

૧૬ યુરો સોલાર પાવર (પ્રા) લીમીટેડ િચ્છ ૧૦૦ ૯૦ 

૧૭ મુકનસેવા આશ્રમ િચ્છ ૨૫૦ ૨૭૦ 

૧૮ સોલીટર એનજી (પ્રા) લીમીટેડ બનાસિાાંઠા ૫૦૦ ૨૭૦ 

૧૯ સનિોન એનજી (પ્રા) લીમીટેડ અમરેલી ૨૦૦ ૧૮૦ 

૨૦ સૂઝલોન ગુજરાત કવન્ડપાિષ  લીમીટેડ િચ્છ ૧૫૦૦ ૫૦૦ 

૨૧ વેથટાસ કવન્ડ ટેિનોલોજી (પ્રા)લીમીટેડ િચ્છ ૧૦૦૦ ૩૭૦ 

૨૨ લેન્િો સોલાર (પ્રા) લીમીટેડ પાટણ ૨૦૦ ૬૩૦ 

૨૩ પી.એલ.જી.પાવર લીમીટેડ પાટણ ૧૫ ૩૬૨ 

૨૪ એલ્બોન બાયો એનજી લીમીટેડ બોટાદ ૩૦૦ ૧૧૦ 

૨૫ ગુજરાત થટેટ ઈલેક્ટર ીસીટી િોપો., વડોદરા ખેડા ૮૦૦ ૨૭૪૩.૮૩ 

-------- 

િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૩ અન્િય ેગુજરાતમાાં પાિર પ્રોજિેટ કે્ષતે્ર થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૩૭ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (િાંિુિા): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૩માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલા પ્રોજકે્ટ િાયાષકન્વત િયા, અને   

(૨) ઉક્ત િાયાષકન્વત િયેલ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી રિમનુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવેલ છે? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી: (૧૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) સને ૨૦૧૩ના વર્ષમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ પૈિી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િુલ-૨૩ પ્રોજકે્ટ િાયાષકન્વત િયેલ છે. 

(૨) ઉક્ત િાયાષકન્વત િયેલ પ્રોજકે્ટ માટે પ્રોજકે્ટવાર િયેલ મૂડી રોિાણની કવગતો પત્રિ-અ મુજબ છે 

પત્રિ-અ 

િર્ષ-૨૦૧૩માાં પાિર પ્રોજકે્ટ કે્ષતે્ર થયેલ એમઓયુ પૈિી િાયાષવન્િત થયેલ પ્રોજકે્ટ 

િમ િાંપનીનુાં નામ જીલ્લો ક્ષેત્ર મૂડીરોિાણ  
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ િેપી એનજી (પ્રા) લી પોરબાંદર કવન્ડ ૧૮૦ 

૨ ગુજરાત પાવર િોપોરેશન લી પાટણ કવન્ડ ૧૧૫ 

૩ િેપી એનજી (પ્રા) લી ભાવનગર કવન્ડ ૨૫૨ 

૪ િેપી એનજી (પ્રા) લી પોરબાંદર કવન્ડ ૨૪૦ 

૫ ગુજરાત થટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ લી િચ્છ કવન્ડ ૧૨૧ 

૬ ગુજરાત આલિલીઝ એન્ડ િેમીિલ્સ લી િચ્છ કવન્ડ ૧૩૦ 

૭ કવશ કવન્ડ ઈન્ફાથટરક્ચર એલ.એલ.પી જામનગર કવન્ડ ૧૫૦ 

૮ િેપી એનજી મહુવા કવન્ડ ફામષસ પ્રા. લી ભાવનગર કવન્ડ ૧૩૫ 

૯ માંત્રા એનજી ઇન્ડીયા લી. રાજિોટ કવન્ડ ૧૮૦ 

૧૦ પાવરીિા લી દેવભુમી દ્વારિા કવન્ડ ૭૮ 

૧૧ પાવરીિા લી દેવભુમી દ્વારિા કવન્ડ ૭૨ 

૧૨ પાવરીિા લી દેવભુમી દ્વારિા કવન્ડ ૨૪૬ 

૧૩ મોઝર બરે કિલન એનજી લી. સુરેન્દ્રનગર સોલાર ૯૦ 
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િમ િાંપનીનુાં નામ જીલ્લો ક્ષેત્ર મૂડીરોિાણ  
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧૪ જયદીપ િોટષન ફેબ્રીિ પ્રા. લી રાજિોટ સોલાર ૪૦ 

૧૫ એલબેોન કિલન એનજી લી ભાવનગર બાયો ૬૦ 

૧૬ ગુજરાત મીનરલ ડેવલોપમેન્ટ િોરપોરેશન અમરેલી કવન્ડ ૪૦ 

૧૭ એનોક્ષ કવન્ડ ઈન્રાથટરક્ચર સકવષસ લી. અમરેલી કવન્ડ ૧૨૦૦ 

૧૮ પાવરીિા લી જામનગર કવન્ડ ૧૫૦ 

૧૯ સૂઝલોન ગુજરાત કવન્ડ પાિષ  લી. િચ્છ કવન્ડ ૧૧૦૦ 

૨૦ િીઓલીયા કવન્ડ પાવર પ્રા.લી. રાજિોટ કવન્ડ ૪૦૦ 

૨૧ કવન્ડ વલ્ડષ  ઈકન્ડયા લી જામનગર કવન્ડ ૧૧૦૦ 

૨૨ ગુજરાત ઈન્ડથટર ીયલ પાવિ િો. લી િચ્છ કવન્ડ ૭૫ 

૨૩ તપેશ એનજી (ઈન્ડીયા) પ્રા. કલ. - થમાટષગ્રીડ 
પાયલોટ પ્રોજકે્ટ 

૯ 

-------- 

િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૫ અન્િય ેગુજરાતમાાં પાિર પ્રોજિેટ ક્ષેતે્ર થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૩૮ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૫માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલા પ્રોજકે્ટમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયુાં, અને   

(૨) ઉક્ત પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી રિમનુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવેલ છે? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી: (૧૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) સને ૨૦૧૫ના વર્ષમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ પૈિી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િુલ-૨૯ પ્રોજકે્ટમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ છે.  

(૨) ઉક્ત પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટો માટે પ્રોજકે્ટવાર િયેલ મૂડી રોિાણની કવગતો પત્રિ-અ મુજબ છે 

પત્રિ-અ 

(િર્ષ-૨૦૧૫માાં થયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી પાિર ઉત્પાદન શરૂ થયેલ પ્રોજકે્ટ) 

િમ ડેિલપરનુાં નામ પ્રોજકે્ટની વિગત જીલ્લો િાસ્તવિિ મૂડી  રોિાણ 
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ અતુલ લીમીટેડ ૨૫ મે.વો. િેપ્ટીવ પાવર પ્લાન્ટ વલસાડ ૯૩ 

૨ ગુજરાત થટેટ ઈલકે્ટર ીસીટી િોપોરેશન લી.  ઈએસપી રીટર ો ફીટીંગ ઓફ 
૨૦૦/૨૧૦ મે.વો. યુકનટ 

વણાિબોરી, ઉિાઈ ૧૪૪.૮૫ 

૩ ગુજરાત થટેટ ઈલકે્ટર ીસીટી િોપોરેશન લી. રીનોવેશન એન્ડ મોડેનાઈઝેશન 

ઉિાઈ પાવર પ્લાન્ટ યકુનટ નાં.૪  
તિા વણાિબોરી પાવર પ્લાન્ટ 

યુકનટ નાં.૩ 

ખેડા ૨૦૧ 

૪ ગુજરાત ઈન્ડકથટરઝ પાવર િાંપની કલકમટેડ કવન્ડ અમરેલી ૧૭૬ 

૫ એનરસન પાવર પ્રાઈવેટ કલમીટેડ સોલર િચ્છ ૭૫ 

૬ ટોરેન્ટ સોલજષન કલમીટેડ સોલર પાટણ ૩૫૦ 

૭ આઈનોક્ષ કવન્ડ ઈન્રાથટરક્ચર સકવષસ કલ. કવન્ડ અમરેલી ૧૨૦૦ 

૮ પાવરરિા કલમીટેડ કવન્ડ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૪૪ 

૯ િ ટાટા પાવર િાંપની કલમીટેડ કવન્ડ અમરેલી ૩૬૦ 

૧૦ સુઝલોન એનજી કલકમટેડ કવન્ડ િચ્છ ૧૮૭૫ 

૧૧ બેિબોન એન્ટપ્રાઈઝ કલમીટેડ સોલર િચ્છ ૭૫ 

૧૨ થટેટ બેંિ ઓફ ઈકન્ડયા કવન્ડ અમરેલી ૪૩.૫ 

૧૩ ટોરેન્ટ સોલજષન કલમીટેડ કવન્ડ રાજિોટ ૮૦ 

૧૪ િ ટાટા પાવર િાંપની કલમીટેડ કવન્ડ પાટણ ૧૯ 

૧૫ િેપીઆઈ ગ્લોબલ ઈન્રાથટરક્ચર કલમીટેડ સોલર ભરૂચ ૩૫ 
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િમ ડેિલપરનુાં નામ પ્રોજકે્ટની વિગત જીલ્લો િાસ્તવિિ મૂડી  રોિાણ 
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧૬ નેવીટાસ ગ્રીન સોલ્યુશન પ્રાઈવેટ કલ. સોલર સુરત ૫૦ 

૧૭ ગુજરાત ઈન્ડકથટરઝ પાવર િાંપની કલમીટેડ કવન્ડ અમરેલી ૭૫ 

૧૮ કવન્ડ વલ્ડષ  (ઈકન્ડયા) કલમીટેડ કવન્ડ જામનગર ૯૦ 

૧૯ એસજવેીએન કલમીટેડ સોલર પાટણ ૩૦ 

૨૦ રરન્યુ પાવર વેન્ચસષ સોલર િચ્છ ૨૫૦ 

૨૧ પાવરરિા કલમીટેડ કવન્ડ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૬૦ 

૨૨ પાવરરિા કલમીટેડ કવન્ડ દેવભૂકમ દ્વારિા ૮૦ 

૨૩ પાવરરિા કલમીટેડ કવન્ડ દેવભૂકમ દ્વારિા ૮૦ 

૨૪ પાવરરિા કલમીટેડ કવન્ડ દેવભૂકમ દ્વારિા ૮૦ 

૨૫ પાવરરિા કલમીટેડ કવન્ડ દેવભૂકમ દ્વારિા ૮૦ 

૨૬ િેપીઆઈ ગ્લોબલ ઈન્રાથટરક્ચર કલમીટેડ સોલર ભરૂચ ૩૬ 

૨૭ રડવાઈન કવન્ડફામષ પ્રાઈવેટ કલમીટેડ કવન્ડ અમરેલી ૩૦ 

૨૮ અતુલ કલમીટેડ કવન્ડ અમરેલી ૧૪૦ 

૨૯ ગુજરાત ઈન્ડકથટરઝ પાવર િાંપની કલમીટેડ કવન્ડ અમરેલી ૬૦૦ 

-------- 

િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૭ અન્િય ેગુજરાતમાાં પાિર પ્રોજિેટ કે્ષતે્ર થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૩૯ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૭માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલા પ્રોજકે્ટ િાયાષકન્વત િયા, અને   

(૨) ઉક્ત િાયાષકન્વત િયેલ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી રિમનુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવેલ છે? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી: (૧૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) સને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ પૈિી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િુલ ૫૦ (પચાસ) પ્રોજકે્ટ િાયાષકન્વત િયેલ છે.  

(૨) ઉક્ત િાયાષકન્વત િયેલ પ્રોજકે્ટ માટે પ્રોજકે્ટવાર િયેલ મુડી રોિાણની કવગતો પત્રિ-અ મુજબ છે 

પત્રિ-અ 

(િર્ષ-૨૦૧૭માાં થયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી િાયાષવન્િત થયેલ પ્રોજકે્ટની માકહતી નીચે મુજબ છે.) 

િમ ડેિલપરનુાં નામ પ્રોજકે્ટની વિગત િાસ્તવિિ મૂડીરોિાણ 
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ પકિમ ગુજરાત વીજ િાંપની લી. નવા ખેતી કવર્યિ જોડાણો આપવા તિા નવા ફીડરો આપવા ૩૦૩૧ 

૨ મધ્ય ગુજરાત વીજ િાંપની લી. નવા વીજ જોડાણો આપવા તિા નવા ફીડરો આપવા ૮૬૫.૪૩ 

૩ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૨ સબથટેશન થિાપવા ૯.૦૨ 

૪ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૫ સબથટેશન થિાપવા ૩૨.૮૪ 

૫ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૧ સબથટેશન થિાપવા ૯.૩૮ 

૬ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૩ સબથટેશન થિાપવા ૧૮.૯૭ 

૭ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૩ સબથટેશન થિાપવા ૧૬.૫૭ 

૮ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૪૦૦ િે.વી. ના ૧ સબથટેશન થિાપવા ૨૫૯.૦૫ 

૯ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૩ સબથટેશન થિાપવા ૨૦.૦૬ 

૧૦ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૩ સબથટેશન થિાપવા ૨૨.૩૨ 

૧૧ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૫ સબથટેશન થિાપવા ૨૩.૫૪ 

૧૨ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૨ સબથટેશન થિાપવા ૮.૮૪ 

૧૩ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૨ સબથટેશન થિાપવા ૧૪.૬૮ 

૧૪ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૫ સબથટેશન થિાપવા ૨૯.૩૨ 

૧૫ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૩ સબથટેશન થિાપવા ૧૬.૩૧ 

૧૬ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૬ સબથટેશન થિાપવા ૩૭.૯૮ 
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િમ ડેિલપરનુાં નામ પ્રોજકે્ટની વિગત િાસ્તવિિ મૂડીરોિાણ 
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧૭ દકક્ષણ ગુજરાત વીજ િાંપની લી. નવા વીજ જોડાણો આપવા તિા નવા ફીડરો આપવા ૧૨૬૯.૪૭ 

૧૮ ઉિર ગુજરાત વીજ િાંપની લી. નવા વીજ જોડાણો આપવા તિા નવા ફીડરો આપવા ૧૮૩૧.૯૭ 

૧૯ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૧૩ સબથટેશન થિાપવા ૮૨ 

૨૦ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૩ સબથટેશન થિાપવા ૧૬.૯૯ 

૨૧ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૪ સબથટેશન થિાપવા ૨૩.૮૪ 

૨૨ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૫ સબથટેશન થિાપવા ૩૧.૦૨ 

૨૩ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૧ સબથટેશન થિાપવા ૪.૯૬ 

૨૪ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૨ સબથટેશન થિાપવા ૨૨.૨૨ 

૨૫ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી.  ૬૬ િે.વી. ના ૧ સબથટેશન થિાપવા ૩.૬૨ 

૨૬ એથટર ા સોલરેન પ્રાઈવેટ કલકમટેડ કવન્ડ ૧૮૦ 

૨૭ એથટર ા સોલરેન પ્રાઈવેટ કલકમટેડ કવન્ડ ૨૮૭ 

૨૮ ગુજરાત અલક્લીઝ અને િેકમિલ્સ કલકમટેડ કવન્ડ ૧૦૦.૩ 

૨૯ આઈનોક્ષ કવન્ડ ઈંરાથટરક્ચર સકવષસ કલકમટેડ કવન્ડ ૭૫૦ 

૩૦ જિેે લક્ષ્મી કસમેંટ કલકમટેડ કવન્ડ ૧૫ 

૩૧ ઓરેંજ ચારણિા સોલર એાંનજી પ્રાઈવેટ કલમીટેડ કવન્ડ ૨૬૦ 

૩૨ રરન્યુ પાવર વેંચ્સષ  પ્રાઈવેટ કલકમટેડ કવન્ડ ૨૪૦ 

૩૩ સૂયાષ કવદ્યુત કલકમટેડ કવન્ડ ૧૫૬ 

૩૪ સૂયાષ કવદ્યુત કલકમટેડ કવન્ડ ૩૨૦ 

૩૫ સૂઝ્લોન ગુજરાત કવાંડ પાિષ  કલકમટેડ કવન્ડ ૧૦૦૦ 

૩૬ ટાટા પાવર રરન્યુએબલ એાંનજી કલકમટેડ કવન્ડ ૨૨૫ 

૩૭ ટોરેં ટ પાવર કલકમટેડ સોલાર ૨૫૦ 

૩૮ ટુનવાલ કવહિલ પ્રાઈવેટ કલકમટેડ સોલાર ૮ 

૩૯ કવશાખા ગ્રુપ બાયો ૩૧ 

૪૦ કવાંડ વલ્ડષ  (ઈન્ડીયા) કલમીટેડ કવન્ડ ૧૬૦ 

૪૧ પાવરીિા કલમીટેડ કવન્ડ ૭૫૦ 

૪૨ ઈન્રા પ્રોજકે્ટ્સ ઈન્ડીયા કલમીટેડ કવન્ડ ૮૩૩ 

૪૩ શ્રી મારૂકત કવન્ડ પાિષ  (ઈન્ડીયા) પ્રા.કલ.  કવન્ડ ૫૦૦ 

૪૪ ટીએચડીસી ઈન્ડીયા કલમીટેડ કવન્ડ ૪૧૫ 

૪૫ ગમેશા રરન્યએુબલ પ્રા.કલ. કવન્ડ ૩૭૫ 

૪૬ શ્રી ભગવતી ફ્લોર મીલ્સ પ્રા.કલ. કવન્ડ ૧૫ 

૪૭ િે. પી. એનજી કલમીટેડ કવન્ડ ૨૩૪ 

૪૮ ગોલ્ડન નોન િન્વેન્શનલ એનજી કસથટમ પ્રા. કલ. કવન્ડ ૩૫ 

૪૯ મરહન્દ્રા સથટેન પ્રા. કલ. સોલાર ૪.૩૫ 

૫૦ એનટીપીસી કલમીટેડ કવન્ડ ૨૦૦ 

-------- 
પાિર કે્ષતે્ર પ્રોજકે્ટની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૧૩ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) (ધારાસભ્ય) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડિાંજ) : તેરમી વિધાનસભાના પ્રથમ 
સત્રમાાં તા.૨૫-03-૨૦૧૩ના રોજ ૨જૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન િમાાંિ: ૪૬૨૭ (અગ્રતા િમ-૩૫) ના અનુસાંધાને માનનીય ઉજાષ 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૨00૯ અને ૨૦૧૧ના વર્ષમાાં રાજ્યમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ સમીટ અન્વયે પાવર પ્રોજકે્ટ ક્ષેત્રે િયેલા એમ.ઓ.યુ 
પૈિી ૩૬ પ્રોજકે્ટ િાયાષકન્વત હતા તો તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર આ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી વીજળી 
ઉતપન્ન િઈ, અને 

(૨) ઉક્ત ૩૬ પ્રોજકે્ટ પૈિી િેટલા પ્રોજકે્ટ ખાનગી, િેટલા રાજ્ય િે સ૨િા૨ના જાહેર સાહસો પૈિીના છે ? 

 (માન.) ઉજાષ માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) વર્ષ ૨00૯ અને ૨૦૧૧ના વર્ષમાાં રાજ્યમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ સમીટ અન્વયે પાવ૨ પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલા 
એમ.ઓ.યુ પૈિી િાયાષકન્વત ૩૬ પ્રોજકે્ટમાાંિી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર આ પ્રોજકે્ટવાર ઉતપન્ન 
િયેલ વીજળીની કવગતો આ સાિે સામેલ પત્રિ-અ મુજબ છે. 
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(૨) ઉક્ત ૩૬ પ્રોજકે્ટ પૈિી ૩ (ત્રણ) પ્રોજકે્ટ રાજ્ય સ૨િા૨ના જાહેર સાહસોના તિા ૩૩ (તેત્રીસ) પ્રોજકે્ટ ખાનગી 

ક્ષેત્રના છે. 

પત્રિ-અ 

(૨00૯ અને ૨૦૧૧ ના િર્ષમાાં િાયબ્રન્ટ સવમટ દરવમયાન પાિર કે્ષતે્ર િરેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી િાયાષવન્િત પ્રોજિેટ્સમાાં થયેલ 
િર્ષિાર િીજળી ઉત્પાદનની વિગતો) 

િમ 

નાં. 
િાંપનીનુાં નામ 

િર્ષિાર ઉત્પન્ન થયેલ િીજળી (વમવલયન યુનીટ્સ) 

િર્ષ  

૨૦૧૫-૧૬ 

િર્ષ  

૨૦૧૬-૧૭ 

િર્ષ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િર્ષ  

૨૦૧૮-૧૯ 

િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 

૧ એબેલોન બાયોટેિ લી ૪.૨૯ ૪.૨૪ ૪.૨૦ ૪.૧૬ ૩.૬ 

૨ ટાટા પાવર િાંપની લી ૩૫.૭૭ ૩૫.૪૦ ૩૫.૦૪ ૩૪.૬૮ ૩૦ 

૩ વારી એનજી પ્રા.લી ૧૪.૩૦ ૧૪.૧૬ ૧૪.૦૧ ૧૩.૮૭ ૧૨ 

૪ વેલથપન ઊજાષ ઇકન્ડ લી ૨૧.૪૬ ૨૧.૨૪ ૨૧.૦૨ ૨૦.૮૧ ૧૮ 

૫ ઈલેક્ટર ોિમષ રીન્યુએબલ લીમીટેડ ૨૧.૪૬ ૨૧.૨૪ ૨૧.૦૨ ૨૦.૮૧ ૧૮ 

૬ એથસાર સોલાર ગુજ. વન લીમીટેડ ૧.૪૩ ૧.૪૧ ૧.૪૦ ૧.૩૯ ૧.૨ 

૭ કમલેનીયમ સોલાર કસનજી (પ્રા) લી ૧૪.૩૦ ૧૪.૧૬ ૧૪.૦૧ ૧૩.૮૭ ૧૨ 

૮ મોઝ૨બેઅર એનજી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ લી. ૨૧.૪૬ ૨૧.૨૪ ૨૧.૦૨ ૨૦.૮૧ ૧૮ 

૯ પે્રસીયસ એનજી સકવષસ (પ્રા) લીમીટેડ ૨૧.૪૬ ૨૧.૨૪ ૨૧.૦૨ ૨૦.૮૧ ૧૮ 

૧૦ યુકનટી પાવ૨ (પ્રા) લીમીટેડ ૭.૧૫ ૭.૧૫ ૭.૦૮ ૭.૦૧ ૬ 

૧૧ એજ્યોર પાવર ઈન્ડીયા ૨૧.૪૬ ૨૧.૨૪ ૨૧.૦૨ ૨૦.૮ ૧૮ 

૧૨ િોમનવેલ્િ બીઝનેશ િાઉન્સીલ ૧૪.૩૦ ૧૪.૧૬ ૧૪.૦૧ ૧૩.૮૭ ૧૨ 

૧૩ એબેલોન બાયોએનજી લી. ૭૦.૯૬ ૭૦.૨૪ ૬૯.૫૧ ૬૮.૮૧ ૫૯.૫૨ 

૧૪ એિમે ટેલી પાવ૨ લીમીટેડ  ૨૧.૪૬ ૨૧.૨૪ ૨૧.૦૨ ૨૦.૮૧ ૧૮ 

૧૫ એથટોનરફલ્ડ સોલાર (ગુજરાત) (પ્રા)લીમીટેડ ૧૭.૧૬ ૧૬.૯૯ ૧૬.૮૧ ૧૬.૬૪ ૧૪.૪ 

૧૬ એનરિોન ઇન્ડીયા (પ્રા) લીમીટેડ ૪૭.૨૧ ૪૬.૭૩ ૪૬.૨૫ ૪૫.૭૯ ૩૯.૬ 

૧૭ યુરો સોલાર પાવર (પ્રા) લીમીટેડ ૭.૧૫ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૬.૯૩ ૬ 

૧૮ મુકનસેવા આશ્રમ ૨૧.૪૬ ૨૧.૨૪ ૨૧.૦૨ ૨૦.૮૧ ૧૮ 

૧૯ સોલીટર એનજી (પ્રા) લીમીટેડ ૨૧.૪૬ ૨૧.૨૪ ૨૧.૦૨ ૨૦.૮૧ ૧૮ 

૨૦ સનિોન એનજી (પ્રા) લીમીટેડ ૧૪.૩૦ ૧૪.૧૬ ૧૪.૧૬ ૧૪.૦૨ ૧૨ 

૨૧ સૂઝલોન ગુજરાત કવન્ડપાિષ  લીમીટેડ ૧૪૧.૦૮ ૧૪૧.૬૨ ૧૪૧.૬૨ ૧૪૦.૨ ૧૨૦ 

૨૨ વથેટાસ કવન્ડ ટેિનોલોજી (પ્રા) લીમીટેડ ૧૦૫.૮૭ ૧૦૪.૭૯ ૧૦૩.૭૧ ૧૦૨.૬૭ ૮૮.૮ 

૨૩ લેન્િો સોલાર (પ્રા) લીમીટેડ ૫૦.૦૭ ૪૯.૫૬ ૪૯.૦૫ ૪૮.૫૬ ૪૨ 

૨૪ પી.એલ.જી. પાવર લીમીટેડ ૨૯.૦૪ ૨૮.૭૪ ૨૮.૪૫ ૨૮.૧૭ ૨૪.૩૬ 

૨૫ ગુજરાત આલ્િલીઝ એન્ડ િેકમિલ લી ૪૨.૯૨ ૪૨.૪૮ ૪૨.૦૪ ૪૧.૬૨ ૩૬ 

૨૬ કિાં ટેિ સેનજી પ્રા લી. ૧૦૫.૯૦ ૧૦૪.૮૦ ૧૦૩.૭૦ ૧૦૨.૬૬ ૮૮.૮ 

૨૭ સૂઝલોન ગુજરાત કવન્ડપાિષ  લી. ૨૫૦.૪૦ ૨૪૭.૮૦ ૨૪૫.૩૦ ૨૪૨.૮૪ ૨૧૦ 

૨૮ આઈનોિસ રીન્યુએબલ લી. ૨૧૪.૬૦ ૨૧૨.૪૦ ૨૧૦.૨૦ ૨૦૮.૧ ૧૮૦ 

૨૯ ગમેશા કવન્ડટબાષઈન પ્રા. લી ૫૦.૧૦ ૪૯.૬૦ ૪૯.૧૦ ૪૮.૬૧ ૪૨ 

૩૦ કવશકવન્ડ ઈન્ફાથટરક્ચર - એલ.એલ.પી. ૧૫૬.૮૦ ૧૫૫.૨૦ ૧૫૩.૬૦ ૧૫૨.૦૬ ૧૩૧.૫૨ 

૩૧ િેપેરો એનજી ઈકન્ડયા લી. ૩૬.૧૦ ૩૫.૭૦ ૩૫.૩૦ ૩૪.૯૪ ૩૦.૨૪ 

૩૨ લુરોક્સ બાયો એનજીસ લી. ૩૫.૭૭ ૩૫.૪૦ ૩૫.૦૪ ૩૪.૬૯ ૩૦.૦૫ 

૩૩ ગુજરાત થટેટ ફટીલાઈઝર એન્ડ િેકમિલ્સ લી. ૭૧.૫૦ ૭૦.૮૦ ૭૦.૧૦ ૬૯.૪ ૬૦ 

૩૪ પાવરીિા લી. ૭૧.૫૦ ૭૦.૮૦ ૭૦.૧૦ ૬૯.૪ ૬૦ 

૩૫ વીર એનજી એન્ડ ઈન્ફાથટરક્ચર લી. ૭૮.૬૦ ૭૭.૮૦ ૭૭.૨૦ ૭૬.૪૩ ૬૫.૯૧ 

૩૬ ગુજરાત મીનરલ ડેવલપમેન્ટ િોપોરેશન લી. ૨૧.૪૬ ૨૧.૨૪ ૨૧.૦૨ ૨૦.૮૧ ૧૮ 

-------- 
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પાિર કે્ષતે્ર પ્રોજકે્ટની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૧૮ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): તેરમી વિધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાાં 
તા.૨૫-૦૩-૨૦૧૩ના રોજ રજૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન િમાાંિઃ ૪૬૨૭ (અગ્રતા િમ-૩૫)ના અનુસાંધાને માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૧ના વર્ષમાાં રાજ્યમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ સમીટ અન્વયે પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલા ૨૦૬ 
એમ.ઓ.યુ. પૈિી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ પ્રોજકે્ટવાર િેટલુાં મૂડીરોિાણ િયુાં, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ક્યા પ્રોજકે્ટ પડતાાં મુિાયા, તેમાાં િેટલુાં મુડીરોિાણ િવાનુાં હતુાં? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) અને (૨)  

૨૦૦૯ અને ૨૦૧૧ના વર્ષમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ સકમટ અન્વયે પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલ ૨૦૬ એમ.ઓ.યુ. પૈિી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ પ્રોજકે્ટવાર િયેલ મુડી રોિાણ તેમજ ઉક્ત કથિકતએ પડતાાં મુિાયેલ પ્રોજકે્ટ તિા તેના માટેના 

અાંદાજીત મુડી રોિાણની કવગતો *પત્રિ-અ મુજબ છે.  
(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
પાિર કે્ષતે્ર પ્રોજકે્ટની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૨૩ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ): તેરમી વિધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાાં 
તા.૨૫-૦૩-૨૦૧૩ના રોજ રજૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન િમાાંિઃ ૪૬૨૭ (અગ્રતા િમ-૩૫)ના અનુસાંધાને માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૧ના વર્ષમાાં રાજ્યમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ સમીટ અન્વયે પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલા એમ.ઓ.યુ. 
પૈિી ૧૨૯  પ્રોજકે્ટ પ્રાિકમિ, ૫ પ્રોજકે્ટ િામગીરી હેઠળ હતા તો તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ િયા અને િેટલા પ્રોજકે્ટ િયા 
તબકે્ક છે, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલા પ્રોજકે્ટ પડતા મુિાયેલ છે તેના િારણો શા છે? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી: (૧૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) વર્ષ ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૧ના વર્ષમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ સમીટમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિીના 
પ્રાિકમિ તબક્કાના ૧૨૯ પ્રોજકે્ટ તિા િામગીરી હેઠળના ૫ પ્રોજકે્ટ પૈિી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ ૨(બે) પ્રોજકે્ટ 
પ્રાિકમિ તબકે્ક, ૨(બે) પ્રોજકે્ટ િામગીરી/અમલીિરણ હેઠળ તિા ૩ (ત્રણ) પ્રોજકે્ટ િાયાષકન્વત િયેલ છે તેમજ ૧૨૭ પ્રોજકે્ટ્સ 
પડતા મુિાયેલ છે, જનેી કવગતો આ સાિે સામેલ* પત્રિ-અ મુજબ છે.  

(૨) તે પૈિી િુલ ૧૨૭ પ્રોજકે્ટ્સ પડતાાં મુિાયેલ છે, જનેા િારણો નીચે મુજબ છે. 

  કબન પરાંપરાગત કે્ષત્રમાાં ગુજરાત સરિારનો સોલર અને પવન ઉજાષ દ્વારા વીજળી ખરીદવાનો લક્ષ્યાાંિ 
(આર.પી.ઓ.) પૂણષ િઈ ગયેલ હોવાિી સરિાર દ્વારા નવા િોઈ  ‘‘ખરીદ િરાર’’ િયા ન હોવાિી, આ પ્રોજકે્ટ્સ પડતા મુિાયેલ છે 
તેમજ અન્ય પ્રોજકે્ટ્સમાાં ડેવલોપરો/રોિાણિારો દ્વારા એમ.ઓ.યુ િયાષ બાદ આગળનીી્ િાયષવાહી માટે રસ િે પ્રકતભાવ ન મળવાના 
િારણે પ્રોજકે્ટ્સ પડતા મુિાયેલ છે.   

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 

રાજ્યમાાં િનબાંધુ િલ્યાણ યોજના હેઠળ સ્િરોજગારીના િગો  

અતારાાંકિતઃ ૫૮૪૩ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર વનબાંિુ િલ્યાણ યોજના હેઠળ 
થવરોજગારીના િેટલા વગષ ચલાવવામાાં આવયા, 

(૨) તે પૈિી િઈ એજન્સીને િેટલા વગો ચલાવવા આપવામાાં આવયા, અને 

(૩) તે પૈિી િેટલા લાભાિીઓને તાલીમ આપવામાાં આવી તેમાાંિી ઉક્ત વર્ષવાર, કજલ્ાવાર િેટલાએ પોતાનો 
થવરોજગાર શરૂ િયો? 
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આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૦૩-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં વનબાંિુ િલ્યાણ યોજના હેઠળ 
થવરોજગારીના વગોની મારહતી *પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

(૨) તે પૈિી જુદી જુદી એજન્સીઓને ચલાવવા માટે આપવામાાં આવેલ વગોની મારહતી *પત્રિ-૨ મુજબ છે. 

(૩) તે પૈિી િેટલા લાભાિીઓને તાલીમ આપવામાાં આવી તેમાાંિી ઉક્ત વર્ષવાર, કજલ્ાવાર િેટલાએ પોતાનો 
થવરોજગાર શરૂ િયો તેની મારહતી *પત્રિ-૩ મુજબ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 

રાજ્યમાાં ટર ાયલબ સબ પ્લાન હેઠળ મળેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૫૩ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર ટર ાયબલ સબ પ્લાન હેઠળ િુલ 
િેટલી ગ્રાન્ટ ચુિવવાની િતી હતી, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ ચુિવવામાાં આવી, અને 

(૩) િેટલી રિમ ચુિવવાની બાિી છે અને બાિી રિમ ક્યાાં સુિી સુિીમાાં ચુિવવામાાં આવશે? 

માન.આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ 

(૨) પત્રિ-બ મુજબ 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ િી ૨૦૧૮-૧૯ના નાણાિીય વર્ષની ગ્રાન્ટ જરૂરીયાત મુજબ ચુિવી આપવામાાં આવેલ છે. 
જ્યારે સને ૨૦૧૯-૨૦ના નાણાિીય વર્ષમાાં ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ની કથિકતએ રૂ. ૨,૮૯,૭૦૧.૩૦/- લાખની રિમ ચૂિવવાની બાિી 
હતી. જ ેમાાંગણી મુજબ ચૂિવવામાાં આવશે.(પત્રિ-િ) 

પત્રિ-અ 

      (રૂ.લાખમાાં) 

િમ વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ અરવલ્ી ૧૪૭૧૫.૮૮ ૧૨૮૦૧.૮૦ ૧૩૪૭૨.૮૫ ૧૫૧૧૯.૧૧ ૧૦૯૩૮.૮૮ 

૨ બનાસિાાંઠા ૯૭૧૨.૩૯ ૧૧૨૦૮.૯૦ ૧૫૪૪૧.૮૩ ૧૪૩૩૮.૦૨ ૧૨૬૯૯.૫૬ 

૩ ભરૂચ ૧૬૫૫૨.૮૮ ૧૯૮૩૬.૮૩ ૧૨૭૮૭.૭૩ ૧૫૭૫૨.૪૯ ૧૦૫૨૯.૪૪ 

૪ છોટાઉદેપુર ૨૧૯૩૬.૨૨ ૨૮૬૬૭.૨૨ ૩૨૨૨૮.૭૫ ૩૩૩૫૭.૫૮ ૧૫૭૯૯.૯૪ 

૫ દાહોદ ૫૫૬૫૭.૫૭ ૫૮૦૨૩.૭૧ ૫૭૩૫૨.૩૦ ૬૧૮૯૦.૯૭ ૪૪૭૮૫.૫૮ 

૬ ડાાંગ ૨૦૯૬૭.૫૪ ૧૫૫૬૭.૮૫ ૧૭૪૫૪.૯૭ ૧૭૫૧૮.૮૨ ૧૬૫૦૮.૦૦ 

૭ મરહસાગર ૯૯૮૧.૫૧ ૧૨૨૧૫.૮૭ ૧૨૪૬૦.૦૯ ૮૭૩૦.૦૭ ૯૧૪૫.૭૯ 

૮ નમષદા ૨૪૯૮૪.૫૯ ૨૬૨૦૨.૦૫ ૨૮૨૫૧.૯૪ ૨૮૪૫૦.૯૬ ૧૯૪૩૦.૬૯ 

૯ નવસારી ૨૪૦૫૧.૨૪ ૨૫૧૮૦.૨૪ ૨૫૮૫૬.૮૯ ૨૯૬૨૭.૪૬ ૧૨૩૧૩.૯૯ 

૧૦ પાંચમહાલ ૧૬૮૧૮.૬૦ ૧૪૦૪૫.૫૮ ૧૩૦૨૮.૮૧ ૧૦૨૨૯.૫૯ ૧૪૫૬૦.૦૫ 

૧૧ સાબરિાાંઠા ૨૧૫૪૧.૭૪ ૨૧૨૫૪.૧૬ ૨૩૯૫૩.૭૫ ૧૬૯૧૧.૯૨ ૨૧૧૯૩.૪૨ 

૧૨ સુરત ૩૫૨૮૮.૯૧ ૨૫૩૪૩.૨૮ ૪૦૪૩૮.૮૫ ૪૨૩૪૩.૨૫ ૨૩૮૪૫.૦૨ 

૧૩ તાપી ૩૩૭૫૬.૮૪ ૩૬૭૩૧.૩૧ ૩૭૬૫૮.૧૧ ૩૭૦૬૦.૯૯ ૨૩૦૪૫.૪૩ 

૧૪ વડોદરા ૧૧૧૯૮.૪૬ ૭૦૧૫.૨૯ ૬૯૮૯.૮૩ ૫૪૫૩.૮૦ ૧૮૯૦૬.૦૨ 

૧૫ વલસાડ ૬૦૩૭૩.૫૩ ૪૪૩૪૨.૨૦ ૫૧૫૬૭.૨૫ ૪૬૪૩૮.૦૯ ૨૮૪૯૫.૨૩ 

૧૬ અમદાવાદ ૬૩૦૨.૮૨ ૬૬૦૭.૫૪ ૯૮૯૨.૪૩ ૧૦૮૮૭.૫૧ ૧૪૩૭૦.૧૭ 

૧૭ આણાંદ ૩૯૨.૪૬ ૫૦૯.૧૫ ૬૪૩.૫૬ ૭૪૯.૭૩ ૧૯૮.૫૦ 

૧૮ ભાવનગર ૧૭૫.૪૫ ૨૯૮.૯૯ ૩૭૧.૩૬ ૪૧૭.૪૫ ૯૨.૯૨ 

૧૯ દેવભૂકમ-દ્વારિા ૧૧૦.૯૮ ૧૮૦.૭૪ ૨૮૭.૫૩ ૩૧૭.૮૬ ૭૨.૩૭ 

૨૦ ગીર સોમનાિ ૮૭૮.૧૩ ૫૩૪.૮૨ ૫૮૯.૭૩ ૬૮૮.૮૧ ૨૦૭.૧૦ 
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      (રૂ.લાખમાાં) 

િમ વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

૨૧ જામનગર ૮૯.૧૨ ૧૩૪.૪૦ ૨૧૭.૭૪ ૨૩૩.૫૬ ૩૭.૧૭ 

૨૨ જુનાગઢ ૨૪૨.૭૭ ૨૬૮.૭૪ ૩૪૫.૧૦ ૩૮૪.૨૪ ૩૭૭૯.૦૬ 

૨૩ ખેડા ૩૭૨.૭૫ ૪૧૪.૦૪ ૫૨૧.૬૪ ૬૩૨.૭૨ ૧૫૪.૭૬ 

૨૪ િચ્છ ૬૪૭.૪૮ ૯૩૬.૯૪ ૧૦૦૦.૬૬ ૧૩૧૧.૩૪ ૨૫૭૯.૦૭ 

૨૫ મહેસાણા ૨૬૦.૬૮ ૪૧૧.૫૪ ૫૦૬.૬૦ ૫૮૩.૯૯ ૧૫૦.૭૧ 

૨૬ મોરબી ૧૩૫.૮૭ ૨૧૫.૯૭ ૨૮૩.૫૦ ૩૪૦.૬૧ ૯૫.૨૯ 

૨૭ પાટણ ૨૦૩.૦૩ ૨૪૭.૮૫ ૩૨૫.૦૦ ૩૭૨.૯૫ ૯૨.૬૦ 

૨૮ પોરબાંદર ૧૫૩.૪૫ ૧૯૧.૯૫ ૨૮૨.૩૧ ૩૩૩.૯૯ ૯૮.૦૭ 

૨૯ રાજિોટ ૨૮૧૮.૫૭ ૩૩૭૬.૧૯ ૪૮૧૭.૧૯ ૫૫૪૫.૩૩ ૪૮૩૧.૩૯ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૬૮૨.૯૨ ૬૧૮.૨૪ ૭૨૨.૫૮ ૮૫૯.૨૫ ૫૪૪.૩૪ 

૩૧ અમરેલી ૧૯૯.૬૪ ૩૮૪.૩૦ ૪૮૬.૭૮ ૫૪૯.૨૫ ૧૨૨.૨૨ 

૩૨ બોટાદ ૮૦.૪૦ ૧૬૫.૫૧ ૨૦૫.૩૪ ૨૩૮.૫૨ ૬૦.૯૯ 

૩૩ ગાાંિીનગર ૨૧૫૧૫.૩૭ ૨૪૫૬૩.૧૪ ૩૯૯૮૮.૮૩ ૩૨૪૩૨.૪૯ ૩૮૫૮૬.૨૭ 

૩૪ કવભાગ/વડી િચેરી ૨૯૬૩૦૦.૪૭ ૩૮૫૪૦૮.૨૪ ૩૪૪૭૩૪.૫૨ ૩૬૪૫૧૧.૦૮ ૧૮૫૯૬૭.૮૯ 

 િુલ ૭૦૯૧૦૦.૨૬ ૭૯૩૯૦૪.૫૮ ૭૯૫૧૬૬.૩૩ ૮૦૪૬૧૩.૮૦ ૫૩૪૨૨૬.૯૩ 

પત્રિ-બ 

      (રૂ.લાખમાાં) 

િમ વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ અરવલ્ી ૧૫૨૨૧.૨૭ ૧૩૬૭૪.૦૫ ૧૪૭૫૮.૦૪ ૧૫૮૧૮.૬૧ ૪૦૧૭.૪૫ 

૨ બનાસિાાંઠા ૧૦૭૨૦.૩૪ ૧૧૯૪૩.૫૨ ૧૩૧૯૧.૩૨ ૧૪૫૨૬.૭૧ ૪૪૪૫.૪૫ 

૩ ભરૂચ ૧૬૯૯૬.૨૭ ૧૭૨૮૬.૩૦ ૧૬૦૧૫.૩૯ ૧૫૨૯૫.૫૭ ૪૫૮૮.૧૦ 

૪ છોટાઉદેપુર ૨૩૧૬૫.૫૩ ૩૦૧૮૦.૩૭ ૩૪૦૮૬.૯૭ ૩૪૬૦૫.૧૨ ૯૦૩૩.૮૯ 

૫ દાહોદ ૫૯૦૫૫.૫૫ ૫૯૧૭૫.૩૭ ૫૯૦૬૭.૨૪ ૬૨૦૫૫.૧૨ ૨૦૭૪૮.૩૯ 

૬ ડાાંગ ૨૨૩૭૬.૦૪ ૧૭૧૭૪.૫૦ ૧૮૯૮૨.૬૩ ૧૯૦૩૫.૫૯ ૬૧૩૬.૭૭ 

૭ મરહસાગર ૯૫૩૯.૫૮ ૧૨૩૯૧.૭૦ ૧૨૪૬૨.૨૯ ૮૬૦૯.૦૭ ૩૪૪૦.૦૬ 

૮ નમષદા ૨૬૦૩૬.૪૨ ૨૬૮૦૮.૭૮ ૨૭૬૦૦.૩૦ ૨૮૯૯૧.૦૩ ૮૭૫૯.૩૬ 

૯ નવસારી ૨૩૩૭૪.૩૫ ૨૨૬૯૧.૧૭ ૨૩૮૦૭.૭૩ ૨૭૧૧૩.૩૩ ૭૭૫૩.૮૬ 

૧૦ પાંચમહાલ ૧૮૪૭૭.૪૭ ૧૪૪૬૨.૬૮ ૧૩૫૧૧.૮૧ ૧૧૩૯૧.૨૮ ૪૬૭૮.૧૧ 

૧૧ સાબરિાાંઠા ૧૯૬૯૧.૬૨ ૧૭૭૫૮.૩૫ ૧૯૩૮૪.૬૧ ૧૫૩૦૫.૩૦ ૫૨૮૩.૬૬ 

૧૨ સુરત ૩૪૭૭૫.૨૨ ૩૨૪૦૪.૯૦ ૩૮૬૦૧.૯૬ ૪૫૦૯૭.૪૮ ૧૫૭૦૬.૭૩ 

૧૩ તાપી ૩૪૨૭૦.૭૪ ૩૫૬૩૮.૫૫ ૩૭૪૫૩.૪૯ ૩૫૪૨૭.૪૦ ૧૧૩૨૨.૫૩ 

૧૪ વડોદરા ૧૧૪૪૫.૪૫ ૭૭૩૦.૦૫ ૬૮૭૭.૯૭ ૫૭૭૦.૨૨ ૨૦૧૫.૦૩ 

૧૫ વલસાડ ૫૮૭૨૧.૯૬ ૪૧૯૩૯.૨૯ ૪૭૭૧૭.૩૭ ૪૩૩૪૨.૬૩ ૧૪૬૦૪.૫૮ 

૧૬ અમદાવાદ ૬૧૬૩.૧૩ ૬૩૩૯.૪૩ ૮૯૮૭.૬૭ ૧૦૪૪૭.૩૫ ૨૯૯૧.૬૬ 

૧૭ આણાંદ ૪૫.૫૨ ૬૦.૨૫ ૬૭.૭૬ ૪૩.૮૫ ૨.૦૦ 

૧૮ ભાવનગર ૪૪.૧૬ ૫૫.૦૯ ૩૩.૩૭ ૩૩.૪૨ ૨.૦૮ 

૧૯ દેવભૂકમ-દ્વારિા ૬.૯૭ ૧૧.૨૭ ૯.૧૬ ૦૦.૦૦ ૦૦૦ 

૨૦ ગીર સોમનાિ ૬૯૬.૦૮ ૩૦૩.૦૬ ૧૫૦.૭૧ ૪૨૪.૪૭ ૩૦.૪૯ 

૨૧ જામનગર ૩૧.૯૦ ૮૮.૭૧ ૨૯.૩૬ ૩૭.૫૨ ૩.૦૦ 

૨૨ જુનાગઢ ૬૮.૪૬ ૧૧૩.૧૫ ૧૬૪.૬૧ ૧૬૫.૧૩ ૫.૪૭ 

૨૩ ખેડા ૫૦.૭૬ ૧૨૫.૪૪ ૧૨૩.૯૦ ૨૪૭.૩૮ ૨.૦૦ 

૨૪ િચ્છ ૩૩૨.૪૭ ૬૨૪.૩૯ ૪૬૦.૩૭ ૬૬૮.૪૨ ૧૭૦.૮૫ 

૨૫ મહેસાણા ૪૧.૦૬ ૩૪.૦૩ ૨૦.૭૨ ૨૧.૦૭ ૦.૦૦ 

૨૬ મોરબી ૪.૨૪ ૭.૮૭ ૪.૯૩ ૪.૫૧ ૦૦૦ 

૨૭ પાટણ ૩૫.૨૭ ૬૦.૯૯ ૭૪.૮૦ ૫૧.૬૭ ૪.૬૦ 
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      (રૂ.લાખમાાં) 

િમ વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

૨૮ પોરબાંદર ૧૪.૧૧ ૨૬.૭૯ ૨૯.૩૩ ૧૯.૮૭ ૨.૦૦ 

૨૯ રાજિોટ ૨૬૩૪.૨૭ ૩૦૩૧.૪૨ ૪૩૫૦.૮૭ ૪૯૯૩.૪૩ ૧૪૬૨.૧૨ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૪૭૬.૫૦ ૨૮૩.૬૫ ૨૮૯.૮૮ ૩૨૪.૬૯ ૮૭.૮૯ 

૩૧ અમરેલી ૩૧.૩૧ ૪૭.૫૬ ૨૨.૧૨ ૨૬.૪૧ ૨.૦૦ 

૩૨ બોટાદ ૧.૦૨ ૧૧.૦૬ ૧.૬૬ ૧.૨૨ ૧.૮૦ 

૩૩ ગાાંિીનગર ૮૫૨૬૬.૬૦ ૧૨૫૭૯૯.૪૭ ૧૦૬૧૫૫.૯૬ ૯૪૬૦૩.૨૨ ૨૪૩૯૧.૩ 

૩૪ કવભાગ/વડી િચેરી ૨૦૫૫૪૮.૪૧ ૨૬૧૧૬૯.૩૭ ૨૭૬૧૫૬.૫૫ ૩૨૨૨૪૧.૫૨ ૯૨૮૩૨.૩૭ 

 િુલ ૬૮૫૩૬૦.૦૫ ૭૫૯૪૫૨.૫૭ ૭૮૦૭૫૨.૮૩ ૮૧૬૭૩૯.૬૧ ૨૪૪૫૨૫.૬૩ 

પત્રિ-િ 

  (રૂ.લાખમાાં) 

િમ વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ અરવલ્ી ૬૯૨૧.૪૩ 

૨ બનાસિાાંઠા ૮૨૫૪.૧૧ 

૩ ભરૂચ ૫૯૪૧.૩૪ 

૪ છોટાઉદેપુર ૬૭૬૬.૦૫ 

૫ દાહોદ ૨૪૦૩૭.૧૯ 

૬ ડાાંગ ૧૦૩૭૧.૨૩ 

૭ મરહસાગર ૫૭૦૫.૭૩ 

૮ નમષદા ૧૦૬૭૧.૩૩ 

૯ નવસારી ૪૫૬૦.૧૩ 

૧૦ પાંચમહાલ ૯૮૮૧.૯૪ 

૧૧ સાબરિાાંઠા ૧૫૯૦૯.૭૬ 

૧૨ સુરત ૮૧૩૮.૨૯ 

૧૩ તાપી ૧૧૭૨૨.૯૦ 

૧૪ વડોદરા ૧૬૮૯૦.૯૯ 

૧૫ વલસાડ ૧૩૮૯૦.૬૫ 

૧૬ અમદાવાદ ૧૧૩૭૮.૫૧ 

૧૭ આણાંદ ૧૯૬.૫૦ 

૧૮ ભાવનગર ૯૦.૮૪ 

૧૯ દેવભૂકમ-દ્વારિા ૭૨.૩૭ 

૨૦ ગીર સોમનાિ ૧૭૬.૬૧ 

૨૧ જામનગર ૩૪.૧૭ 

૨૨ જુનાગઢ ૩૭૭૩.૫૯ 

૨૩ ખેડા ૧૫૨.૭૬ 

૨૪ િચ્છ ૨૪૦૮.૨૨ 

૨૫ મહેસાણા ૧૫૦.૭૧ 

૨૬ મોરબી ૯૫.૨૯ 

૨૭ પાટણ ૮૮.૦૦ 

૨૮ પોરબાંદર ૮૫.૦૭ 

૨૯ રાજિોટ ૩૩૬૯.૨૭ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૪૫૬.૪૫ 

૩૧ અમરેલી ૧૨૦.૨૨ 

૩૨ બોટાદ ૫૯.૧૯ 

૩૩ ગાાંિીનગર ૧૪૧૯૪.૯૪ 

૩૪ કવભાગ/વડી િચેરી ૯૩૧૩૫.૫૨ 

િુલ ૨૮૯૭૦૧.૩૦ 

-------- 
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સીદી આકદિાસી લોિો માટેની સાંસ્થાઓનુાં ઇન્સપેક્શન િરિા બાબતનો  

અતારાાંકિતઃ ૬૬૪૫ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ આરદજાકત કવભાગના સીિા સાંચાલન હેઠળની અને રજીથટરર સાંથિા દ્વારા 
સાંચાકલત િતી સીદી આરદવાસી લોિો માટેની સાંથિાઓનુાં ઇન્સપેક્શન છેલે્ ક્યારે િરવામાાં આવેલ,  

(૨) ઇન્સપેક્શન િેવા પ્રિારની ક્ષકતઓ જાણમાાં આવેલ, અને 

(૩) ક્ષકતઓ અન્વયે િઈ સાંથિા સામે શા પગલાાં આવયા? 

આકદજાતી વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૯-૦૫-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ આરદજાકત કવિાસ કવભાગના સીિા સાંચાલન હેઠળની અને રકજથટરર સાંથિા 
દ્વારા સાંચાકલત િતી સીદી આરદવાસી લોિો માટે િુલ ૩(ત્રણ) ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ છાત્રાલયો િાયષરત છે. સદર સાંથિાઓના મદદનીશ 
િકમશનર, આરદજાકત કવિાસ, રાજિોટ દ્વારા છેલ્ે િરવામાાં આવેલ ઇન્થપેક્શનની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

િમ છાત્રાલયનુાં નામ ઇન્સ્પેક્શન તા. 

૧ શ્રી સાવષજકનિ િુમાર છાત્રાલય, મુ.તા.વેરાવળ, કજ.ગીર સોમનાિ ૩૦/૦૭/૨૦૧૯ 

૨ શ્રી સાવષજકનિ િુમાર છાત્રાલય, મુ.જાવાંત્રી, તા.તાલાલા, કજ.ગીર સોમનાિ ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 

૩ શ્રી આરદજાકત સાવષજકનિ િુમાર છાત્રાલય, મુ.તા.તાલાલ, કજ.ગીર સોમનાિ ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 

(૨) (૧) શ્રી સાિષજવનિ િુમાર છાત્રાલય, મુ.તા.િેરાિળ, વજ.ગીર સોમનાથ ની મુલાિાત દરમ્યાન રોજમેળ, 
ખાતાવહી રજીથટરો અદ્યતન જોવા મળેલ ન હતા. વાઉચર ફાઈલ, વીઝીટ બુિ, િમષચારી હાજરી રજીથટર જોવા મળેલ ન હતા. તેમજ 
પલાંગની સુકવિા પુરી પાડેલ ન હતી. 

 (૨) શ્રી સાિષજવનિ િુમાર છાત્રાલય, મુ.જાિાંત્રી, તા.તાલાલા, વજ.ગીર સોમનાથ ની મુલાિાત દરમ્યાન 
છાત્રાલયના નામનુાં બોડષ  જજષરીત હાલતમાાં હતુ. તિા પલાંગ-પિારીની વયવથિા અપુતી હતી. વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦ નુાં 
રેિડષ  યોગ્ય ન હતુ. 

 (૩) શ્રી આકદજાવત સાિષજવનિ િુમાર છાત્રાલય, મુ.તા.તાલાલા, વજ.ગીર સોમનાથ ની મુલાિાત દરમ્યાન મિાન 
હવા ઉજાસ ન હતા. લાઈટની સગવડ ઓછી હતી. છાત્રાલયનુાં મિાન જજષરીત હાલતમાાં હતા. મિાનમાાં પાણીના કનિાસની સુકવિા ન 
હતી. તેમજ થવચ્છતા જાળવવામાાં આવેલ ન હતી. 

(૩) ઉક્ત ત્રણેય છાત્રાલયોની થિળ તપાસ વખતે જોવા મળેલ ક્ષકતઓ અન્વયે મદદનીશ િકમશનરશ્રી (આ.કવ.) ની 
િચેરી રાજિોટ દ્વારા થિળ પર જ ગૃહપકતશ્રીઓને ક્ષકતઓ બાબતે નોટીસ પાઠવી તમામ ક્ષકતઓની પૂતષતા િરવા સૂચના આપવામાાં 
આવેલ છે. 

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

િમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન િમાાંિ િુલ 
૧ સામાન્ય વહીવટ કવભાગ ૬૭૪૫ ૧ 
૨ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાગ ૬૭૬૫, ૬૯૮૭ ૨ 
૩ કશક્ષણ કવભાગ ૫૭૩૬, ૬૩૧૬, ૬૩૩૭, ૬૩૪૨, ૬૩૫૪, ૬૬૮૩, 

૬૭૩૩, ૬૭૬૭ 
૮ 

૪ નાણા કવભાગ ૬૯૫૬ ૧ 
૫ અન્ની્, નાગરરિ પુરવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોનો કવભાગ ૬૮૦૯, ૬૮૧૦, ૬૮૧૧, ૬૮૧૨, ૬૮૧૩, ૬૮૧૪, 

૬૮૧૬, ૬૮૧૮, ૬૮૧૯, ૬૮૨૩, ૬૮૨૪, ૬૮૨૫ 
૧૨ 

૬ ગૃહ કવભાગ ૬૭૪૭, ૬૭૭૫ ૨ 
૭ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ ૬૭૨૧, ૬૮૦૨, ૬૮૦૩, ૬૮૦૪, ૬૮૦૫, ૬૮૦૬, 

૬૮૦૮ 
૭ 

૮ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાષણ અને ગ્રામ કવિાસ કવભાગ ૪૭૩૯, ૬૫૮૯ ૨ 
૯ મહેસલૂ કવભાગ ૪૬૬૭, ૬૭૬૬ ૨ 

૧૦ સામાકજિ ન્યાય અને અકિિારીતા કવભાગ ૬૮૮૮ ૧ 
૧૧ ઉજાષ અને પેટર ોિેમીિલ્સ કવભાગ ૬૬૩૩, ૬૬૩૪, ૬૬૩૫, ૬૬૩૭, ૬૬૩૮, ૬૬૩૯, 

૬૭૧૩, ૬૭૧૮, ૬૭૨૩ 
૯ 

૧૨ આરદજાકત કવિાસ કવભાગ ૫૮૪૩, ૫૮૫૩, ૬૬૪૫ ૩ 
  િુલ ૫૦ 

--------- 
સરિારી મધ્યથિ મુદ્રણાલય, ગાાંિીનગર. 



ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા 
સાતમું સ , ૨૦૨૦ 

બુધવાર, તા.૨૩મી સ ટે બર, ૨૦૨૦ 
શુિ ધપ ક 

 

પહેલી અતારાં કત યાદી 
 

અ.નં. અતારાં કત 
 માંક 

પા.નં. િવગત અશુ ધ શુ ધ 

૧ ૬૮૨૫ ૨૩ જવાબ ખંડની ચોથી લીટી બદલાવીન ેએનજ  બદલાવીન ેનાયરા એનજ  
૨ ૬૬૩૪ ૩૨ જવાબ ખંડ-૧ની બી  

લીટી 
કુલ ૧ ોજે ટોમાં કુલ ૧૦ ોજે ટોમાં 

૩ ૬૭૧૩ ૩૭ અતારાંિકત  માંક 
પછીનુ સ ય ીનું નામ 

(ધારાસ ય) 
ી કાળાભાઈ ડાભી 

ી કાળાભાઈ ડાભી 

૪ ૬૭૧૩ ૩૭  ખંડ-૧ની ી  
લીટી 

ઉતપ  થઈ, ઉ પ  થઈ, 

૫ ૬૭૧૩ ૩૮ જવાબ ખંડ-૨ના પ કના 
પાંચમી કોલમમા ંતેરમી રૉ 

૨૧.૦૨ ૨૧.૦૧ 

૬ ૫૮૫૩ ૪૦ મં ી ીનો હો ો માન.આ દ િત િવકાસ 
મં ી ી 

આ દ િત િવકાસ મં ી ી 

૭ ૬૬૪૫ ૪૩ જવાબ ખંડ-૨ના પેટા 
માકં:-(૩) પછી ઉમેરવું 

----------- આમ, ઉકત ઈ સપે શન દર યાન 
ઉપર મુજબની િતઓ વા મળેલ 

હતી. 

બી  અતારાં કત યાદી  
 

૮ ૭૦૨૧ ૯ જવાબ ખંડ-૨ની થમ 
લીટી 

રા નામા કારણોસર રા નામાના કારણોસર 

૯ ૭૦૨૧ ૯ જવાબ ખંડ-૩ની ચોથી 
લીટી 

વખતોવખત ઠરાવો વખતોવખતના ઠરાવો 

૧૦ ૬૮૮૨ ૧૬  ખંડ-૧ની થમ 
લીટી 

ખો પરા ગામેથી ખોર પરા ગામેથી 

૧૧ ૬૭૯૧ ૨૭  ખંડ-૧ની થમ 
લીટી 

િજ ામા ં૨ સરકારી 
પડતર, 

િજ ામા ંિજ ાવાર સરકારી પડતર, 

૧૨ ૫૮૯૦ ૨૮ અતારાંિકત  માંક 
પછીની તારીખ 

(૨૯-૦૮-૨૦૨૦) (૨૯-૦૮-૨૦૧૯) 

૧૩ ૬૯૭૪ ૩૬ જવાબ ખંડ-૨ના 
કો કની બી  કોલમમાં 

પાંચમી રૉ 

ભુ યો ડંગર ભુ યો ડંુગર 
 
  

ી  અતારાં કત યાદી 
 

૧૪ ૬૭૮૩ ૧૫  ખંડ-૩ની બી  
લીટી 

ભરવમા ં ભરવામા ં

૧૫ ૬૭૮૩ ૧૫ જવાબ ખંડ-૪(૭) તડીયાર તડીપાર 
૧૬ ૭૦૪૮ ૨૪ જવાબ ખંડ જવાબ :  

(૦૩-૦૯-૨૦૨૦ 
મુ યમં ી (ગૃહ) : 

(૦૩-૦૯-૨૦૨૦) 
       

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




