
ચોથી ેણી

પુ તક-૬૯

ગાંધીનગર

છ  અિધવેશનુ ં
ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા

   તા. ૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦        

    પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે,                

 તા.૨૬મી ફ ુઆરીે , ૨૦૨૦           

ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાક અને        ે

તા.૨૭મી ફ ુઆરી ે ૨૦૨૦      

ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાક  ે

  

ગુજરાત િવધાનસભા
ચચાઓ

ગુજરાત િવધાનસભાના અિધકાર હઠળ કાિશતે

સ ાવાર અહવાલે

ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય



પુ તક-૬૯ અ નુ  મ િણ કા

િવષય

તા. ૧૦મી યુઆરી, ર૦૨૦  પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે

માન. રા યપાલ ીનંુ સંબોધન 1 45

વૈધાિનક તાવ (િનયમ-૧૦૦) 46 52

સીટીઝનશીપ એમે ડમે ટ એકટ અંગેનો ગૃહમં ી ીનો તાવ 53 78

તા. ૨૬મી ફ ુઆરીે , ર૦૨૦  ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે
તારાંિકત ો 79 90

અતારાંિકત ો 91 246

શોકદશક ઉ ેખ 247 252

તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત (િનયમ-૧૧૬) 253 259

અંદાજપ ની રજૂઆત 260 285

તા. ૨૭મી ફ ુઆરીે , ર૦૨૦  ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે( થમ બેઠક)
તારાંિકત ો 286 ૨૯૭

અતારાંિકત ો 298 436

રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) 437 461

તા. ૨૭મી ફ ુઆરીે , ર૦૨૦  ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે(બી  બેઠક)
તારાંિકત ો 462 474

અતારાંિકત ો 475 601

રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) 602 616

િબનસરકારી િવધેયકો 617 633

ચોથી ેણી

પાના નંબર



ુસ્તક ક્રમ ાંક ુસ્તક ક્રમ ાંક

ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૦ પુસ્તક-૧ ૧થી૧૯ પુસ્તક-૧ ૧થીર૬

ફેબ્રુઆરી-એપ્રિ ૧૯૬૧ પુસ્તક-ર ૧થીર૧ પુસ્તક-ર ૧થી૩૦

સપ્ટેમ્બર-ઓકટોબર ૧૯૬૧ પુસ્તક-૩ ૧થી૧ર પુસ્તક-૩ ૧થી૧૩

ડિસેમ્બર ૧૯૬૧ પુસ્તક-૪ ૧થીપ પુસ્તક-૪ ૧થી૭

માર્ચ-એપ્રિ ૧૯૬ર પુસ્તક-પ ૧થી૬ પુસ્તક-પ ૧થી૧૩

જૂન-ઓગસ્ટ ૧૯૬ર પુસ્તક-૬ ૧થીર૪ પુસ્તક-૬ ૧થીર૬

ડિસેમ્બર ૧૯૬ર -- -- પુસ્તક-૭ ૧થી૧૩

ફેબ્રુઆરી-એપ્રિ ૧૯૬૩ પુસ્તક-૭ ૧થી૩૦ પુસ્તક-૮ ૧થી૩૬

સપ્ટેમ્બર-ઓકટોબર ૧૯૬૩ પુસ્તક-૮ ૧થી૧૭ પુસ્તક-૯ ૧થી૧૮

ડિસેમ્બર ૧૯૬૩ પુસ્તક-૯ ૧થી૧૩ પુસ્તક-૧૦ ૧થી૧૪

ફેબ્રુઆરી-એપ્રિ ૧૯૬૪ પુસ્તક-૧૦ ૧થીર૯ પુસ્તક-૧૧ ૧થી૩૯

ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૪ પુસ્તક-૧૧ ૧થી૧૭ પુસ્તક-૧ર ૧થીર૧

ફેબ્રુઆરી-મે ૧૯૬પ પુસ્તક-૧ર ૧થી૩૮ પુસ્તક-૧૩ ૧થી૧૪

ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૬પ પુસ્તક-૧૩ ૧થી૧૩ પુસ્તક-૧૪ ૧થી૧૩

નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૬પ પુસ્તક-૧૪ ૧થી૧૪ પુસ્તક-૧પ ૧થીર૪

ફેબ્રુઆરી-માર્ચ ૧૯૬૬ પુસ્તક-૧પ ૧થીર૩ પુસ્તક-૧૬ ૧થી૩ર

સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૬ પુસ્તક-૧૬ ૧થી૧પ પુસ્તક-૧૭ ૧થી૧૬

માર્ચ ૧૯૬૭ પુસ્તક-૧૭ ૧થી૧પ પુસ્તક-૧૮ ૧થી૧૧

જુાઇ-ઓગસ્ટ ૧૯૬૭ પુસ્તક-૧૮ ૧થીર૯ પુસ્તક-૧૯ ૧થી૩ર

જાન્યુઆરી-સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૮ પુસ્તક-૧૯ ૧થી૧૩ પુસ્તક-ર૦ ૧થી૧૪

ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૮ પુસ્તક-ર૦ ૧થી૧૩ પુસ્તક-ર૧ ૧થી૧૪

ફેબ્રુઆરી-એપ્રિ ૧૯૬૯ પુસ્તક-ર૧ ૧થી૩૯ પુસ્તક-રર ૧થી૪૦

ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૯ પુસ્તક-રર ૧થીર૧ પુસ્તક-ર૩ ૧થી૧૭

નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૬૯ પુસ્તક-ર૩ ૧થી૧૧ પુસ્તક-ર૪ ૧થી૧૧

૧૯મીફેબ્રુઆરીથીર૮મીફેબ્રુઆરી ૧૯૭૦ પુસ્તક-ર૪ ૧થી૮ પુસ્તક-રપ ૧થી૯

રજીમાર્ચથી૧૩મીમાર્ચ ૧૯૭૦ પુસ્તક-રપ ૧થી૯ પુસ્તક-ર૭ ૧થી૯

૧૬મીમાર્ચથીર૮મીમાર્ચ ૧૯૭૦ પુસ્તક-ર૬ ૧થી૯ પુસ્તક-ર૮ ૧થી૯

૮મીજૂનથી૧૮મીજૂન ૧૯૭૦ પુસ્તક-ર૭ ૧થી૯ પુસ્તક-ર૮ ૧થી૯

૧૬મીનવેમ્બરથીર૪મીનવેમ્બર ૧૯૭૦ પુસ્તક-ર૮ ૧થી૭ પુસ્તક-ર૯ ૧થી૭

રપમીનવેમ્બરથીરજીડિસેમ્બર ૧૯૭૦ પુસ્તક-ર૯ ૧થી૬ પુસ્તક-૩૦ ૧થી૬

૧પમીમાર્ચથીર૩મીમાર્ચ ૧૯૭૧ પુસ્તક-૩૦ ૧થીપ પુસ્તક-૩૧ ૧થી૭

ર૪મીમાર્ચથીર૮મીએપ્રિ ૧૯૭૧ પુસ્તક-૩૧ ૧થી૬ પુસ્તક-૩ર ૧થી૭

ર૯મીમાર્ચથી૮મીએપ્રિ ૧૯૭ર પુસ્તક-૩ર ૧થી૮ પુસ્તક-૩૩ ૧થી૧૩

ર૬મીજૂનથી૭મીજુાઇ ૧૯૭ર પુસ્તક-૩૩ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૩૪ ૧થી૧૦

૭મીઓગસ્ટથી૧૪મીઓગસ્ટ ૧૯૭ર પુસ્તક-૩૬ ૧થી૬ પુસ્તક-૩૭ ૧થી૧૦

૧૩મીનવેમ્બરથીર૪મીનવેમ્બર ૧૯૭ર પુસ્તક-૩૭ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૩૮ ૧થી૧૦

૧૧મીડિસેમ્બરથીરરમીડિસેમ્બર ૧૯૭ર પુસ્તક-૩૮ ૧થી૯ પુસ્તક-૩૯ ૧થી૧૦

એક
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૧



૧રમીફેબ્રુઆરીથીરરમીફેબ્રુઆરી ૧૯૭૩ પુસ્તક-૩૯ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૪૦ ૧થી૭

ર૬મીફેબ્રુઆરીથી૮મીમાર્ચ ૧૯૭૩ પુસ્તક-૪૦ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૪૧ ૧થી૧૦

ુસ્તક ક્રમ ાંક ુસ્તક ક્રમ ાંક

૧રમીમાર્ચથીરરમીમાર્ચ ૧૯૭૩ પુસ્તક-૪૧ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૪ર ૧થી૯

ર૬મીમાર્ચથીપમીએપ્રિ ૧૯૭૩ પુસ્તક-૪ર ૧થી૮ પુસ્તક-૪૩ ૧થી૧૦

૯મીએપ્રિથી૧રમીએપ્રિ ૧૯૭૩ પુસ્તક-૪૩ ૧થી૪ પુસ્તક-૪૪ ૧થી૪

૧ીઓકટોબરથી૧રમીઓકટોબર ૧૯૭૩ પુસ્તક-૪૪ ૧થી૯ પુસ્તક-૪પ ૧થી૯

૧રમીનવેમ્બરથી૧૬મીનવેમ્બર ૧૯૭૩ પુસ્તક-૪પ ૧થીપ પુસ્તક-૪૬ ૧થીપ

ર૭મીજૂનથીર૮મીજુાઇ ૧૯૭પ પુસ્તક-૪૬ ૧થી૭ પુસ્તક-૪૭ ૧થી૯

ર૧મીજુાઇથી૧ીઓગસ્ટ ૧૯૭પ પુસ્તક-૪૭ ૧થી પુસ્તક-૪૮ ૧થીર૦

૪થીઓગસ્ટથી૧૪મીઓગસ્ટ ૧૯૭પ પુસ્તક-૪૮ ૧થી૯ પુસ્તક-૪૯ ૧થી૧૦

૯મીફેબ્રુઆરીથીર0મીફેબ્રુઆરી ૧૯૭૬ પુસ્તક-૪૯ ૧થી૯ પુસ્તક-પ૦ ૧થી૧૦

ર૩મીફેબ્રુઆરીથી૧રમીમાર્ચ ૧૯૭૬ પુસ્તક-પ૦ ૧થી૧૪ પુસ્તક-પ૧ ૧થી૧૪

ર૧મીમાર્ચથીર૧મીએપ્રિ ૧૯૭૭ પુસ્તક-પ૧ ૧થી૮ પુસ્તક-પર ૧થી૧૦

ર૦મીજૂનથી૧ીજુાઇ ૧૯૭૭ પુસ્તક- પર ૧થી૧૦ પુસ્તક-પ૩ ૧થી૧૦

૪થીજુાઇથી૧પમીજુાઇ ૧૯૭૭ પુસ્તક- પ૩ ૧થી પુસ્તક-પ૪ ૧થી૧૦

૧૮મીજુાઇથી૩જીઓગસ્ટ ૧૯૭૭ પુસ્તક- પ૪ ૧થી૧૩ પુસ્તક-પપ ૧થી૧૩

૯મીજાન્યુઆરીથી૧૦મીફેબ્રુઆરી ૧૯૭૮ પુસ્તક- પપ ૧થી૯ પુસ્તક-પ૬ ૧થી૧૦

૧૩મીફેબ્રુઆરીથીર૪મીફેબ્રુઆરી ૧૯૭૮ પુસ્તક- પ૬ ૧થી૧૦ પુસ્તક-પ૭ ૧થી૧૦

ર૭મીફેબ્રુઆરીથી૧૦મીમાર્ચ ૧૯૭૮ પુસ્તક- પ૭ ૧થી૧૦ પુસ્તક-પ૮ ૧થી૧૦

૧૩મીમાર્ચથી૧ીએપ્રિ ૧૯૭૮ પુસ્તક- પ૮ ૧થી૧પ પુસ્તક-પ૯ ૧થી૧પ

ર૧મીઓગસ્ટથી૧રમીસપ્ટેમ્બર ૧૯૭૮ પુસ્તક- પ૯ ૧થી૧૪ પુસ્તક-૬૦ ૧થી૧૪

રરમીજાન્યુઆરીથીરજીફેબ્રુઆરી ૧૯૭૯ પુસ્તક-૬૦ ૧થી૯ પુસ્તક-૬૧ ૧થી૯

પમીફેબ્રુઆરીથીર૩મીફેબ્રુઆરી ૧૯૭૯ પુસ્તક-૬૧ ૧થી૯ પુસ્તક-૬ર ૧થી૯

ર૬મીફેબ્રુઆરીથી૯મીમાર્ચ ૧૯૭૯ પુસ્તક- ૬ર ૧થી૧૦ પુસ્તક-૬૩ ૧થી૧૦

૧રમીમાર્ચથીર૩મીમાર્ચ ૧૯૭૯ પુસ્તક- ૬૩ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૬૪ ૧થી૧૦

ર૬મીમાર્ચથી૩૦મીમાર્ચ ૧૯૭૯ પુસ્તક- ૬૪ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૬પ ૧થી૧૦

૧૭મીસપ્ટેમ્બરથીર૮મીસપ્ટેમ્બર ૧૯૭૯ પુસ્તક- ૬પ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૬૬ ૧થી૧૦

ર૦મીજૂનથી૪થીજુાઇ ૧૯૮૦ પુસ્તક- ૬૬ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૬૭ ૧થી૧૦

૧૮મીઓગસ્ટથીર૯મીઓગસ્ટ ૧૯૮૦ પુસ્તક- ૬૭ ૧થી૯ પુસ્તક-૬૮ ૧થી૯

૩જીસપ્ટેમ્બરથી૧રમીસપ્ટેમ્બર ૧૯૮૦ પુસ્તક-૬૮ ૧થી૯ પુસ્તક-૬૯ ૧થી૯

૧પમીસપ્ટેમ્બરથી૧ીઓકટોબર ૧૯૮૦ પુસ્તક-૬૯ ૧થી૧૪ પુસ્તક-૭૦ ૧થી૧૪

૯મીફેબ્રુઆરીથી ર૦મીફેબ્રુઆરી ૧૯૮૧ પુસ્તક-૭૦ ૧થી૧૪ પુસ્તક-૭૧ ૧થી૧૧

ર૩મીફેબ્રુઆરીથી ૧૩મીમાર્ચ ૧૯૮૧ પુસ્તક-૭૧ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૭ર ૧થી૧૦

૧૬મીમાર્ચથી૩જીએપ્રિ ૧૯૮૧ પુસ્તક-૭ર ૧થી૧૧ પુસ્તક-૭૩ ૧થી૧૧

૬ઠ્ઠીજુાઇથી૧૬મીજુાઇ ૧૯૮૧ પુસ્તક-૭૩ ૧થી૯ પુસ્તક-૭૪ ૧થી૧૦

૧પમીજાન્યુઆરીથીર૮મીજાન્યુઆરી ૧૯૮ર પુસ્તક-૭૪ ૧થીપ પુસ્તક- ૭પ ૧થી૭

૮મીફેબ્રુઆરીથી ૧૯મીફેબ્રુઆરી ૧૯૮ર પુસ્તક- ૭પ ૧થી૧૦ પુસ્તક- ૭૬ ૧થી૧૦

ર૪મીફેબ્રુઆરીથીપમીમાર્ચ ૧૯૮ર પુસ્તક- ૭૬ ૧થી૮ પુસ્તક- ૭૭ ૧થી૯

બે

ભ ગ-રઅવધિેશન ભ ગ-૧



૧૧મીમાર્ચથીર૬મીમાર્ચ ૧૯૮ર પુસ્તક- ૭૭ ૧થી૧૦ પુસ્તક- ૭૮ ૧થી૧ર

૮મીજુાઇથીર૬મીજુાઇ ૧૯૮ર પુસ્તક- ૭૮ ૧થી૧ર પુસ્તક- ૭૯ ૧થી૧ર

ર૭મીડિસેમ્બરથી૩જીજાન્યુઆરી
૧૯૮ર-

૧૯૮૩
પુસ્તક- ૭૯ ૧થી૪ પુસ્તક- ૮૦ ૧થીપ

ુસ્તક ક્રમ ાંક ુસ્તક ક્રમ ાંક

૧૭મીફેબ્રુઆરીથી પમીમાર્ચ ૧૯૮૩ પુસ્તક- ૮૦ ૧થી૧૧ પુસ્તક-૮૧ ૧થી૧૩

૭મીમાર્ચથી૧૮મીમાર્ચ ૧૯૮૩ પુસ્તક-૮૧ ૧થી૧૦ પુસ્તક-૮ર ૧થી૧૦

ર૧મીમાર્ચથીરજીએપ્રિ ૧૯૮૩ પુસ્તક-૮ર ૧થી૧૦ પુસ્તક-૮૩ ૧થી૧૦

પમીસપ્ટેમ્બરથીર૩મીસપ્ટેમ્બર ૧૯૮૩ પુસ્તક-૮૩
૧થીરઅને

૧થી૫
પુસ્તક-૮૪ ૧થી૧પ

૬ઠ્ઠીફેબ્રુઆરીથી૧૭મીફેબ્રુઆરી ૧૯૮૪ પુસ્તક-૮૪ ૧થી૧૦ પુસ્તક- ૮પ ૧થી૧૦

ર૦મીફેબ્રુઆરીથી૭મીમાર્ચ ૧૯૮૪ પુસ્તક- ૮પ ૧થી૧૦ પુસ્તક- ૮૬ ૧થી૧૦

૧૩મીમાર્ચથીર૩મીમાર્ચ ૧૯૮૪ પુસ્તક- ૮૬ ૧થી૯ પુસ્તક- ૮૭ ૧થી૧૦

ર૬મીમાર્ચથી૪થીએપ્રિ ૧૯૮૪ પુસ્તક- ૮૭ ૧થીર પુસ્તક- ૮૮ ૧થી૯

૧૦મીસપ્ટેમ્બરથી૧૪મીસપ્ટેમ્બર ૧૯૮૪ પુસ્તક- ૮૮ ૧થીપ પુસ્તક- ૮૯ ૧થી૯

૧૭મીસપ્ટેમ્બરથીર૦મીસપ્ટેમ્બર ૧૯૮૪ પુસ્તક- ૮૯ ૧થી૪

િર્ય ુસ્તકનાં. દદિસો

૧૯૮પ પુસ્તક-૧ ૧થી૭

૧૯૮પ પુસ્તક-ર ૧થી૬

૧૯૮પ પુસ્તક-૩ ૧થીપ

૧૯૮પ પુસ્તક-૪ ૧થીપ

૧૯૮પ પુસ્તક-પ ૧થીપ

૧૯૮પ પુસ્તક-૬ ૧થી૬

૧૯૮પ પુસ્તક-૭ ૧થી૪

૧૯૮પ પુસ્તક- ૮ ૧થી૪

૧૯૮૬ પુસ્તક- ૯ ૧થી૭

૧૯૮૬ પુસ્તક- ૧૦ ૧થીપ

૧૯૮૬ પુસ્તક- ૧૧ ૧થીપ

૧૯૮૬ પુસ્તક- ૧ર ૧થીપ

૧૯૮૬ પુસ્તક- ૧૩ ૧થીપ

૧૯૮૬ પુસ્તક-૧૪ ૧થીપ

૧૯૮૬ પુસ્તક-૧પ ૧થી૪

૧૯૮૬ પુસ્તક-૧૬ ૧થી૩

૧૯૮૬ પુસ્તક-૧૭ ૧થીપ

૧૯૮૬ પુસ્તક- ૧૮ ૧થીપ

૧૯૮૬ પુસ્તક- ૧૯ ૧થીપ

૧૯૮૬ પુસ્તક- ર૦ ૧થીપ૧ીસપ્ટેમ્બરથીપમીસપ્ટેમ્બર

ર૪મીજુાઇથીર૭મીજુાઇ

ત્રણ

૧ીજુાઇથીપમીજુાઇ

૮મીજુાઇથી૧રમીજુાઇ

૧પમીજુાઇથી૧૮મીજુાઇ

૧૯મીજુાઇથીર૩મીજુાઇ

બીજીશ્રેણીસન૧૯૮૫થીભ ગ-૧અનેભ ગ-રએકજુસ્તકમ ાંછ યેછે.

૧૦મીમાર્ચથી૧૪મીમાર્ચ

ર૧મીમાર્ચથીરપમીમાર્ચ

૪થીઓગસ્ટથી ૮મીઓગસ્ટ

૧૧મીઓગસ્ટથીર૦મીઓગસ્ટ

૧૭મીમાર્ચથીર૦મીમાર્ચ

ર૧થીઓગસ્ટથી૩૦મીઓગસ્ટ

૧૬મીજાન્યુઆરીથીર૪મીજાન્યુઆરી

ર૭મીજાન્યુઆરીથી૩૧મીજાન્યુઆરી

૧૭મીફેબ્રુઆરીથી ર૧મીફેબ્રુઆરી

ર૪મીફેબ્રુઆરીથીર૮મીફેબ્રુઆરી

૩જીમાર્ચથી૭મીમાર્ચ

અવધિેશનનીત રીખ

૧૬મીમાર્ચથીરપમીમાર્ચ

અવધિેશન ભ ગ-૧ ભ ગ-ર

ર૬મીમાર્ચથીરજીએપ્રિ

ર૪મીજૂનથીર૮મીજૂન



૧૯૮૭ પુસ્તક-ર૧ ૧થી૪

૧૯૮૭ પુસ્તક-રર ૧થીપ

૧૯૮૭ પુસ્તક-ર૩ ૧થીપ

૧૯૮૭ પુસ્તક-ર૪ ૧થીપ

૧૯૮૭ પુસ્તક-રપ ૧થીપ

િર્ય ુસ્તકનાં. દદિસો

૧૯૮૭ પુસ્તક-ર૬ ૧થીપ

૧૯૮૭ પુસ્તક-ર૭ ૧થી૪

૧૯૮૭ પુસ્તક-ર૮ ૧થીપ

૧૯૮૭ પુસ્તક-ર૯ ૧થી૬

૧૯૮૭ પુસ્તક-૩૦ ૧થી૭

૧૯૮૮ પુસ્તક- ૩૧ ૧થીપ

૧૯૮૮ પુસ્તક- ૩ર ૧થીપ

૧૯૮૮ પુસ્તક- ૩૩ ૧થીપ

૧૯૮૮ પુસ્તક-૩૪ ૧થી૪

૧૯૮૮ પુસ્તક-૩પ ૧થીપ

૧૯૮૮ પુસ્તક-૩૬ ૧થીપ

૧૯૮૮ પુસ્તક-૩૭ ૧થીપ

૧૯૮૮ પુસ્તક- ૩૮ ૧થી૬

૧૯૮૮ પુસ્તક- ૩૯ ૧થી૬

૧૯૮૮ પુસ્તક- ૪૦ ૧થીપ

૧૯૮૯ પુસ્તક- ૪૧ ૧થીપ

૧૯૮૯ પુસ્તક- ૪ર ૧થી૫

૧૯૮૯ પુસ્તક-૪૩ ૧થીપ

૧૯૮૯ પુસ્તક-૪૪ ૧થીપ

૧૯૮૯ પુસ્તક-૪પ ૧થી૭

૧૯૮૯ પુસ્તક-૪૬ ૧થીપ

૧૯૮૯ પુસ્તક-૪૭ ૧થીપ

૧૯૮૯ પુસ્તક-૪૮ ૧થીપ

૧૯૮૯ પુસ્તક-૪૯ ૧થીપ

૧૯૮૯ પુસ્તક- પ૦ ૧થીપ

૧૯૯૦ પુસ્તક-પ૧ ૧થી૩

૧૯૯૦ પુસ્તક- પર ૧થીપ

૧૯૯૦ પુસ્તક- પ૩ ૧થીપ

૧૯૯૦ પુસ્તક-પ૪ ૧થીપ

૧૯૯૦ પુસ્તક-પપ ૧થીપ

૧૯૯૦ પુસ્તક-પ૬ ૧થીપ

૧૯૯૦ પુસ્તક-પ૭ ૧થી૬

૧૯૯૦ પુસ્તક-પ૮ ૧થી૭

૧૯૯૦ પુસ્તક-પ૯ ૧થી૩

ર૭મીજાન્યુઆરીથી૩૦મીજાન્યુઆરી

રજીફેબ્રુઆરીથી૬ઠ્ઠીફેબ્રુઆરી

૧રમીજુાઇથી૧૮મીજુાઇ

૧૯મીજુાઇથીર૪મીજુાઇ

ર૩મીફેબ્રુઆરીથીર૮મીફેબ્રુઆરી

૧ીમાર્ચથી૮મીમાર્ચ

રપમીજુાઇથીર૭મીજુાઇ

૧પમીમાર્ચથીર૧મીમાર્ચ

રરમીમાર્ચથીર૯મીમાર્ચ

ર૭મીમાર્ચથી૩૧મીમાર્ચ

૧૩મીજુાઇથી૧૯મીજુાઇ

અવધિેશનનીત રીખ

ર૦મીજુાઇથીર૭મીજુાઇ

રરમીફેબ્રુઆરીથીર૬મીફેબ્રુઆરી

ર૯મીફેબ્રુઆરીથી૩જીમાર્ચ

રરમીજૂનથીર૮મીજૂન

૧૦મીજુાઇથી૧૭મીજુાઇ

ર૦મીજુાઇથી૧રમીઓગસ્ટ

ર૯મીજૂનથીપમીજુાઇ

ર૮મીજુાઇથી૩જીઓગસ્ટ

ર૭મીજાન્યુઆરીથી૮મીફેબ્રુઆરી

૯મીફેબ્રુઆરીથી૧પમીફેબ્રુઆરી

૧૬મીફેબ્રુઆરીથીરરમીફેબ્રુઆરી

૯મીમાર્ચથી૧૪મીમાર્ચ

૧પમીમાર્ચથીર૧મીમાર્ચ

૧૮મીસપ્ટેમ્બરથીરરમીસપ્ટેમ્બર

રપમીસપ્ટેમ્બરથીર૯મીસપ્ટેમ્બર

૧૮મીજાન્યુઆરીથીરરમીજાન્યુઆરી

પમીજુાઇથી૧૧મીજુાઇ

૧૮મીજૂનથીરરમીજૂન

રપમીજૂનથીર૯મીજૂન

૧૭મીફેબ્રુઆરીથીર૦મીફેબ્રુઆરી

પમીફેબ્રુઆરીથી૧૧મીફેબ્રુઆરી

૧રમીફેબ્રુઆરીથી૧૯મીફેબ્રુઆરી

રજીમાર્ચથી૬ઠ્ઠીમાર્ચ

૯મીમાર્ચથી૧૩મીમાર્ચ

૧૭મીમાર્ચથીર૦મીમાર્ચ

ર૩મીમાર્ચથીર૭મીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીજુાઇથી૧રમીજુાઇ

ચ ર

૯મીફેબ્રુઆરીથી૧૩મીફેબ્રુઆરી



૧૯૯૦ પુસ્તક- ૬૦ ૧

૧૯૯૧ પુસ્તક-૬૧ ૧થી૪

૧૯૯૧ પુસ્તક- ૬ર ૧થીપ

૧૯૯૧ પુસ્તક-૬૩ ૧થીપ

૧૯૯૧ પુસ્તક-૬૪ ૧થી૪

૧૯૯૧ પુસ્તક-૬પ ૧થીપ

૧૯૯૧ પુસ્તક-૬૬ ૧થીપ

િર્ય ુસ્તકનાં. દદિસો

૧૯૯૧ પુસ્તક-૬૭ ૧થી૩

૧૯૯૧ પુસ્તક-૬૮ ૧થી૪

૧૯૯૧ પુસ્તક-૬૯ ૧થી૩

૧૯૯ર પુસ્તક-૭૦ ૧થી૪

૧૯૯ર પુસ્તક- ૭૧ ૧થીપ

૧૯૯ર પુસ્તક-૭ર ૧થીપ

૧૯૯ર પુસ્તક-૭૩ ૧થી૪

૧૯૯ર પુસ્તક- ૭૪ ૧થીપ

૧૯૯ર પુસ્તક-૭પ ૧થીપ

૧૯૯ર પુસ્તક-૭૬ ૧થી૪

૧૯૯ર પુસ્તક-૭૭ ૧થી૪

૧૯૯ર પુસ્તક-૭૮ ૧થી૪

૧૯૯ર પુસ્તક-૭૯ ૧થી૪

૧૯૯૩ પુસ્તક-૮૦ ૧થી૩

૧૯૯૩ પુસ્તક-૮૧ ૧થી૪

૧૯૯૩ પુસ્તક-૮ર ૧થી૩

૧૯૯૩ પુસ્તક- ૮૩ ૧થીપ

૧૯૯૩ પુસ્તક- ૮૪ ૧થી૪

૧૯૯૩ પુસ્તક-૮પ ૧થી૪

૧૯૯૩ પુસ્તક-૮૬ ૧થી૬

૧૯૯૩ પુસ્તક-૮૭ ૧થીપ

૧૯૯૩ પુસ્તક-૮૮ ૧થીપ

૧૯૯૩ પુસ્તક-૮૯ ૧થીપ

૧૯૯૪ પુસ્તક-૯૦ ૧થીપ

૧૯૯૪

પુસ્તક-૯૧

(ભાગ-૧અને

ર)

૧થીપ

૧૯૯૪ પુસ્તક- ૯ર ૧થી૪

૧૯૯૪ પુસ્તક-૯૩ ૧થી૩

૧૯૯૪ પુસ્તક- ૯૪ ૧થીપ

૧૯૯૪ પુસ્તક- ૯પ ૧થીપ

૧૯૯૪ પુસ્તક-૯૬ ૧થી૫

 ાંચ

ર૮મીજૂનથી૪થીજુાઇ

૩જીફેબ્રુઆરીથી૯મીફે્રબુઆરી

પમીજુાઇથી૧૧મીજુાઇ

રરમીમાર્ચથી૩૧મીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીઓગસ્ટથી૧૩મીઓગસ્ટ

૧૬મીઓગસ્ટથીર૦મીઓગસ્ટ

૧૦મીફેબ્રુઆરીથી૧૬મીફે્રબુઆરી

રજીમાર્ચથીપમીમાર્ચ

૭મીમાર્ચથી૯મીમાર્ચ

ર૧મીજૂનથીર૭મીજૂન

૧ીમાર્ચથી૪થીમાર્ચ

૯મીમાર્ચથી૧રમીમાર્ચ

૧પમીમાર્ચથી૧૯મીમાર્ચ

૪થીજાન્યુઆરીથી ૬ઠ્ઠીજાન્યુઆરી

૭મીજાન્યુઆરીથી૧રમીજાન્યુઆરી

૧૬મીજાન્યુઆરીથી૧૮મીફેબ્રુઆરી

૧૮મીફેબ્રુઆરીથીરરમીફે્રબુઆરી

રપમીફેબ્રુઆરીથી૪થીમાર્ચ

અવધિેશનનીત રીખ

રરમીફેબ્રુઆરીથીર૬મીફેબ્રુઆરી

૧૩મીજુાઇથી૧૬મીજુાઇ

૯મીમાર્ચથી ૧રમીમાર્ચ

૧૩મીમાર્ચથી૧૭મીમાર્ચ

૩જીસપ્ટેમ્બરથી૬ઠ્ઠીસપ્ટેમ્બર

૯મીસપ્ટેમ્બરથી૧૧મીસપ્ટેમ્બર

૧૧મીફેબ્રુઆરીથી૧૪મીફેબ્રુઆરી

૧૭મીફેબ્રુઆરીથીર૧મીફેબ્રુઆરી

ર૩મીમાર્ચથીરપમીમાર્ચ

ર૬મીમાર્ચથી૩૦મીમાર્ચ

૩૧મીમાર્ચથી ૩જીએપ્રિ

ર૪મીમાર્ચથીર૮મીમાર્ચ

૩જીમાર્ચથી૬ઠ્ઠીમાર્ચ

પમીમાર્ચથી૮મીમાર્ચ

૧૧મીમાર્ચથી ૧પમીમાર્ચ

૧૮ીમાર્ચથીરરમીમાર્ચ

રપમીમાર્ચથીર૭મીમાર્ચ

૧ીનવેમ્બર

૧૧મીફેબ્રુઆરીથી૧પમીફે્રબુઆરી



૧૯૯૪ પુસ્તક-૯૭ ૧થી૪

૧૯૯૪ પુસ્તક-૯૮ ૧થી૩

૧૯૯૪ પુસ્તક-૯૯ ૧થીર

૧૯૯પ પુસ્તક-૧ ૧થીપ

૧૯૯પ પુસ્તક-ર ૧થીપ

૧૯૯પ પુસ્તક-૩ ૧થીપ

૧૯૯પ પુસ્તક-૪ ૧થીપ

૧૯૯પ પુસ્તક-પ ૧થીપ

૧૯૯પ પુસ્તક-૬ ૧થીપ

િર્ય ુસ્તકનાં. દદિસો

૧૯૯પ પુસ્તક-૭ ૧થીપ

૧૯૯પ પુસ્તક-૮ ૧થી૪

૧૯૯પ પુસ્તક-૯ ૧

૧૯૯૬ પુસ્તક-૧૦ ૧થીર

૧૯૯૬ પુસ્તક-૧૧ ૧થી૪

૧૯૯૬ પુસ્તક-૧ર ૧થી૩

૧૯૯૬ પુસ્તક-૧૩ ૧થી૩

૧૯૯૬ પુસ્તક- ૧૪ ૧થી૩

૧૯૯૬ પુસ્તક-૧પ ૧થી૪

૧૯૯૬ પુસ્તક- ૧૬ ૧થીર

૧૯૯૬ પુસ્તક-૧૭ ૧થી૩

૧૯૯૬ પુસ્તક-૧૮ ૧થી૩

૧૯૯૬ પુસ્તક-૧૯ ૧થીર

૧૯૯૬ પુસ્તક-ર૦ ૧થીર

૧૯૯૬ પુસ્તક-ર૧ ૧

૧૯૯૭ પુસ્તક-રર ૧થીપ

૧૯૯૭ પુસ્તક-ર૩ ૧થી૩

૧૯૯૭ પુસ્તક- ર૪ ૧થી૩

૧૯૯૭ પુસ્તક-રપ ૧થી૩

૧૯૯૭ પુસ્તક-ર૬ ૧થી૩

૧૯૯૭ પુસ્તક-ર૭ ૧થી૩

૧૯૯૭ પુસ્તક-ર૮ ૧થી૪

૧૯૯૭ પુસ્તક-ર૯ ૧

૧૯૯૭ પુસ્તક-૩૦ ૧

૧૯૯૮ પુસ્તક-૩૧ ૧થી૩

૧૯૯૮ પુસ્તક-૩ર ૧થી૪

૧૯૯૮ પુસ્તક-૩૩ ૧થી૩

છ

દશમીગુજર તવિધ નસભ , પ્રથમસત્ર

દશમીગુજર તવિધ નસભ , બીજુાંસત્ર

૧૯મીજૂનથીર૩મીજૂન

ર૬મીડિસેમ્બરથીર૮મીડિસેમ્બર

ર૦મીમાર્ચથીર૪મીમાર્ચ

ર૭મીમાર્ચથી૩૧મીમાર્ચ

૧૦મીજુાઇથી૧૪મીજુાઇ

ત્રીજીશ્રેણીસન૧૯૯થીભ ગ-૧અનેભ ગ-રએકજુસ્તકમ ાંછ યેછે.

ર૬મીજૂનથી૩૦મીજૂન

૧૯મીમાર્ચથીર૩મીમાર્ચ

રરમીમાર્ચથીર૬મીમાર્ચ

ર૭મીમાર્ચથીર૯મીમાર્ચ

૧રમીજુાઇથી૧૮મીજુાઇ

૧૯મીજુાઇથી ર૧મીજુાઇ

ર૪મીમાર્ચથીર૭મીમાર્ચ

૩જીમાર્ચથીપમીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીમાર્ચથી૧૧મીમાર્ચ

૧રમીમાર્ચથી૧૪મીમાર્ચ

૧૭મીમાર્ચથી૧૯મીમાર્ચ

૧૬મીફેબ્રુઆરીથીરરમીફે્રબુઆરી

ર૬મીફેબ્રુઆરીથીર૮મીફે્રબુઆરી

૩જીસપ્ટેમ્બરથી૧૮મીસપ્ટેમ્બર

ર૯મીસપ્ટેમ્બર

૧૯મીફેબ્રુઆરીથીરપમીફે્રબુઆરી

૧૪મીઓગસ્ટ

ર૦મીમાર્ચથીર૧મીમાર્ચ

૧૩મીનવેમ્બર

૮મીમાર્ચથી૧૧મીમાર્ચ

૧૪મીમાર્ચથી૧પમીમાર્ચ

૧૮મીમાર્ચથીર૧મીમાર્ચ

૧ીમાર્ચથી૭મીમાર્ચ

૧૪મીફેબ્રુઆરીથી૧પમીફે્રબુઆરી

૩જીજુાઇથી૭મીજુાઇ

અવધિેશનનીત રીખ

ર૯મીજૂનથી ર૧મીજુાઇ

ર૩મીફેબ્રુઆરીથીર૭મીફે્રબુઆરી

ર૮મીફેબ્રુઆરીથીર૯મીફે્રબુઆરી

૧૭મીજુાઇથીર૧મીજુાઇ

ર૪મીજુાઇથીર૭મીજુાઇ

૭મીઓકટોબર



૧૯૯૮ પુસ્તક-૩૪ ૧થી૩

૧૯૯૮ પુસ્તક-૩પ ૧થી૩

૧૯૯૮ પુસ્તક-૩૬ ૧થી૩

૧૯૯૮ પુસ્તક-૩૭ ૧થીર

૧૯૯૮ પુસ્તક-૩૮ ૧થી૩

૧૯૯૮ પુસ્તક-૩૯ ૧થી૩

૧૯૯૮ પુસ્તક-૪૦ ૧થીર

૧૯૯૮ પુસ્તક-૪૧ ૧

૧૯૯૯ પુસ્તક-૪ર ૧થીર

૧૯૯૯ પુસ્તક- ૪૩ ૧થીર

િર્ય ુસ્તકનાં. દદિસો

૧૯૯૯ પુસ્તક-૪૪ ૧થી૩

૧૯૯૯ પુસ્તક-૪પ ૧થીર

૧૯૯૯ પુસ્તક-૪૬ ૧થીર

૧૯૯૯ પુસ્તક-૪૭ ૧થીર

૧૯૯૯ પુસ્તક-૪૮ ૧થીર

૧૯૯૯ પુસ્તક-૪૯ ૧થીર

૧૯૯૯ પુસ્તક-પ૦ ૧થીર

૧૯૯૯ પુસ્તક-પ૧ ૧

૧૯૯૯ પુસ્તક-પર ૧થીર

૧૯૯૯ પુસ્તક-પ૩ ૧થીર

૧૯૯૯ પુસ્તક-પ૪ ૧

ર૦૦૦ પુસ્તક-પપ ૧થીર

ર૦૦૦ પુસ્તક-પ૬ ૧થી૩

ર૦૦૦ પુસ્તક-પ૭ ૧થીર

ર૦૦૦ પુસ્તક-પ૮ ૧થી૩

ર૦૦૦ પુસ્તક-પ૯ ૧થી૩

ર૦૦૦ પુસ્તક-૬૦ ૧થીર

ર૦૦૦ પુસ્તક-૬૧ ૧થીર

ર૦૦૦ પુસ્તક-૬ર ૧થીર

ર૦૦૦ પુસ્તક-૬૩ ૧થીર

ર૦૦૦ પુસ્તક-૬૪ ૧થીર

ર૦૦૦ પુસ્તક-૬પ ૧થીર

ર૦૦૦ પુસ્તક-૬૬ ૧થીર

ર૦૦૦ પુસ્તક-૬૭ ૧

સ ત

દશમીગુજર તવિધ નસભ , ત્રીજુાંસત્ર

ર૧મીફેબ્રુઆરીથીરરમીફે્રબુઆરી

દશમીગુજર તવિધ નસભ , ચોથુાંસત્ર

૩૧મીમાર્ચ

ર૯મીમાર્ચથી૩૦મીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીમાર્ચથી૮મીમાર્ચ

૧૬મીમાર્ચથી૧૭મીમાર્ચ

૧૮મીમાર્ચથીરરમીમાર્ચ

ર૯મીસપ્ટેમ્બરથી૩૦મીસપ્ટેમ્બર

૧ીઓકટોબર

ર૩મીમાર્ચથીર૪મીમાર્ચ

૩૦મીમાર્ચ

ર૧મીમાર્ચથીરરમીમાર્ચ

ર૩મીમાર્ચથીર૪મીમાર્ચ

ર૭મીમાર્ચથીર૮મીમાર્ચ

૯મીમાર્ચથી૧૦મીમાર્ચ

ર૩મીફેબ્રુઆરીથીરપમીફે્રબુઆરી

૧રમીમાર્ચથી૧પમીમાર્ચ

ર૮મીજુાઇથીર૯મીજુાઇ

૧૧મીસપ્ટેમ્બર

૧૩મીમાર્ચથી૧૪મીમાર્ચ

૧પમીમાર્ચથી૧૬મીમાર્ચ

દશમીગુજર તવિધ નસભ , છઠુ્ાં સત્ર

ર૮મીફેબ્રુઆરીથીર૯મીફે્રબુઆરી

૧ીમાર્ચથી૩જીમાર્ચ

૧૦મીમાર્ચથી૧૧મીમાર્ચ

ર૭મીસપ્ટેમ્બરથીર૮મીસપ્ટેમ્બર

ર૩મીફેબ્રુઆરીથીર૪મીફે્રબુઆરી

રપમીફેબ્રુઆરીથીર૬મીફે્રબુઆરી

૩જીમાર્ચથીપમીમાર્ચ

૮મીમાર્ચથી૯મીમાર્ચ

અવધિેશનનીત રીખ

દશમીગુજર તવિધ નસભ ,  ાંચમુાંસત્ર

ર૩મીજુાઇથીર૭મીજુાઇ

રજીજુાઇથી૬ઠ્ઠીજુાઇ

૭મીજુાઇથી૧૦મીજુાઇ

૧૩મીજુાઇથી૧પમીજુાઇ

૧૬મીજુાઇથી૧૭મીજુાઇ

ર૦મીજુાઇથીરરમીજુાઇ



ર૦૦૧ પુસ્તક-૬૮ ૧

ર૦૦૧ પુસ્તક-૬૯ ૧

ર૦૦૧ પુસ્તક-૭૦ ૧થીર

ર૦૦૧ પુસ્તક-૭૧ ૧થીર

ર૦૦૧ પુસ્તક-૭ર ૧થીર

ર૦૦૧ પુસ્તક-૭૩ ૧થીર

ર૦૦૧ પુસ્તક- ૭૪ ૧થીર

ર૦૦૧ પુસ્તક-૭પ ૧થીર

ર૦૦૧ પુસ્તક- ૭૬ ૧થી૩

ર૦૦૧ પુસ્તક- ૭૭ ૧થીર

ર૦૦૧ પુસ્તક-૭૮ ૧થી૩

ર૦૦૧ પુસ્તક-૭૯ ૧થી૩

ર૦૦૧ પુસ્તક-૮૦ ૧થી૩

ર૦૦૧ પુસ્તક-૮૧ ૧થીર

ર૦૦૧ પુસ્તક-૮ર ૧થીર

ર૦૦ર પુસ્તક- ૮૩ ૧થી૩

ર૦૦ર પુસ્તક-૮૪ ૧થીર

ર૦૦ર પુસ્તક- ૮પ ૧થીર

ર૦૦ર પુસ્તક-૮૬ ૧થીર

ર૦૦ર પુસ્તક-૮૭ ૧થી૩

ર૦૦ર પુસ્તક-૮૮ ૧

ર૦૦ર પુસ્તક-૮૯ ૧થીર

ર૦૦ર પુસ્તક-૯૦ ૧

ર૦૦ર પુસ્તક-૯૧ ૧

ર૦૦૩ પુસ્તક-૯ર ૧થીર

ર૦૦૩ પુસ્તક-૯૩ ૧થીર

ર૦૦૩ પુસ્તક-૯૪ ૧થીર

ર૦૦૩ પુસ્તક-૯પ ૧થી૩

ર૦૦૩ પુસ્તક-૯૬ ૧થીર

ર૦૦૩ પુસ્તક-૯૭ ૧થીર

ર૦૦૩ પુસ્તક-૯૮ ૧થીર

ર૦૦૩ પુસ્તક- ૯૯ ૧થીર

ર૦૦૩ પુસ્તક-૧૦૦ ૧થીર

ર૦૦૩ પુસ્તક-૧૦૧ ૧થીર

આઠ

દશમીગુજર તવિધ નસભ , આઠમુાંસત્ર

દશમીગુજર તવિધ નસભ , સ તમુાંસત્ર

ર૦મીમાર્ચથીર૧મીમાર્ચ

રરમીમાર્ચથીર૪મીમાર્ચ

૩જીમાર્ચથી૪થીમાર્ચ

પમીમાર્ચથી૭મીમાર્ચ

૩જીએપ્રિ

ર૭મીડિસેમ્બર

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , પ્રથમસત્ર

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , બીજુાંસત્ર

ર૩મીઓગસ્ટથીર૭મીઓગસ્ટ

ર૮મીઓગસ્ટથીર૯મીઓગસ્ટ

૩૦મીઓગસ્ટથી૩૧મીઓગસ્ટ

દશમીગુજર તવિધ નસભ , દશમુાંસત્ર

રપમીફેબ્રુઆરીથીર૬મીફે્રબુઆરી

ર૭મીફેબ્રુઆરીથી ર૮મીફેબ્રુઆરી

ર૬મીફેબ્રુઆરીથી ર૮મીફેબ્રુઆરી

ર૦મીમાર્ચથીરરમીમાર્ચ

ર૬મીમાર્ચ

ર૭મીમાર્ચથીર૮મીમાર્ચ

રપમીમાર્ચથીર૬મીમાર્ચ

ર૭મીમાર્ચથીર૮મીમાર્ચ

૧૩મીમાર્ચથી૧૪મીમાર્ચ

૧પમીમાર્ચથી૧૬મીમાર્ચ

૧૮મીમાર્ચથી૧૯મીમાર્ચ

૧૦મીમાર્ચથી૧૧મીમાર્ચ

૧રમીમાર્ચથી૧૩મીમાર્ચ

ર૮મીમાર્ચથીર૯મીમાર્ચ

ર૬મીજુાઇથીર૭મીજુાઇ

૩૦મીજુાઇથી૩૧મીજુાઇ

દશમીગુજર તવિધ નસભ , નિમુાંસત્ર

૧ીઓગસ્ટથી૩જીઓગસ્ટ

૬ઠ્ઠીઓગસ્ટથી૭મીઓગસ્ટ

૮મીઓગસ્ટથી૧૦મીઓગસ્ટ

૧૬મીઓગસ્ટથી૧૮મીઓગસ્ટ

ર૧મીમાર્ચથીરરમીમાર્ચ

ર૩મીમાર્ચથીર૭મીમાર્ચ

ર૮મીસપ્ટેમ્બર

૩જીઓકટોબર

૧૯મીમાર્ચથીર૦મીમાર્ચ
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ર૦૦૪ પુસ્તક-૧૦૩ ૧થીપ

ર૦૦૪ પુસ્તક-૧૦૪ ૧થીપ

ર૦૦૪ પુસ્તક-૧૦પ ૧થી૪

ર૦૦૪ પુસ્તક-૧૦૬ ૧થી૪

ર૦૦૪ પુસ્તક-૧૦૭ ૧થી૩

ર૦૦૪ પુસ્તક-૧૦૮ ૧

ર૦૦પ પુસ્તક-૧૦૯ ૧થી૪

ર૦૦પ પુસ્તક-૧૧૦ ૧થી૪

ર૦૦પ પુસ્તક-૧૧૧ ૧થીર

ર૦૦પ પુસ્તક-૧૧ર ૧થી૩

ર૦૦પ પુસ્તક-૧૧૩ ૧થી૩

ર૦૦પ પુસ્તક-૧૧૪ ૧થી૩

ર૦૦પ પુસ્તક-૧૧પ ૧થી૩

ર૦૦૬ પુસ્તક-૧૧૬ ૧થી૩

ર૦૦૬ પુસ્તક-૧૧૭ ૧થી૩

ર૦૦૬ પુસ્તક-૧૧૮ ૧થી૩

િર્ય ુસ્તકનાં. દદિસો

ર૦૦૬ પુસ્તક-૧૧૯ ૧થી૪

ર૦૦૬ પુસ્તક-૧ર૦ ૧થી૩

ર૦૦૬ પુસ્તક-૧ર૧ ૧થી૪

ર૦૦૬ પુસ્તક-૧રર ૧થી૩

ર૦૦૬ પુસ્તક-૧ર૩ ૧

ર૦૦૬ પુસ્તક-૧ર૪ ૧

ર૦૦૭ પુસ્તક-૧રપ ૧થી૪

ર૦૦૭ પુસ્તક-૧ર૬ ૧થી૪

ર૦૦૭ પુસ્તક-૧ર૭ ૧થી૩

ર૦૦૭ પુસ્તક-૧ર૮ ૧થી૪

ર૦૦૭ પુસ્તક-૧ર૯ ૧થી૪

ર૦૦૭ પુસ્તક-૧૩૦ ૧થી૪

૧૮મીસપ્ટેમ્બર

૧૯મીસપ્ટેમ્બર

રરમીફેબ્રુઆરીથીર૭મીફેબ્રુઆરી

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , અવગય રમુાંસત્ર

ર૮મીફેબ્રુઆરીથીપમીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીમાર્ચથી૮મીમાર્ચ

૯મીમાર્ચથી૧૪મીમાર્ચ

૧પમીમાર્ચથીરરમીમાર્ચ

ર૩મીમાર્ચથી૩૦મીમાર્ચ

૩જીમાર્ચથી૭મીમાર્ચ

અવધિેશનનીત રીખ

૮મીમાર્ચથી૧૬મીમાર્ચ

૧૭મીમાર્ચથીર૦મીમાર્ચ

ર૧મીમાર્ચથીર૪મીમાર્ચ

ર૭મીમાર્ચથીર૯મીમાર્ચ

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , દશમુાંસત્ર

ર૩મીફેબ્રુઆરીથીર૭મીફે્રબુઆરી

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , આઠમુાંસત્ર

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , નિમુાંસત્ર

૧ીમાર્ચથીરજીમાર્ચ

૩જીમાર્ચથી૯મીમાર્ચ

૧૦મીમાર્ચથી૧૪મીમાર્ચ

૧પમીમાર્ચથી૧૭મીમાર્ચ

ર૮મીફેબ્રુઆરીથીરજીમાર્ચ

ર૭મીમેથી૧ીજૂન

રજીજૂનથી૭મીજૂન

૮મીજૂનથી૧૦મીજૂન

૧રમીસપ્ટેમ્બરથી૧૪મીસપ્ટેમ્બર

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , છઠુ્ાં સત્ર

ર૭મીઓગસ્ટ

૧૭મીફેબ્રુઆરીથીરરમીફે્રબુઆરી

ર૩મીફેબ્રુઆરીથીર૮મીફે્રબુઆરી

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , સ તમુાંસત્ર

ર૦મીમેથીર૬મીમે

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , ચોથુાંસત્ર

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ ,  ાંચમુાંસત્ર

૧૯મીફેબ્રુઆરીથીરપમીફે્રબુઆરી

નિ

૯મીસપ્ટેમ્બરથી૧૧મીસપ્ટેમ્બર

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , ત્રીજુાંસત્ર



ર૦૦૭ પુસ્તક-૧૩૧ ૧થીર

ર૦૦૮ પુસ્તક-૧૩ર ૧થી૪

ર૦૦૮ પુસ્તક-૧૩૩ ૧થીપ

ર૦૦૮ પુસ્તક-૧૩૪ ૧થી૪

ર૦૦૮ પુસ્તક-૧૩પ ૧થી૩

ર૦૦૮ પુસ્તક-૧૩૬ ૧થી૩

ર૦૦૮ પુસ્તક-૧૩૭ ૧થીર

ર૦૦૮ પુસ્તક-૧૩૮ ૧થી૩

ર૦૦૯ પુસ્તક-૧૩૯ ૧થી૩

ર૦૦૯ પુસ્તક-૧૪૦ ૧થી૩

ર૦૦૯ પુસ્તક-૧૪૧ ૧થીર

ર૦૦૯ પુસ્તક-૧૪ર ૧થીપ

ર૦૦૯ પુસ્તક-૧૪૩ ૧થીપ

ર૦૦૯ પુસ્તક-૧૪૪ ૧થીપ

ર૦૦૯ પુસ્તક-૧૪પ ૧થીપ

ર૦૦૯ પુસ્તક-૧૪૬ ૧થી૩

ર૦૦૯ પુસ્તક-૧૪૭ ૧થી૩

ર૦૧૦ પુસ્તક-૧૪૮ ૧થી૩

ર૦૧૦ પુસ્તક-૧૪૯ ૧થી૪

ર૦૧૦ પુસ્તક-૧પ૦ ૧થીપ

ર૦૧૦ પુસ્તક-૧પ૧ ૧થી૪

ર૦૧૦ પુસ્તક-૧પર ૧થી૩

ર૦૧૦ પુસ્તક-૧પ૩ ૧થી૩

ર૦૧૦ પુસ્તક-૧પ૪ ૧થીર

ર૦૧૧ પુસ્તક-૧પપ ૧થી૪

ર૦૧૧ પુસ્તક-૧પ૬ ૧થી૩

ર૦૧૧ પુસ્તક-૧પ૭ ૧થી૪

ર૦૧૧ પુસ્તક-૧પ૮ ૧થી૪

ર૦૧૧ પુસ્તક-૧પ૯ ૧થી૪

ર૦૧૧ પુસ્તક-૧૬૦ ૧થી૪

ર૦૧૧ પુસ્તક-૧૬૧ ૧થી૪

૧૮મીમાર્ચથીરરમીમાર્ચ

ર૩મીમાર્ચથીર૮મીમાર્ચ

ર૯મીમાર્ચથી૩૦મીમાર્ચ

રજીમાર્ચથીપમીમાર્ચ

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , છઠુ્ાં સત્ર

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , સ તમુાંસત્ર

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , આઠમુાંસત્ર

૩જીમાર્ચથી૭મીમાર્ચ

૮મીમાર્ચથી૧૧મીમાર્ચ

૮મીમાર્ચથી૧રમીમાર્ચ

૧પમીમાર્ચથી૧૯મીમાર્ચ

રરમીમાર્ચથીરપમીમાર્ચ

ર૬મીમાર્ચથી૩૦મીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીસપ્ટેમ્બરથી૭મીસપ્ટેમ્બર

ર૪મીફેબ્રુઆરીથી૧ીમાર્ચ

૧૪મીમાર્ચથી૧૭મીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીજુાઇથી૧૦મીજુાઇ

૧૩મીજુાઇથી૧૭મીજુાઇ

૧૪મીફેબ્રુઆરીથીર૬મીફેબ્રુઆરી

ર૦મીજુાઇથીર૪મીજુાઇ

ર૭મીજુાઇથીર૯મીજુાઇ

૧૭મીડિસેમ્બરથી૧૯મીડિસેમ્બર

બ રમીગુજર તવિધ નસભ ,  ાંચમુાંસત્ર

૧૮મીજાન્યુઆરીથીર૭મીજાન્યુઆરી

૧૮મીમાર્ચથીર૪મીમાર્ચ

રપમીમાર્ચથીર૬મીમાર્ચ

રપમીસપ્ટેમ્બરથીર૯મીસપ્ટેમ્બર

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , બીજુાંસત્ર

ર૯મીજૂનથી૩જીજુાઇ,

ર૮મીફેબ્રુઆરીથીપમીમાર્ચ

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , ચોથુાંસત્ર

૧૭મીફેબ્રુઆરીથી૧૯મીફેબ્રુઆરી

ર૦મીફેબ્રુઆરીથીરપમીફેબ્રુઆરી

ર૬મીફેબ્રુઆરીથી ર૭મીફેબ્રુઆરી

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , ત્રીજુાંસત્ર

૧૪મીમાર્ચથી૧૭મીમાર્ચ

૧૦મીમાર્ચથી૧૩મીમાર્ચ

૧૯મીજુાઇથીર૦મીજુાઇ

અવગય રમીગુજર તવિધ નસભ , બ રમુાંસત્ર

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , પ્રથમસત્ર

દસ



ર૦૧૧ પુસ્તક-૧૬ર ૧થીર

ર૦૧ર પુસ્તક-૧૬૩ ૧થી૪

ર૦૧ર પુસ્તક-૧૬૪ ૧થી૪

ર૦૧ર પુસ્તક-૧૬પ ૧થી૩

ર૦૧ર પુસ્તક-૧૬૬ ૧થી૩

ર૦૧ર પુસ્તક-૧૬૭ ૧થીર

ર૦૧ર પુસ્તક-૧૬૮ ૧થી૪

ર૦૧ર પુસ્તક-૧૬૯ ૧થી૪

ર૦૧ર પુસ્તક-૧૭૦ ૧

િર્ય ુસ્તકનાં. દદિસો

ર૦૧ર પુસ્તક-૧૭૧ ૧

િર્ય ુસ્તકનાં. દદિસો

ર૦૧૩ પુસ્તક-૧ ૧થી૪

ર૦૧૩ પુસ્તક-ર ૧થી૩

ર૦૧૩ પુસ્તક-૩ ૧થી૪

ર૦૧૩ પુસ્તક-૪ ૧થી૩

ર૦૧૩ પુસ્તક-૫ ૧થી૩

ર૦૧૩ પુસ્તક-૬ ૧થી૪

ર૦૧૩ પુસ્તક-૭ ૧થી૪

ર૦૧૩ પુસ્તક-૮ ૧થી૪

ર૦૧૩ પુસ્તક-૯ ૧થીર

ર૦૧૩ પુસ્તક-૧૦ ૧

ર૦૧૪ પુસ્તક-૧૧ ૧થી૪

ર૦૧૪ પુસ્તાક-૧ર ૧થીર

ર૦૧૪ પુસ્તક-૧૩ ૧થી૪

ર૦૧૪ પુસ્તક-૧૪ ૧થી૪

ર૦૧૪ પુસ્તક-૧૫ ૧થી૪

ર૦૧૪ પુસ્તક-૧૬ ૧થી૪

ર૦૧૪ પુસ્તક-૧૭ ૧

ર૦૧૪ પુસ્તક-૧૮ ૧થીર

ર૦૧૪ પુસ્તક-૧૯ ૧થીર

૧૧મીજુાઇથી૧૬મીજુાઇ

૧૭મીજુાઇથી રરમીજુાઇ

તેરમીવિધ નસભ , ચોથુાંસત્ર

ર૩મીજુાઇ

ર૪મીજુાઇથીર૫મીજુાઇ

ર૫મીફેબ્રુઆરીથીર૬મીફેબ્રુઆરી

અવગય ર

૩૦મીસપ્ટેમ્બરથી૧ીઓકટોબર

૩જીઓકટોબર

ર૦મીફેબ્રુઆરીથીર૪મીફેબ્રુઆરી

તેરમીવિધ નસભ , ત્રીજુસત્ર

૧૦મીનવેમ્બરથી૧૧મીનવેમ્બર

તેરમીવિધ નસભ ,  ાંચમુાંસત્ર

૧ીજુાઇથી૪થીજુાઇ

૭મીજુાઇથી૧૦મીજુાઇ

અવધિેશનનીત રીખ

તેરમીવિધ નસભ , બીજુસત્ર

ર૮મીફેબ્રુઆરીથી૫મીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીમાર્ચથી૮મીમાર્ચ

૧૧મીમાર્ચથી૧૩મીમાર્ચ

૧૪મીમાર્ચથી૧૯મીમાર્ચ

ર૩મીજાન્યુઆરીથીરરમીફેબ્રુઆરી

ર૫મીફેબ્રુઆરીથીર૭મીફેબ્રુઆરી

ર૦મીમાર્ચથીર૫મીમાર્ચ

ર૬મીમાર્ચથીરજીએપ્રિ

તેરમીગુજર તવિધ નસભ , પ્રથમસત્ર

૩૦મીમાર્ચ

અવધિેશનનીત રીખ

૧૯મીજુાઇ

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , અવગય રમુાંસત્ર

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , દશમુાંસત્ર

ર૦મીમાર્ચથીર૩મીમાર્ચ

ર૭મીમાર્ચથીર૯મીમાર્ચ

ચોથીશ્રેણીસનર૦૧૩થીછ યેછે.

૧૩મીમાર્ચથી૧પમીમાર્ચ

૧૬મીમાર્ચથી૧૯મીમાર્ચ

ર૬મીસપ્ટેમ્બરથીર૭મીસપ્ટેમ્બર

ર૩મીફેબ્રુઆરીથીર૮મીફેબ્રુઆરી

ર૯મીફેબ્રુઆરીથીપમીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીમાર્ચથી૧રમીમાર્ચ

બ રમીગુજર તવિધ નસભ , નિમુાંસત્ર



ર૦૧પ પુસ્તક-ર૦ ૧થી૪

ર૦૧પ પુસ્તક-ર૧ ૧થી૪

ર૦૧પ પુસ્તક-રર ૧થી૪

ર૦૧પ પુસ્તક-ર૩ ૧થી૪

ર૦૧પ પુસ્તક-ર૪ ૧થી૩

ર૦૧પ પુસ્તક-રપ ૧થી૩

ર૦૧પ પુસ્તક-ર૬ ૧થી૩

ર૦૧પ પુસ્તક-ર૭ ૧થીર

ર૦૧પ પુસ્તક-ર૮ ૧

િર્ય ુસ્તકનાંબર દદિસ બેઠક

ર૦૧૬ ર૯ ૧થી૪ ૪

ર૦૧૬ ૩૦ ૧થી૪ પ

ર૦૧૬ ૩૧ ૧થીર ર

ર૦૧૬ ૩ર ૧થી૩ ૪

ર૦૧૬ ૩૩ ૧થી૩ ૩

ર૦૧૬ ૩૪ ૧થી૪ ૪

ર૦૧૬ ૩પ ૧થી૩ ૪

ર૦૧૬ ૩૬ ૧થીર ર

િર્ય ુસ્તકનાંબર દદિસ બેઠક

ર૦૧૬ ૩૭ ૧થીર ર

િર્ય ુસ્તકનાંબર દદિસ બેઠક

ર૦૧૭ ૩૮ ૧થી૫ ૫

ર૦૧૭ ૩૯ ૧થી૪ પ

૨૦૧૭ ૪૦ ૧થી૪ ૪

ર૦૧૭ ૪૧ ૧થી૩ ૪

ર૦૧૭ ૪ર ૧થી૩ ૩

ર૦૧૭ ૪૩ ૧થીર ૩

ર૦૧૭ ૪૪ ૧ ૧

ર૦૧૭ ૪પ ૧ ૧

ર૦૧૭ ૪૬ ૧ ર

ર૦૧૭ ૪૭ ૧થીર ૩

ર૦૧૭ ૪૮ ૧થી૨ ર

૨૦૧૮ ૪૯ ૧થી૪ ૪

ર૮મીઓગસ્ટ

ર૭મીમાર્ચથી૩૧મીમાર્ચ

તેરમીગુજર તવિધ નસભ , સ તમુાંસત્ર

તેરમીવિધ નસભ , છઠુ્ાં સત્ર

તેરમીગુજર તવિધ નસભ , આઠમુાંસત્ર(ચોથીશ્રેણી)

બ ર

ર૯મીફેબ્રુઆરીથીરજીમાર્ચ

૩જીમાર્ચથી૪થીમાર્ચ

અવધિેશનનીત રીખ

રરમીઓગસ્ટથીર૩મીઓગસ્ટ

તેરમીગુજર તવિધ નસભ , નિમુાંસત્ર(ચોથીશ્રેણી)

૮મીમાર્ચથી૧૦મીમાર્ચ

૧૧મીમાર્ચથી૧પમીમાર્ચ

૧૬મીમાર્ચથીર૧મીમાર્ચ

રરમીમાર્ચથીર૯મીમાર્ચ

૩૦મીમાર્ચથી૩૧મીમાર્ચ

ર૪મીમાર્ચથીર૬મીમાર્ચ

ર૬મીઓગસ્ટથીર૭મીઓગસ્ટ

ર૭મીફેબ્રુઆરીથી  ૪થીમાર્ચ

૯મીમાર્ચથી૧રમીમાર્ચ,

૧૩મીમાર્ચથી૧૮મીમાર્ચ

૧૯મીમાર્ચથીર૩મીમાર્ચ

અવધિેશનનીત રીખ

રરમીફેબ્રુઆરીથીરપમીફેબ્રુઆરી

ર૩ફેબ્રુઆરીથીર૬મીફેબ્રુઆરી

૧૦મીમાર્ચથી૧પમીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીમાર્ચથી૯મીમાર્ચ

તેરમીગુજર તવિધ નસભ , દસમુાંસત્ર(ચોથીશ્રેણી)

અવધિેશનનીત રીખ

ર૦મીફેબ્રુઆરીથીર૭મીફેબ્રુઆરી

ર૮મીફેબ્રુઆરીથી૩જીમાર્ચ

૧૬મીમાર્ચથીર૦મીમાર્ચ

ર૧મીમાર્ચથીરરમીમાર્ચ

ર૩મીમાર્ચ

ર૪મીમાર્ચ

૮મીઓગસ્ટથી૯મીઓગસ્ટ

તેરમીગુજર તવિધ નસભ , અવગય રમુાંસત્ર(ચોથીશ્રેણી)

૩૦મીમાર્ચ

૩૧મીમાર્ચથી૯મીમે

ચૌદમીગુજર તવિધ નસભ , પ્રથમસત્ર(ચોથીશ્રેણી) 

૧૯મીફેબ્રુઆરીથી૨૨મીફેબ્રુઆરી



૨૦૧૮ ૫૦ ૧થી૩ ૩

૨૦૧૮ ૫૧ ૧થી૩ ૩

૨૦૧૮ ૫૨ ૧થી૩ ૩

૨૦૧૮ ૫૩ ૧થી૩ ૪

૨૦૧૮ ૫૪ ૧થી૩ ૩

૨૦૧૮ ૫૫ ૧થી૩ ૩

૨૦૧૮ ૫૬ ૧થી૩ ૩

૨૦૧૮ ૫૭ ૧થી૨ ૨

૨૦૧૮
૫૮ભાગ-૧

અનેભાગ-૨
૧થી૨ ૨

૨૦૧૯ ૫૯ ૧થી૩ ૪

૨૦૧૯
૬૦ભાગ-૧

થી૩
૧થી૨ ૪

૨૦૧૯ ૬૧ ૨ ૨

૨૦૧૯ ૬૨ ૩ ૪

૨૦૧૯ ૬૩ ૩ ૩

૨૦૧૯ ૬૪ ૨ ૩

૨૦૧૯
૬૫ભાગ-૧

અને૨
૩ ૪

૨૦૧૯ ૬૬ ૩ ૪

૨૦૧૯ ૬૭ ૧ ૧

૨૦૧૯
૬૮ભાગ-૧

અનેર
૩ ૪

૨૮મીફેબ્રુઆરીથી૫મીમાર્ચ

૨૨મીમાર્ચથી૨૬મીમાર્ચ

૬ઠ્ઠીમાર્ચથી૮મીમાર્ચ

૯મીમાર્ચથી૧૩મીમાર્ચ

૧૪મીમાર્ચથી૧૬મીમાર્ચ

૧૯મીમાર્ચથી૨૧મીમાર્ચ

૨૩મીફેબ્રુઆરીથી૨૭મીફેબ્રુઆરી

તેર

૧૮મીફેબ્રુઆરીથી૨૦મીફેબ્રુઆરી

૨૧મીફેબ્રુઆરીથી૨૨મીફેબ્રુઆરી

૨૭મીમાર્ચથી૨૮મીમાર્ચ

૧૮મીસપ્ટેમ્બરથી૧૯મીસપ્ટેમ્બર

ચૌદમીગુજર તવિધ નસભ , બીજુાંસત્ર(ચોથીશ્રેણી) 

ચૌદમીગુજર તવિધ નસભ , ત્રીજુાંસત્ર(ચોથીશ્રેણી) 

ચૌદમીગુજર તવિધ નસભ ,  ાંચમુાંસત્ર(ચોથીશ્રેણી)

૯મીડિસેમ્બરથી૧૧મીડિસેમ્બર

૨૩મીજુાઇથી૨૫મીજુાઇ

૨૬મીજુાઇ

ચૌદમીગુજર તવિધ નસભ , ચોથુાંસત્ર(ચોથીશ્રેણી)

રજીજુાઇથી૩જીજુાઇ

૮મીજુાઇથી૧૦મીજુાઇ

૧૧મીજુાઇથી૧૫મીજુાઇ

૧૬મીજુાઇથી૧૭મીજુાઇ

૧૮મીજુાઇથી૨૨મીજુાઇ



મત વિસ્તાર 

ક્રમાાંક
મત વિસ્તાર સભ્યશ્રીન ાં નામ

૧ અફડાવા જાડેજા શ્રી પ્રદુ્યભનસવિંશ ભહશતસવિંશ

૨ ભાિંડલી જાડેજા શ્રી સલયેન્દ્રસવિંશ ફશાદુયસવિંશ

૩ બૂજ આચામય ડો. નીભાફેન બાલેળબાઇ

૪ અિંજાય આહશય શ્રી લાવણબાઇ ગોારબાઇ

૫ ગાિંધીધાભ(અ.જા) ભશેશ્વયી ભારતી સિળોય

૬ યાય આયેઠીમા વિંતોિફશેન બચુબાઇ

૭ લાલ ઠાિોય શ્રી ગેનીફેન નગાજી

૮ થયાદ યાજૂત શ્રી ગુરાફસવિંશ ીયાબાઇ

૯ ધાનેયા ટેર શ્રી નથાબાઇ શેગોાબાઇ

૧૦ દાિંતા (અ.જ.જા) ખયાડી શ્રી િાન્દ્તીબાઇ િાાબાઇ

૧૧ લડગાભ(અ.જા) ભેલાણી શ્રી સજગ્નેળિુભાય નટલયરાર

૧૨ ારનુય ટેર શ્રી ભશેળિુભાય અભૃતરાર

૧૩ ડીવા િંડ્યા શ્રી ળળીિાન્દ્ત ભશોફતયાભ

૧૪ હદઓદય બુયીમા શ્રી ળીલાબાઇ અભયાબાઇ

૧૫ િાિંિયેજ લાઘેરા શ્રી સિતીસવિંશ પ્રબાતસવિંશ

૧૬ યાધનુય દેવાઇ શ્રી યઘુબાઇ ભેયાજબાઇ

૧૭ ચાણસ્ભા ઠાિોય શ્રી હદરીિુભાય લીયાજી

૧૮ ાટણ ટેર શ્રી  િીયીટિુભાય ચીભનરાર

૧૯ સવદ્ધુય ઠાિોય શ્રી ચિંદનજી તરાજી

૨૦ ખેયારુ ઠાિોય શ્રી અજભરજી લરાજી

૨૧ ઉંઝા ટેર ડો. આળાફેન ડી.

૨૨ સલવનગય ટેર શ્રી ઋસિેળ ગણેળબાઇ

૨૩ ફેચયાજી ઠાિોય શ્રી બયતજી વોનાજી

૨૪ િડી(અ.જા) વોરિંિી શ્રી િયળનબાઇ ુિંજાબાઇ

૨૫ ભશેવાણા ટેર શ્રી નીસતનબાઇ યસતરાર

૨૬ સલજાુય ટેર શ્રી યભણબાઇ ધુાબાઇ

૨૭ હશિંભતનગય ચાલડા શ્રી યાજને્દ્રસવિંશ યણજીતસવિંશ

૨૮  ઇડય(અ.જા) િનોડીમા શ્રી હશતુ

૨૯ ખેડબ્રમ્શા(અ.જ.જા) િોટલાર શ્રી અસશ્વનબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ

૩૦ બીરોડા(અ.જ.જા) જોસમાયા ડો. અસનર

૩૧ ભોડાવા ઠાિોય શ્રી યાજને્દ્રસવિંશ સળલસવિંશ

૩૨ ફામડ ટેર શ્રી જળુબાઇ ળીલાબાઇ

૩૩ પ્રાિંસતજ યભાય શ્રી ગજને્દ્રસવિંશ ઉદેસવિંશ

૩૪ દશેગાભ ચૌશાણ શ્રી ફરયાજસવિંશ િલ્માણસવિંશ

૩૫ ગાિંધીનગય (દસિણ) ઠાિોય શ્રી ળિંબુજી ચેરાજી

૩૬ ગાિંધીનગય (ઉત્તય) ચાલડા ડો. વી.જ.ે

૩૭ ભાણવા ટેર શ્રી વુયેળિુભાય ચતુયદાવ

૩૮ િરોર ઠાિોય શ્રી ફદેલજી ચિંદુજી

ચૌદમી ગ જરાત વિધાનસભાના સભ્યોની યાદી

તેર



૩૯ સલયભગાભ બયલાડ શ્રી રાખાબાઇ બીખાબાઇ

૪૦ વાણિંદ ટેર શ્રી િનુબાઇ  િયભળીબાઇ

૪૧ ઘાટરોહડમા ટેર શ્રી બુેન્દ્રબાઇ યજનીિાિંત

૪૨ લેજરુય ચૌશાણ શ્રી સિળોય ફાફુરાર

૪૩ લટલા જાડેજા શ્રી પ્રહદસવિંશ બગલતસવિંશ

૪૪ એરીવબ્રીજ ળાશ શ્રી યાિેળબાઇ જળલિંતરાર

૪૫ નાયણુયા ટેર શ્રી િૌસળિબાઇ જભનાદાવ

૪૬ સનિોર િંચાર શ્રી જગદીળ

૪૭ નયોડા થાલાણી શ્રી ફરયાભ ખુફચિંદ

૪૮ ઠક્કયફાાનગય િાિડીમા શ્રી લલ્લબબાઇ ગોફયબાઇ

૪૯ ફાુનગય ટેર શ્રી હશિંભતસવિંશ પ્રશરાદસવિંશ

૫૦ અભયાઇલાડી ટેર શ્રી જગદીળ ઇશ્વયબાઇ

૫૧ દયીમાુય ળેખ શ્રી ગ્માવુદ્દીન શફીફુદ્દીન

૫૨ જભારુય ખાડીમા ખેડાલારા શ્રી ઇભયાન મુવુપબાઇ

૫૩ ભણીનગય ટેર શ્રી વુયેળબાઇ ધનજીબાઇ

૫૪ દાણીરીભડા (અ.જા) યભાય શ્રી  ળૈરે ભનશયબાઇ

૫૫ વાફયભતી ટેર શ્રી અયસલિંદિુભાય ગાિંડાબાઇ

૫૬ અવાયલા (અ.જા) યભાય શ્રી પ્રહદબાઇ ખનાબાઇ

૫૭ દવક્રોઇ ટેર શ્રી ફાફુબાઇ જભનાદાવ

૫૮ ધોિા ચુડાવભા શ્રી બૂેન્દ્રસવિંશ ભનુબા

૫૯ ધિંધુિા ગોહશર શ્રી યાજળેબાઇ શયજીબાઇ.

૬૦ દવાડા(અ.જા) વોરિંિી શ્રી નૌળાદ બરજીબાઇ

૬૧ રીંફડી િોીટેર શ્રી વોભાબાઇ ગાિંડારાર

૬૨ લઢલાણ ટેર શ્રી ધનજીબાઇ

૬૩ ચોટીરા ભિલાણા શ્રી ઋસવલિબાઇ રલજીબાઇ

૬૪ ધ્ાિંગધ્ા વાફયીમા શ્રી યવોત્તભ ઉિાબાઇ

૬૫ ભોયફી ભેયજા શ્રી સબ્રજળે

૬૬ ટિંિાયા િગથયા શ્રી રરીતબાઇ

૬૭ લાિંિાનેય ીયઝાદા શ્રી ભશભદજાલીદ અબ્દુરભુતરીફ

૬૮ યાજિોટ (ૂલય) યૈમાણી શ્રી અયસલિંદ

૬૯ યાજિોટ (સિભ) રૂાણી શ્રી સલજમિુભાય યભણીિબાઇ

૭૦ યાજિોટ (દસિણ) ટેર શ્રી ગોસલિંદબાઇ

૭૧ યાજિોટ (ગ્રામ્મ) (અ.જા) વાગઠીમા શ્રી રાખાબાઇ

૭૨ જવદણ ફાલસમા શ્રી િુિંલયજીબાઇ ભોશનબાઇ

૭૩ ગોંડર જાડેજા શ્રીભતી ગીતાફા જમયાજસવિંશ

૭૪ જતેુય યાદડીમા શ્રી જમેળબાઇ સલઠ્ઠરબાઇ

૭૫ ધોયાજી લવોમા શ્રી રરીત

૭૬ િારાલડ (અ.જા) ભુવડીમા શ્રી પ્રસલણબાઇ નયળીબાઇ

૭૭ જાભનગય (ગ્રામ્મ) ટેર શ્રી યાધલજીબાઇ શિંવયાજબાઇ

૭૮ જાભનગય (ઉત્તય) જાડેજા શ્રી ધભેન્દ્રસવિંશ ભેરૂબા

૭૯ જાભનગય (દસિણ) પદુ શ્રી યણછોડબાઇ ચનાબાઇ

૮૦ જાભજોધુય િારયીમા શ્રી સચયાગબાઇ યભેળબાઇ

૮૧ ખિંબાીમા ભાડભ શ્રી  સલક્રભબાઇ અયજણબાઇ

ચૌદ



૮૨ દ્વાયિા નાભ. શાઇિોટયના આદેળથી ચૂિંટણી યદ થલાથી(૧૨-૪-૧૯)

૮૩ ોયફિંદય ફોખીયીમા શ્રી ફાફુબાઇ બીભાબાઇ

૮૪ િુસતમાણા જાડેજા શ્રી િાિંધરબાઇ વયભણબાઇ (એન.વી.ી)

૮૫ ભાણાલદય ચાલડા શ્રી જલાશયબાઇ ેથરજીબાઇ

૮૬ જૂનાગઢ જોી શ્રી બીખાબાઇ ગરાબાઇ

૮૭ સલવાલદય યીફડીમા શ્રી શયદિુભાય ભાધલજીબાઇ

૮૮ િેળોદ ભારભ શ્રી દેલાબાઇ ુિંજાબાઇ

૮૯ ભાિંગયો લાજા શ્રી ફાફુબાઇ િાાબાઇ

૯૦ વોભનાથ ચુડાવભા શ્રી સલભરબાઇ િાનાબાઇ

૯૧ તારારા ફાયડ શ્રી બગાબાઇ ધાનાબાઇ

૯૨ િોડીનાય(અ.જા) લાા શ્રી ભોશનરાર ભારાબાઇ

૯૩ ઉના લિંળ શ્રી ૂિંજાબાઇ બીભાબાઇ

૯૪ ધાયી િાિહડમા શ્રી જ.ેલી.

૯૫ અભયેરી ધાનાણી શ્રી યેળ

૯૬ રાઠી ઠુમ્ભય શ્રી સલયજીબાઇ

૯૭ વાલયિુિં ડરા દુધાત શ્રી પ્રતા

૯૮ યાજુરા ડેય શ્રી અભહયબાઇ જીલાબાઇ

૯૯ ભશુલા ભિલાણા શ્રી યાઘલબાઇ ચોંડાબાઇ

૧૦૦ તાજા ફાયૈમા શ્રી િનુબાઇ ભથુયાભબાઇ

૧૦૧ ગાયીમાધાય નાિયાણી શ્રી િેળુબાઇ શીયજીબાઇ

૧૦૨ ારીતાણા ફાયૈમા શ્રી બીખાબાઇ યલજીબાઇ

૧૦૩ બાલનગય (ગ્રામ્મ) વોરિંિી શ્રી યવોત્તભબાઇ ઓધલજીબાઇ

૧૦૪ બાલનગય (ૂલય) દલે શ્રીભતી સલબાલયીફેન

૧૦૫ બાલનગય (સિભ) લાઘાણી શ્રી જીતેન્દ્રબાઇ વલજીબાઇ

૧૦૬ ગઢડા(અ.જા) ભારૂ શ્રી પ્રસલણબાઇ ટીડાબાઇ

૧૦૭ ફોટાદ ટેર શ્રી વૌયબ

૧૦૮ ખિંબાત યાલર શ્રી ભશેળિુભાય િનૈમારાર

૧૦૯ ફોયવદ યભાય શ્રી યાજને્દ્રસવિંશ ધીયસવિંશ

૧૧૦ આિંિરાલ ચાલડા શ્રી અભીત

૧૧૧ ઉભયેઠ યભાય શ્રી ગોસલિંદબાઇ યઇજીબાઇ

૧૧૨ આણિંદ વોઢાયભાય શ્રી િાિંસતબાઇ

૧૧૩ ેટરાદ ટેર શ્રી સનયિંજન ુરૂોત્તભદાવ

૧૧૪ વોસજત્રા યભાય શ્રી ુનભબાઇ ભાધાબાઇ

૧૧૫ ભાતય વોરિંિી શ્રી િેવહયસવિંશ જવેિંગબાઇ

૧૧૬ નહડમાદ દેવાઇ શ્રી િંિજબાઇ  સલનુબાઇ

૧૧૭ ભશેભદાલાદ ચૌશાણ શ્રી અજૂ યનસવિંશ ઉદેસવિંશ

૧૧૮ ભશુધા યભાય શ્રી ઇન્દ્રજીતસવિંશ નટલયસવિંશ

૧૧૯ ઠાવયા યભાય શ્રી િાસન્દ્તબાઇ ળાબઇબાઇ

૧૨૦ િડલિંજ ડાબી શ્રી િાાબાઇ યઇજીબાઇ

૧૨૧ ફારાસવનોય ચૌશાણ શ્રી અજીતસવિંશ લયતસવિંશ

૧૨૨ રુણાલાડા વેલિ શ્રી જીગ્નેળિુભાય અિંફારાર

૧૨૩ વિંતયાભુય (અ.જ.જા) ડીંડોય શ્રી િુફેયબાઇ ભનવુખબાઇ

૧૨૪ ળશેયા આહશય(બયલાડ) શ્રી જઠેાબાઇ ઘેરાબાઇ

ાંદર



૧૨૫ ભોયલા શડપ(અ.જ.જા) ખારી

૧૨૬ ગોધયા યાઉરજી શ્રી વી.િે.

૧૨૭ િારોર ચૌશાણ શ્રી વુભનફેન પ્રસલણસવિંશ

૧૨૮ શારોર યભાય શ્રી જમરથસવિંશજી ચિંરસવિંશજી

૧૨૯ પતેુયા(અ.જ.જા) િટાયા શ્રી યભેળબાઇ બુયાબાઇ

૧૩૦ ઝારોદ(અ.જ.જા) િટાયા શ્રી બાલેળબાઇ ફાફુબાઇ

૧૩૧ રીભખેડા (અ.જ.જા) બાબોય શ્રી ળૈરેબાઇ વુભનબાઇ

૧૩૨ દાશોદ (અ.જ.જા) ણદા શ્રી લજસેવિંગબાઇ ાયસવિંગબાઇ

૧૩૩ ગયફાડા (અ.જ.જા) ફાયીમા શ્રીભતી ચિંરીિાફેન છગનબાઇ

૧૩૪ દેલગઢફાયીઆ ખાફડ શ્રી ફચુબાઇ ભગનબાઇ

૧૩૫ વાલરી ઇનાભદાય  શ્રી િેતનબાઇ ભશેન્દ્રબાઇ

૧૩૬ લાઘોડીમા શ્રીલાસ્તલ શ્રી ભધુબાઇ ફાફુબાઇ

૧૩૭ છોટાઉદેુય (અ.જ.જા) યાઠલા શ્રી ભોશનસવિંશ છોટુબાઇ

૧૩૮ જતેુય (અ.જ.જા) યાઠલા શ્રી વુખયાભબાઇ શયીમાબાઇ

૧૩૯ વિંખેડા (અ.જ.જા) તડલી શ્રી અબેસવિંશ ભોતીબાઇ

૧૪૦ ડબોઇ ભશેતા શ્રી  ળૈરેબાઇ િનૈમારાર

૧૪૧ લડોદયા ળશેય (અ.જા) લિીર શ્રીભતી ભનીા

૧૪૨ વમાજીગિંજ વુખડીઆ શ્રી જીતેન્દ્ર યતીરાર

૧૪૩ અિોટા ભોશીરે શ્રીભતી વીભાફેન અિમિુભાય

૧૪૪ યાલુયા સત્રલેદી શ્રી યાજને્દ્ર

૧૪૫ ભાિંજરુય ટેર શ્રી મોગેળ

૧૪૬ ાદયા હઢમાય શ્રી જળારસવિંશ ભશેન્દ્રસવિંશ

૧૪૭ િયજણ ટેર શ્રી અિમિુભાય ઇશ્વયબાઇ

૧૪૮ નાિંદોદ (અ.જ.જા) લવાલા શ્રી પ્રેભસવિંશબાઇ દેલજીબાઇ

૧૪૯ દેડીમાાડા (અ.જ.જા) લવાલા શ્રી ભશેળબાઇ છોટુબાઇ (ફી.ટી.ી)

૧૫૦ જિંફુવય વોરિંિી શ્રી વિંજમબાઇ જવેિંગબાઇ

૧૫૧ લાગયા યણા શ્રી અરૂણસવિંશ અજીતસવિંશ

૧૫૨ ઝઘડીમા (અ.જ.જા) લવાલા શ્રી છોટુબાઇ અભયસવિંશ (ફી.ટી.ી)

૧૫૩ બરૂચ ટેર શ્રી દુષ્મિંતબાઇ યજનીિાિંત

૧૫૪ અિંિરેશ્વય ટેર શ્રી ઇશ્વયસવિંશ ઠાિોયબાઇ

૧૫૫ ઓરાડ ટેર શ્રી ભુિેળબાઇ ઝીણાબાઇ

૧૫૬ ભાિંગયો (અ.જ.જા) લવાલા શ્રી ગણતસવિંશ લેસ્તાબાઇ

૧૫૭ ભાિંડલી (અ.જ.જા) ચૌધયી શ્રી આનિંદબાઇ ભોશનબાઇ

૧૫૮ િાભયેજ ઝારાલાડીમા શ્રી લી.ડી.

૧૫૯ વુયત(ુલય) યાણા શ્રી અયસલિંદ ળાિંસતરાર

૧૬૦ વુયત (ઉત્તય) ફરય શ્રી િાિંસતબાઇ હશિંભતબાઇ

૧૬૧ લયાછા યોડ િાનાણી(િુભાય) શ્રી સિળોય

૧૬૨ િયિંજ ઘોઘાયી શ્રી પ્રસલણબાઇ ભનજીબાઇ

૧૬૩ રીંફામત ાટીર શ્રીભતી વિંગીતાફેન યાજને્દ્રબાઇ

૧૬૪ ઉધના ટેર શ્રી સલલેિ નયોત્તભબાઇ

૧૬૫ ભજૂયા વિંધલી શ્રી શય યભેળિુભાય

૧૬૬ િતાયગાભ ભોયડીમા શ્રી સલનોદબાઇ અભયળીબાઇ

૧૬૭ વુયત (સિભ) ભોદી શ્રી ુણેળ

સોળ



૧૬૮ ચોમાયવી ટેર શ્રીભતી ઝિંખનાફેન હશતેળિુભાય

૧૬૯ ફાયડોરી (અ.જા) યભાય શ્રી ઇશ્વયબાઇ યભણબાઇ

૧૭૦ ભશુલા (અ.જ.જા) ઢોહડમા શ્રી ભોશનબાઇ ધનજીબાઇ

૧૭૧ વ્માયા(અ.જ.જા) ગાભીત શ્રી ુનાબાઇ ઢેડાબાઇ

૧૭૨ સનઝય(અ.જ.જા) ગાભીત શ્રી વુસનરબાઇ યતનજીબાઇ

૧૭૩ ડાિંગ (અ.જ.જા) ગાસલત શ્રી ભિંગબાઇ ગિંગાજીબાઇ

૧૭૪ જરારોય ટેર શ્રી આય.વી.

૧૭૫ નલવાયી દેવાઇ શ્રી સમુબાઇ હદનિયબાઇ

૧૭૬ ગણદેલી(અ.જ.જા) ટેર શ્રી નયેળબાઇ ભગનબાઇ

૧૭૭ લાિંવદા (અ.જ.જા) ટેર શ્રી અનિંતિુભાય શવભુખબાઇ

૧૭૮ ધયભુય(અ.જ.જા) ટેર શ્રી અયસલિંદ છોટુબાઇ

૧૭૯ લરવાડ ટેર શ્રી બયતબાઇ િીિુબાઇ

૧૮૦ ાયડી દેવાઇ શ્રી િનુબાઇ ભોશનરાર

૧૮૧ િયાડા (અ.જ.જા) ચૌધયી શ્રી જીતુબાઇ શયજીબાઇ

૧૮૨ ઉભયગાભ (અ.જ.જા) ાટિય શ્રી યભણરાર નાનુબાઇ

સત્તર



અ.નં. નામ વિભાગ

૧ શ્રી વલજમકુભાય યભણીકરાર રૂાણી,    

ભુખ્મભંત્રીશ્રી

વાભાન્મ લશીલટ, ઉદ્યોગ, ગૃશ, ળશેયી વલકાવ, ખાણ ખવનજ, ફંદયો, ભાહશવત અને 

પ્રવાયણ, ેટર ોવરમભ, વામન્વ અને ટેકનોરોજી, કરાઇભેટ ચેઇન્જ, આમોજન, તભાભ 

નીવતઓ અને કોઇ ભંત્રીશ્રીને ન પાલેર શોમ તેલી તભાભ ફાફતો

૨ શ્રી નીવતનબાઇ ય. ટેર,                  

નામફ ભુખ્મભંત્રીશ્રી

નાણા, ભાગગ અને ભકાન, આયોગ્મ અને હયલાય કલ્માણ, તફીફી વળક્ષણ, નભગદા, 

કલ્વય, ાટનગય મોજના

૩ શ્રી યણછોડબાઇ ચનાબાઇ પદુ કૃવ, ગ્રાભ વલકાવ અને લાશન વ્મલશાય

૪ શ્રી બૂેન્રવવંશ ભનુબા ચુડાવભા વળક્ષણ (પ્રાથભીક, ભાધ્મભીક અને પ્રૌઢ, ઉચ્ચ અને ટેકવનકર વળક્ષણ, કામદો અને ન્મામ 

તંત્ર લૈદ્યાવનક અને વંવદીમ ફાફતો, ભીઠા ઉદ્યોગ, ગૌ વંલધગન, નાગહયક ઉડ્ડમન,

. શ્રી કૌવળકકુભાય જભનાદાવ ટેર ભશેવૂર

૬ શ્રી વૌયબ ટેર ઊર્જગ

૭ શ્રી ગણતવવંશ લેસ્તાબાઇ લવાલા આહદર્જતી વલકાવ, પ્રલાવન, લન, ભહશરા અને ફા કલ્માણ

૮ શ્રી જમેળકુભાય વલઠ્ઠરબાઇ યાદડીમા અન્ન, નાગહયક ુયલઠો અને ગ્રાશકોની ફાફતો, કુટીય ઉદ્યોગ, છાકાભ અને રેખન વાભગ્રી

૯ શ્રી હદરીકુભાય વલયાજી ઠાકોય શ્રભ અને યોજગાય, ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ, માત્રાધાભ વલકાવ

૧૦ શ્રી ઇશ્વયબાઇ યભણબાઇ યભાય વાભાવજક ન્મામ અને અવધકાયીતા, (અનુવૂવચત ર્જવતઓનંુ કલ્માણ, વાભાવજક અને 

ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગોના કલ્માણ વહશત)

૧૧ શ્રી કંુલયજીબાઇ ભોશનબાઇ ફાલીમા ાણી ુયલઠા, ળુારન, ગ્રાભ ગૃશવનભાગણ

૧૨ શ્રી જલાશયબાઇ ેથરજીબાઇ ચાલડા પ્રલાવન, ભત્સસ્મોદ્યોગ

૧ શ્રી પ્રહદવવંશ બગલતવવંશ ર્જડેર્જ ગૃશ, ઊર્જગ, લૈદ્યાવનક અને વંવદીમ ફાફતો, કામદો અને ન્મામતંત્ર (યાજમકક્ષા) ોરીવ 

શાઉવવંગ, વયશદી વુયક્ષા,  નાગહયક વંયક્ષણ, ગ્રાભ યક્ષક દ, જરે, નળાફંધી આફકાયી, 

સ્લૈચ્છીક વંસ્થાઓનંુ વંકરન, વફન વનલાવી ગુજયાતી પ્રબાગ, પ્રોટોકોર (તભાભ સ્લતંત્ર 

શલારો)

૨ શ્રી યવોતભબાઇ ઓધલજીબાઇ વોરંકી ભત્સસ્મોદ્યોગ

૩ શ્રી ફચુબાઇ ભગનબાઇ ખાફડ ળુારન, ગૌ વંલધગન, ગ્રાભ ગૃશ વનભાગણ, ગ્રાભ વલકાવ,

૪ શ્રી જમરથવવંશજી ચંરવવંશ યભાય કૃવ (યાજમકક્ષા) ંચામત અને માગલયણ (સ્લતંત્ર શલારો)

૫ શ્રી ઇશ્વયવવંશ ઠાકોયબાઇ ટેર વશકાય (સ્લતંત્ર શલારો), યભતગભત, મુલા વાંસ્કૃવતક પ્રલૃવતઓ (સ્લતંત્ર શલારો) લાશન 

વ્મલશાય (યાજમકક્ષા)

૬ શ્રી લાવણબાઇ ગોારબાઇ આહશય વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગોનંુ કલ્માણ, પ્રલાવન(લધાયાનો શલારો)

૭ શ્રીભતી વલબાલયીફેન વલજમબાઇ દલે ભહશરા અને ફા કલ્માણ, વળક્ષણ (પ્રાથવભક અને ઉચ્ચ વળક્ષણ) અને માત્રાધાભ

૮ શ્રી યભણબાઇ નાનુબાઇ ાટકય લન અને આહદર્જતી વલકાવ

૯ શ્રી વકળોય કાનાણી (કુભાય) આયોગ્મ અને હયલાય કલ્માણ, તફીફી વળક્ષણ

૧૦ શ્રી મોગેળ ટેર નભગદા, ળશેયી ગૃશ વનભાગણ

૧૧ શ્રી ધભેન્રવવંશ ભેરૂબા ર્જડેર્જ અન્ન, નાગહયક ુયલઠો ગ્રાશક વુયક્ષા(ગ્રાશકોની ફાફતો), કુટીય ઉદ્યોગ,

અઢાર

કેવિનેટ મંત્રીશ્રીઓ

રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રીઓ

ગુજરાત સરકાર



ઓગણીસ

ગુજરાત વિધાનસભા

રાજયાશ્રી

શ્રી આચાયય દેળવ્રત 

અધ્યક્ષશ્રી

શ્રી રાજને્દ્ર ત્રિળેદી 

પ્રમુખોની ેન

ડો. નીમાબેન આચાયય

શ્રી ૂર્ણે મોદી

શ્રી દુષ્યંત ટે

ડો. અત્રન જોવીયારા

શ્રી રાજને્દ્રત્રશંષ રમાર

અવધકારીઓ

સવિિ

શ્રી ડી. એમ. ટે

નાયબ સવિિ

શ્રી એ. બી. કરોળા

શ્રી શી. બી. ંડયા

શ્રીમતી આર. આર. મષેતા

શ્રી કે. એમ. ભટ્ટ

શ્રી એશ. એશ. મકળાર્ણા

શ્રીમતી યુ. ડી. ચૌધરી

શ્રી એમ. આઇ. મષેતા

ઉ સવિિ

શ્રીમતી કે. એશ. ંચોી

શ્રી એમ. એચ. કરંગીયા

શ્રી એચ. ટી. ટે

શ્રીમતી ડી.બી.ાષ

શ્રી ડી.એ.ચૌધરી

શ્રી ળી.એ.ટે

શ્રી આચાયય દેળવ્રત, માનનીય રાજ્યાે તા.૨૨-૭-૨૦૧૯ થી ચાજય શંભાલે છે. 



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
માન.રા યપાલ ીનંુ સંબોધન 

  1 

  
ગુજરાત િવધાનસભા 

શુ વાર, તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 
પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાક ે  

(માનનીય રા યપાલ ીનું સંબોધન પૂ  થયાના ં ૧૫ િમિનટ બાદ) 
 

સભાગૃહ બપોરના ૧ર-ર૦ વા યે મ ુ.ં 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 
સભાગૃહની બેઠકની શ આત  ‘વંદે માતર ’ સંગીતની ધૂન વગાડીને કરવામાં આવી. 

સિચવ ીઃ માનનીય અ  ય ી, આજ ે બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે માનનીય રાજયપાલ ીએ બંધારણની કલમ ૧૭૬(૧) 
અ વયે ગુજરાત િવધાનસભાન ેસંબોધન કય ુહતંુ. માનનીય રાજયપાલ ીએ કરેલ સંબોધનની માિણત  નકલ મને મળી છે  
જ ેસભાગૃહના મેજ  ઉપર મૂકવાની હ ર  લ  છું ંુ . 

રાજયપાલ ીના સંબોધનની નકલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવી. 
 

રા યપાલ ીનું સંબોધન   
(માનનીય રા યપાલ ી આચાય દેવ ત એ હ દીમાં સંબોધન કયુ.) 

वधान सभा के अ य  और माननीय सद य, 

म चौदहवी ंगजुरात वधानसभा के छठे स  के मंगल ारंभ के उपल  म आप सभी का हा दक 
वागत करता हं।ू  मुझे पू य महा मा गाधंी और अखंड भारत के िनमाता, सरदार व लभभाई पटेल क  प व  

भूिम गजुरात रा य क  वधान सभा को संबोिधत करने का सौभा य ा  हआु  है जसका मझेु आनदं और 
गव है। इस वधानसभा गहृ म कई ऐितहािसक और लोक य काननू बनाए गये ह और गजुरात के लोग  को 
सावभौिमक प से उपयोगी बनाने और लोग  क  भलाई और सु वधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ वा य, 

िश ा, पेयजल, बजली, सड़क जैसी आव यक सु वधाएं ा  करने के िलए कई िनणय कए गये ह। म 
लोकतं  के प व  मं दर समान इस सदन के माननीय सद य  को बधाई और शुभकामनाएं देता हं।ू  आप 
सभी अ छ  तरह से जानते ह क गांधीजी के वचार  और काय  को आगे बढ़ाने के उ े य के साथ गाधंी क  
150वीं जयतंी मनाई जा रह  है। स य और अ हंसा के पजुार , यगुपु ष, महामानव ऐसे गाधंीजी केवल एक 
य  नह ,ं अ पतु  एक सोच है। मेर  सरकार महा मा गाधंी के राम रा य क  अवधारणा को बढ़ावा देने के 
िलए ितब  है। गाधंी के सं मरण  को जी वत रखने के िलए भारत सरकार के सहयोग से, रा य सरकार ने 
दांड  मारक, राजकोट म गाधंी सं हालय जसैी क प  का िनमाण कया है। राजकोट मे आ फेड हाई कुल 
जहां गांधीजीने िश ा ा  क थी वहां पर रा य सरकार ारा गांधी सं हालय का िनमाण कया गया है। 
गांधीजी के जीवन पर आधा रत ना य भारत भा य वधाता’ के 75 जतने शो क  दशनी क  गई। वै क 
सम याओं का समाधान गांधीजी के वचार माग के मा यम से ह  सभंव है। पू य गाधंीजी के ारा दए गये 
सामा जक समरसता, व छा ह और वदेशी के संदेश आज भी तुत है। स य और अ हंसा के आदश  से 
व  को नया माग दखाने वाले ईस महापु ष का अधरुा व न यानी व छ भारत। गजुरात के ह  पु  एसे 
माननीय धानमं ी ी नरे भाई मोद ने व छ भारत का परेू रा  मे जोश जगाया। ईसे गजुरात रा यने भी 
अ ितम ितसाद दया। गजुरात व छता अिभयान मे तो अि म था ह  और 2017 मे खलेु मे शौच मु  
रा य भी बन गया। ईस साल महा मा गाधंीजी क  150वीं ज म जयतंी के मौके पर माननीय धानमं ी ी 
ने अपनी मातभृूिम पर आकर सम  देश को खलेु मे शौचमु  घो षत कया, जो गजुरात के िलए गौरव 
समान है।  

देश के पहले उप धानमं ी ी सरदार व लभभाई पटेल ने वतं ता के बाद रयासत  के वलय 
का भगीरथ काय परूा कया। उ होन 562 रजवाड़  को देश के साथ िमलाकर सह  मायन  म देश को अखंड 
रखा। हाल ह  म, भारत के धान मं ी ी नर भाई मोद  ने, ज मू और क मीर को देश के साथ एकजटु 
करके सरदार साहब को स ची ांजिल देने के िलए सं वधान से अनु छेद 370 और 35 A म संशोधन 
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कया। सरदार साहेब के ज म दन के अवसर पर, जसे रा ीय एकता दवस के प म मनाया जाता है, 
धानमं ी ी नरे भाई मोद  ने सरदार सरोवर बाधं के िनकट व  क  सबसे ऊंची ितमा, टे य ुऑफ 

यिुनट  म उ ह ांजिल अ पत क । इसके साथ, रा ीय एकता दवस और रन फोर यिुनट  का ज  माननीय 
मु यमं ी वजयभाई पाणी ारा अहमदाबाद से शु  कया गया। परेू गजुरात ने सरदार साहब के ज म दन 
को रा ीय एकता दवस के प म उ साह के साथ मनाया। 

देश के वभाजन समय के बाद पा क तान, अफघािन तान और बां लादेश मे बसते ह द,ु िसख, 

जैन, पारसी,बौ  और ईसाई लोगो पर अ याचार हो रहे थे उ होने भारत मे आ य िलया. क तुं नाग रक व 
न होने के कारण उनको  सरकार क  व वध योजनाओ के लाभ उपल ध नह  थे। नाग रक व सुधार 
अिधिनयम के ारा एसे लोगो को नाग रक व देकर स मान के साथ उ कृ  जीवन दान कया है। जसके 
िलए म ी नरे भाई मोद  और ी अिमतभाई शाह को शुभकामनाएं देतां ह।ू  

जून 2019 म अरब सागर म ड प ड ेशन ारा स जत 'वाय'ु तूफान के सभंा वत हमले के 
खलाफ माननीय मु यमं ी ने 'जीरो कैजुअ ट  अ ोच' जार  कया था। रा य के शासन णाली  दन-रात 
काम कर तूफान का सामना करने के िलए काय कया। वो काय  गजुरात के शासन णाली क  सफलता 
और िस  है। ईस काय के िलए म गजुरात के मु यमं ी और शासनतं  को बहतु  शभुकामनाएं देता ं हू । 
तूफान के संबधं म उठाए गए एहितयाती कदम  से जानमाल के नकुसान को रोका गया, ज ह रा ीय तर 
पर सरहा गया। 

गजुरात के त कालीन मु यमं ी, नर भाई मोद  ने धान मं ी का पद संभालने के प ात िसफ 
17 दनो मे सरदार सरोवर बाधं म दरवाजे लगाने क  अनमुित दान क  गई, जसके प ात दरवाज  को बदं 
करने क  भी अनमुित द  गई थी। अ छा संयोग यह था क यह धानमं ी ी नरे  मोद  का ज म दन 
17 िसतंबर, 2019 के दन 138.68 मीटर क  ऊँचाई पर ग व  खड़े सरदार सरोवर बाधँ नमदा के जल से 
लबालब भर गया, ओर गजुरात क जनताने वष  से जो व न देखा था वो साकार हआु  । उ ह ने वय ं
नमदा क  गोद म पहंचकरु  नमदा के नीर का वागत कर अपने ज म दवस को ध य बनने क  अनभुूित 
क । 138.68 मीटर, अथात 455 फूट तक पानी के जीवतं सं ह से 4.7 िमिलयन एकड़ फूट जल सं ह सभंव 
हआ।ु   
शासिनक सधुार: घसु एव ं र त के िनवारण हेतू लोग  म जाग कता बढ़ाने और लोग  को 

िशकायत दज करने के िलए ो सा हत करने के िलए  
  सावजिनक थान पर हो ड स को रखा जाता है,  ट वी और रे डयो पर व ापन दए 

जाते ह, और छोटे-बड़े धािमक मेल  और रा ीय योहार  म जन-जाग कता के िलए 
बनैर लगाए जाते ह।  

  एसीबी म तकनीक  और फोरिसक व ान इकाई क  रचना के साथ-साथ 
पेरवी अिधकार , फोरिसक सलाहकार, व ीय सलाहकार, काननूी सलाहकार और 
पे यल पी. पी. क  िनयु  क  गई है। 

 वष 2019 म एसीबी ारा 190 ैप, 10 डकॉय, 18 ड .ए. और अ य 37 
मामल  मे केस दज कर कुल 255 केस दज कर कुल 417 कमचार / अिधकार / 
िनजी लोग  के खलाफ काननूी कारवाई कारवाई क  गई है। जो बताता है क  मेर  
सरकार ाचार के खलाफ जीरो टोलर स क  नीित से काम कर रह  है। “भारत 

ाचार सव ण -2019 ारा ाचार मु  सशुासन के िलए मेर  सरकार क  ितब ता 
को अनमुोदन दया गया है।  गजुरात देश के सबसे कम  रा य  म देश म अ णी 
है, और  गरै-सरकार  वतं  एजसी ारा यह सव ण कया गया था।  

सेवा सेतू काय म: आम गर ब, ामीण नाग रक  के िलए सरकार  क  57 योजनाएँ और 
सेवाएँ ा  ह , स चा लाभाथ  को लाभ िमले, गलत फायदा न उठाले उसक  िचंता कर 
लोक य सेवासेत ुकाय म ने नाग रक  को अपने गांव और घर आंगनम लाभ दान 
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कया है "सेवासेत ुकाय म" के तहत कुल (चार) चरण परेू हो चकेु ह। इस वष के 
‘सेवासेतु काय म का पाचंवे चरण मे ा  कये गये 28,29,584 आवेदन  म से 
28,29,166 आवेदन  का िनपटारा कर 99.98% उपल ध हािसल  
क  है। 

विंचतो का वकास 
:  

मेर  सरकार गर बो के िलए, अ दवािसओ के िलए, अनसुूिचत जनजाित, 

ािमणो के िलए, िमको के िलए, प डतो और शो षतो के िलए संवेदना के साथ 
लाभा वत करने हेत ुकायरत है। 

 इससे पहले, सरकार  बनऊपजाऊ भूिम म से खेती करने के उ े य से 
सांथनी म अिध हत भूिम पर कोई सहायता नह ं द  जाती थी। उसम भी अब 
30000 पये ित हे टेयर दान कया जाता है। 

 पछले एक वष म, सरकार  भूिम से जमीन से विंचत 529 खेत मजदरू  
लाभािथय  को लगभग 1046 हे टेयर भूिम आवं टत क  गई है। 

 आ दवासीओ के िलए अंबाजी से लेकर उमरगावं तक सवागी वकास के 
िलए िश ण, िसंचाई, एकल य शालाए, आ म शालाए, दाहोद मे मे डकल , दधु संजीवनी 
योजना, पेसा ए ट का अमल, आ दवासीओ को जंगल-जमीन के 13 लाख एकड से 
यादा जमीन के लाभ दये गये। नेशनल ायबल यु झयम, बरसा मुंडा यिुनविसट , 

एव ंगु  गो वदं यिुनविसट  काया वत क  गई है। व ाथ ओ को अदंा जत 450 करोड 
क  िश यविृत दान क  गई। 

 उकाई जलाशय के उपरवास मे बसे आ दजाित क  सम या के मु े यान 
मे  रखते हएु  जलाशय आधा रत उ छल िनजर सोनगढ तहसीलो के 27600 हे टर 
व तार के लाभा वत करने हेतु . 962.12 करोड के काय गित पर है। 

 अनसुूिचत जाितओ के िलए साथं मे द  गई आंबेडकर आवास योजना के 
तहत मकान दए गए और छा ाओ के िलए समरस हो टेल बनायी गई।  

 अनसुूिचत जाितओ के आ था के के  एसे वीर मेघमाया थानक और 
बेचर वामी थानक के वकास के िलए फंड देकर सरकारने अपनी लागणी कट क  
है। ईसके िलए म मेर  सरकार को शुभकामनाएं देतां हं।ू   

  रा य के शो षत, पी डत, समेत सभी वग  के लोगो क  िचंता कर के माननीय 
वजयभाई पाणी के ारा 'मोकळा मने' काय म के तहत लोगो से संवाद 
कया जाता है।   

  द यांगो के िलए ित संवेदनशील मेर  सरकारने द यांग साधन-सहाय के 
तौर पर ित य  . 10,000 को दोगनुी कर . 20,000 क  है । द यांग 
क याण सं थाओ के लाभाथ   द यांगो के जीवन धोरण को उचां उठाने के 
िलए ईन क याण सं थाओ के रख-रखाव ांट को . 1500 से वढाकर . 
2160 कया गया है। 

  रा य सरकार क  विभ न वभागो क  य ल ी योजना क  सहाय 
लाभाथ ओ को सीधा लाभ मील सके ईस हेतु से सभी जले मे गर ब क याण 
मेले वष 2009-10 से आयो जत कया जा रहां है ।अब तक कुल 1530 गर ब 
क याण मेलो का आयोजन कया है। व वध योजनाओ के तहत 147.08 लाख 
लाभाथ ओ को कुल . 26676.82 करोड क  व य सहाय द  गई है। 

  अग रया लोगो के हत के यान मे रख के नमक का भाड़ाप टा के समय को 
10 वष से वढाकर 30 वष करनेका िनणय कया गया है। इससे हजार  छोटे 
नमक पकाने वाले हजारो इकाइओ को होगा।  
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वा य और 
प रवार क याण: 

िमशन इं धनषु: यह ज र  है क ब च  क  वतमान और भावी पीढ़  
व थ, तंदर तु  और िनरोगी ह । व थ समाज के िनमाण के उ े य से, रा य यापी 

गहन ट काकरण काय म िमशन इं धनषु 2.0 को 200 करोड़ पये क  लागत से 
िमशन मोड म शू  कया गया। इस िमशन के तहत कुल 09 ट के दए जाते ह, 
जससे आं , ड थी रया, जहर ला पीिलया, ट बी, पोिलयो, िनमोिनया, म त क वर, रोटा 
वायरस के कारण होनेवाले द त, चेचक, और बेला जैसी बीमा रय  के खलाफ ितर ा 
श  वकिसत होती है। रा य का एक भी ब चा रोग ितकारक ट क  से विंचत न रहे, 
उसक  अ छ  तरह से देखभाल हो और हर मोह ले म ट काकरण बथू था पत करके 
हर ब चे को व थ और ितर ा यु  रखने के िलए मेर  सरकार ितब  है। इस 
काय म के अतंगत दस बर 2019 म 27,000 ब च  और 5,000 गभवती माताओं 
को ट काकरण कर संर त कया गया है। जब क, साव क ट काकरण काय म के 
तहत, अ लै 2019 से दसंबर 2019 तक, कुल 7,64,969 ब च  को ट काकरण के 
मा यम से संर त कया गया है।  

 धानमं ी जन वा य योजना माँ अमृ म और माँ वा स य के अंतगत 
आनेवाले सभी लाभािथय  को .5 लाख तक के इलाज िन:शु क कराने का फैसला 
कया है। 

 धान मं ी जन वा य योजना के तहत, अनमुािनत 73.89 लाख 
प रवार, अथात ३.70 करोड़ य य  का पजंीकरण भी कर िलया गया है। इसके िलए 
रा य म 2637 अ पताल  को स मिलत कया गया ह। और अब तक, दल, गदु और 
कसर स हत विभ न बीमा रय  के 8.45 लाख लाभािथय  के िलए कुल 1373.6 करोड़ 
पये के दाव  के साथ गजुरात देश म सबसे आगे है। 

 आ मह या करने से रोकने के िलए वशेष  मनोवै ािनक  ारा 
सकारा मक परामश सेवाएं दान करने हेतू 104 हे थ हे पलाइन और आ मह या 
िनवारण के िलए यसुाइड वे शन हे पलाइन का ारंभ  कया गया है। साथ ह  
108 सेवा के याप को बढ़ाने के िलए 324 नई 108 ए बलुस जोड़  गई ह। इसके 
अलावा 174 नए विलयन वनै भी शु  कए गए ह। 

 रा य सरकार का यह ढ़ सकं प है क येक जले म मे डकल कॉलेज 
होने चा हए और जहा ँमे डकल कॉलेज नह ं है, ऐसे नवसार , पोरबदंर और राजपीपला 
जल  म एक मे डकल कॉलेज के िलए भारत सरकार से दरखा त क  गई है। इसके 
अलावा, पचंमहाल, मोरबी, बोटाद, देवभूिम ारका और गीर सोमनाथ जल  म एक-एक 
नया मे डकल कॉलेज था पत कया जाएगा, जसके पीछे कुल 2600 करोड़ पये क  
लागत लगेगी। इन मे डकल कॉलेज  के ारंभ से, लगभग 800 बठैक  क  बढ़ो र  के 
साथ रा य म एमबीबीएस क  कुल बठैक  क  सं या बढ़कर 6300 हो जाएगी।  

 म रा य सरकार को बधाई देता हूं क उसने 12 हजार से अिधक ब तर 
के साथ अहमदाबाद िस वल अ पताल, एक मे डिसट  जैसा व  म दसराू  बड़ा 
अ पताल है जहाँ बड़  सं या म गर ब मर ज  को कसर, ने  रोग, दय, आ द का 
उपचार ा  होता है। जो क गजुरात के िलए वा य के े  म एक बड़  उपल ध 
है। भारत सरकार ारा राजकोट को ए स मे डकल कॉलेज दए जाने के िलए म क  
सरकार को बधाई देता हं।ू  

 जामनगर थत आयवु दक व व ालय के िश ण और अनसुधंान 
सं थान को क  सरकार ने रा ीय मह व के सं थान के प म मा यता द  है। मेर  
सरकार इसके िलए आभार य  करती है। 
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िश ा: मेर  सरकार यह सुिन त करने के िलए ितब  है क रा य के येक 
ब चे को उ च तर क  िश ा ा  हो। रा य म िश ा क  गणुव ा म उ रो र वृ  
हो रह  है। जसके कारण रा ीय तर पर कए गए सव ण से पता चलता है क 
गजुरात म िश ा का अंक  उपर क  ओर बढ़ रहा है। हािलया दशन े डंग इंडे स 
सव म गजुरात तीसरे थान पर है। 

 गजुरात क  सभी व व ालय और पोिलटेकिनक पा य म के पहले वष 
म जन लोगो ने  वेश िलया है, उ ह उ च गणुव ा वाला टैबलेट 1000 पये क  
टोकन दर से मुहैया करने के िलए 'नमो ई-टैबलेट' योजना के तहत, इस वष 2.57 
लाख से अिधक छा  को टैबलेट दान कए गए। 

 रा य म लगभग 33500 ाथिमक कूल, 6500 मा यिमक और उ चतर 
कूल िमलकर कुल 40000 कूल  म 70 लाख छा  िश ा ा  कर रहे ह। 2.4 लाख  

िश क पढ़ाने के काय म जुटे हएु  ह। ब चे कूल म िनयिमत प से आएं, िश क 
उप थत रहे, इस कार क  गणुव ा क  रचना हेतू तकनीक  का उपयोग कर येक 
व ालय का ऑनलाइन रयल टाइम मॉिनट रंग क या जा रहा है। इसी के कारण 
उप थित को िनयिमत होने से िश ा क  गणुव ा तर म सुधार लाया जा रहा है । 

 BIASAG के ारा वदें गजुरात ट वी चैनल के मा यम से क ा 6 से 12 के 
िलए विभ न शै क काय म  का िनमाण और सारण कया जाता है,  जससे इन 
क ाओं म अ ययनरत ब च  को लाभ िमल रहा है। साथ ह  ानकंुज योजना के 
कारण इस साल के अतं तक 15,000 से यादा वग  को व यअुल ए यकेुशन दे कर 
आ ुिनक िश ा से छा को ओर तेज वी बनाने का सुंदर काय हो रहा है । 

 रा य सरकार ारा सभी वग  के तेज वी एव ं ज रतमंद यो यता ा  
व ाथ य  क  िश ा हेतू आिथक सहाय मुहैया कराने के िलए काया वत क  गई 
मु यमं ी यवुा वावलंबन योजना (एमवायएसवाय) के तहत इस वष 2 लाख छ ो को 
कुल 780 करोड पये क  सहायता रािश का भुगतान कया गया।  

 आंतररा ीय छा  एव ंअ य रा य  के छा ो को गजुरात म आक षत करने 
के िलए गजुरात सरकार ारा टड  ईन गजुरात काय म शु  कया गया है। ये 
अिभयान शै णक सं थाओ क  व वधता म बढोतर  करेगा और खाली बेठके भरने म 
सहाय प होगा।   

 छा  को उ च गणुव ा यु  से टर पेिस फक िश ा दान करने के िलए 
पछली साल 8 नई व व ालय  क  थापना क ।  

िमक क याण:  रा य म 40,000 से अिधक कारखाने पजंीकृत ह। हमारा रा य औ ोिगक 
प से वकिसत है और रा य म औ ोिगक शांित कायम है। इसिलए, 

अिधक से अिधक उ मी गजुरात म उ ोग था पत करने के िलए े रत हो 
रहे ह। जसके प रणाम व प रोजगार के अिधक अवसर ा  कए गये ह।  

  वष 2018-19 के दौरान औ ोिगक ईकाईय / सं थान  के ारा रा य भर के 
कुल 6 लाख 18 हजार मयोगीय  को 817 करोड पय  का बोनस भूगतान 
कया गया था।  

  गजुरात सरकार ने एक ऐितहािसक िनणय लेकर गजुरात म सभी दकानु  / 
बाजार  को 24 घटें तक खलुा रखने क  अनमुित देने के िलए एक काननू 
बनाया है, जो रा य म दकानु  को 24 घटें तक खलुा रखने क  अनमुित 
देता है और उपभो ाओं को कसी भी समय कसी भी व त ुको खर दने क  
सहिलयतु  दान करता है। 24 घटें दकानु  खुली रहने से रोजगार के नए 
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अवसर पदैा हएु  ह। 
रोजगार:  इस वष दस बर, 2019 तक  रा य रोजगार कायालय  ारा कुल 2,74,788 

उ मीदवार  को रोजगार दान कया गया है। 709 औ ोिगक भत  मेल  का 
आयोजन करके 1,60,494 उ मीदवार  को रोजगार दान कया गया है। 
पछले ६ साल मे रा य सरकार मे 1,27,000 से अिधक कमचार  / 
अिधकार ओं क  भत  क  गई है। 

  रोजगारो मुखी िश ण के िलए क  सरकार ारा भारतीय कौशल सं थान 
क  थापना गजुरात म क  जाएगी। इसके िलए गाधंीनगर जले को चुना 
गया है। इस सं थान क  थापना के िलए रा य सरकार ने 20 एकड़ भूिम 
मु त म आवं टत क  है। इस सं थान से स ट फकेट कोस, ड लोमा,एडवा स 
ड लोमा और व व ालय  के साथ िमलकर ड ी तक क  यो यता ा  
क  जा सकती है। 

 िश  ु िश ण योजना: 
  भारत सरकार ारा काया वत नेशनल अ टसिशप मोशन क म 

(National Apprenticeship Promotion Scheme -NAPS) के काया वयन म गजुरात 
अ ीम है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ारा इकाइय  को उनके 
िश ओंु के िलए भुगतान कए गए टाईपड के साथ ित िश  ु

अिधकतम  
. 1500/ - ित माह का भुगतान कया जाता है। इसके अलावा रा य 

सरकार भी ऐसे ईकाईय  को अ टस रखने के िलए ो साहन िमले इसके 
िलए अ टस क  लायकात अनसुार ित िश  ु . 1500/- से  . 
3000/-  देती है। अ टस अिधिनयम के तहत इकाइय  को कवर करने 
हेतू, आव यक पोट स पर उनके पजंीकरण को िमशन मोड म शू  कया 
गया था। वष 2019 ( दस बर 2019 तक) कुल 17,909 इकाईय  का 
पजंीकरण पोटल  पर सभंव हआु  है। जसम गजुरात देश म पहले थान पर 
है और 01/04/2019 के प ात, कुल 77,574 िश ओंु का िश ण चल 
रहा है। 

 आई.ट .आई : 
 रा य म कुल 287 सरकार , 112 अनदुािनत और 200 आ मिनभर 

औ ोिगक िश ण क  के साथ कुल 599 के  म 2,21,768 बठैको के साथ 
अ यास म के िश ण क  सु वधा उपल ध ह। 

म हला और बाल 
क याण : 

संकिलत बाल वकास योजना, लाभाथ  उ मुख पोषण काय म के तहत, 

रा य क  43029 आंगनवाड / नदंघर म 0-6 वष क  आय ु वग के सभी ब चे,  

गभवती और पालक माताओं, व ालय न जा रह  लड़ कय  को परूक पोषण, पवू 
ाथिमक िश शा, रोग ितकारक ट के, वा य जाँच, वा य और पोषण के वषय म 

लाभाथ  को लाभ दान कए जाते ह। गजुरात देश का पहला रा य है जहाँ अमूल जैसे 
द धु  संघ  के साथ समझौता कर ब च , कशोर  और माताओं को गणुव ा वाले डेयर  
उ पाद दान कए जाते ह। 

 181 अभयम म हला हे पलाइन 

  म हलाओं क  सुर ा, संर ण और मागदशन के िलए, रा य सरकार ने 
म हलाओं के िलए सलाह, सुझाव और मागदशन दान करते हएु , रा य के 33 जल  
म 181 अभयम म हला हे पलाइन शु  क  ह। जब क वतमान म गभंीर थित से 
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म हलाओं के बचाव और त काल बचाव के िलए रा य म 51 बचाव वनै चल रह  ह। 
इस कार क  हे पलाइन शु  करने वाला गजुरात पहला रा य है। 

  " यार  बेट " योजना: 
 मेर  सरकार बे टय  के िलए कोख से क रयावर तक  साथ रहने वाली 

सरकार है। जनक  वा षक आय 2,00,000/- पये या उससे कम है, उन दंप  क  
पहली तीन संतान  म से सभी बेट य  को इस हाली बेट  योजना का लाभ िमल 
सकेगा।  " यार  बेट " योजना म, लड़ कय  को 1,10,000/- पय  क  कुल सहायता 
द  जाती है। 

 गगंा व पा आिथक सहाय योजना :  
 इस योजना के तहत, ाि यो य सहायता म दनाकं 01/04/2019 से 

बढ़ोतर  कर 1250/- पये सभी वधवा बहन  को दए जाते ह। पु  क  आय ु21 वष 
क  होने पर पहले सहाय बदं कर द  जाती थी। उस शत को समा  कर आजीवन 
सहायता दान क  जाती है, जसके कारण वतमान म रा य म 2.00 लाख वधवा 
बहन  को यह लाभ पहुंचाया जा रहा है।    

 अहमदाबाद ज ले को "बेट  बचाओ, बेट  पढाओ" अिभयान के तहत 
उ कृ  कामगीर  के िलए के  सरकार के म हला एव ं बाल क याण वभाग ारा 
रा ीय तर का परु कार दान क या है । 

जल बधंन : जहां पु षाथ ह, वहां आशीवाद भी है। इसीिलए जल बधंन के े  म 
गजुरात के ारा कए गये यासो म जसेै कृित का आशीवाद भी ा  हो रहा हो, उस 
कार इस वष वषा ऋतु म बा रश ने अपनी असीम कृपा बरसाते हएु  छोटे-बडे सभी 

जलाशय और तालाब  को लबालब भर दया है। तो दसरू  ओर नद य  पर बने पं ब  
चैकडेम  के कारण अनेक नद य  पनु ज वत हईु  ह। यह परेू देश म िन ववाद प से 
सा बत हो चकुा है क गजुरात ने जल बधंन के मामले म परेू देश को दशा द  है। 
यह  कारण है क लगातार तीसरे वष, नीित आयोग ने गजुरात को जल बधंन के े  
म देश म नबंर एक घो षत कया है, जो क गजुरात के िलए गव क  बात है। 

 परेू रा य म जल संसाधन  के भंडारण को बढ़ाने के िलए पछले दो वष  
से सुजलाम सुफलाम जल अिभयान शु  कया गया है। जसके तहत जल सचंयन म 
वृ  हो एसे काय सावजिनक भागीदार  से क ए जा रहे है। सजुलम सफुलाम जल 
अिभयान के तहत, पछले दो वष  म कुल 30416 काय परेू कए गए ह। जसम कुल 
12279 तालाब  को गहरा कर दया गया है और कुल 5775 चेक डैम का ड -िस ट ंग 
क या गया है। जससे जल सं ह क  मता म 23553 लाख घन फूट जतनी वृ  
हईु  है । जनता क  भागीदार  से  कुल  110/- करोड का लोग सहयोग ा  हआु  है। 

 सौनी योजना : 
 सौरा  और क छ के 11 जल  के 115 जलाशय  म नमदा के पानी भरने 

के कारण अब सौरा  और क छ म पीने के पानी के सूखे क  बात बीती हईु  बात बन 
गई है। इस योजना से लगभग 970 से अिधक गाँव और 31 से अिधक शहर 
लाभा वत हएु  है। शेष चार िलकं के बाक  काम  ज द  से परेू हो रहे ह। पछले साल 
पानी क  कमी म सौरा  और क छ म 15 बधं, 25 तालाबो और 100 चेकडेमो म पानी 
भरा गया है । इससे राजकोट, जामनगर, भावनगर, मोरबी, ग डल, जेतपरु, बोटाद और 
राणपरु शहेर को पीने का पानी द या गया है। कुल 12 पकेैज  म से, 8 पकेैज  का काम 
संपणू परूा हो चकुा है और शेष 4 पकेैज  का काम चल रहा है। जसे माच-2020 तक 
परूा करने क  योजना है। तीसरे चरण के  पाचं पकेैज  का काम परू जोशम हो रहा है 
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जसे अगले डेढ़ साल म परूा करने क  योजना है।इससे 8,25,000 एकड़ से अिधक के 
े  म कसान  को िसंचाई क  सु वधा िमलेगी। 

पानी क  आपिूत: माननीय धान मं ी ी नर भाई मोद  ने 'नल से जल' योजना के 
काया वयन क  घोषणा क  है। इसके तहत, रा य सरकार ने पहले ह  गजुरात रा य म 
78% पानी का कने शन दे दया है। अब "नल से जल" योजना के तहत, शेष सभी 
घर  म 2022 तक हर घर म पानी के कने शन देने का काम शु  हो गया है।लोगो 
को व छ, लोराईड मु , नाई ाईट मु  और गणुव ा यु  पानी ा  हो और अं य 
के गर ब ामीण लोग रोग मु  बने एसा आयोजन कया गया है। 

 वोटर डे फिसएट टेटमे से सर लस वोटर टेट बनने के लीए भारत मे 
सव थम गजुरात रा य ने 1600 क .मी. समु  तट पर 5 डसेिलनेशन ला ट 
लगाकर समु  के खारे पानीको टेकनोलोजीका मह म उपयोग करके मीठा बनाने के 
पीपीपी और हाइ ड मॉडल से, गजुरात को ित दन 37 करोड लीटर व छ पानी ा  
होगा। 

 मेर  सरकार पानी के िलए र यसू, र यजू, र सायकल और रचाज, 4-R के 
मं  पर काम कर रह  है। मुझे खुशी है क गजुरात पहला रा य है क जसने पानी 
क  एक-एक बूदं के सरं ण क  नीित का समथन कया है। जसके तहत नालीमे जो 
हजार  लीटर पानी छोड़ा जाता था, इसके बजाय, इसका उपयोग वेज टमे ट योजना 
क  मदद से पानी को शु  करने, शु  जलका उ ोग, खेती, तालाब  भरने आ द म 
उपयोग कर के पानी का सदउपयोग क या जाता है । जसके तहत अहमदाबाद 
महानगरपािलका ारा दैिनक 40 करोड िलटर पानी को शु  करके फतेवाड  व तार के 
कसान  को कृ ष के िलए दया जाता है। 

कृ ष :  गजुरात रा य म लाख  कसान 85 लाख हे टेयर भूिम पर खर फ और 
31 लाख हे टर भूिम पर र व सीजन मे अलग-अलग फ़सल  क  बआुई क  गई ह। 
गजुरात के कसान  क  कड़  मेहनत, सरकार ारा उपल ध कराई गई िसचंाई जल 
यव था, समय पर बजली क  यव था, उवरक -बीज  और कृ ष वै ािनक  ारा 
िनरंतर मागदशन के कारण, कृ ष े  म जबरद त वृ  हईु  । वष 2017-18 म दलहन 
पदैावार के िलए भारत म थम थान पर रहने के िलए गजुरात रा य को 1 करोड़ 
पये क  धनरािश के साथ कृ ष कमण शंसा परु कार िमला है। रा य के वष 2018-

19 म कृ ष और संल न े  का कुल उ पादन 1.72 लाख करोड़ पये का हआु  है। 
इस वष अ छ  खर फ और र व मौसम से इसम बढ़ो र  होगी। । देश म कृ ष वकास 
दर म गजुरात अि म पं  म थान ा  करने वाला रा य है। 

 रा य के कसान  को स ते दाम दान करने के िलए, भारत सरकार के 
सहयोग से गजुरात सरकार समथन मू य पर विभ न फसल  क  बड़  मा ा खर दती 
है, जनम से इस वष दनांक 30.12.2019 क  थित पर ऑनलाईन पजंीकृत कसान  
म से लगभग 2 लाख कसान  के पास से अनमुािनत 1397 करोड़ पये के मू य क  
2.74 लाख मै क टन मूँगफली समथन मू य पर खर द  गई है। इसके अलावा मूंग, 

अरहर और तुअर दाल क  खर दार  भी क  जा रह  ह। 
 माननीय धानमं ी नर भाई मोद  क  क  सरकार ारा एक मह वाकां ी 

कसान िनिध योजना शु  क  है, जसका उ े य परेू देश म लाभाथ  कसान  को ित 
वष 6 हजार पये दान करना है, ता क देश भर म लाभाथ  कसान  क  मदद क  जा 
सके और कृ ष के मौसम क  शु आत म खाद, दवाइया ं आ द खर द  जा सक।  
दनांक: 06/01/2020 तक चार क त  का कुल 2839.39 करोड़ पये का भुगतान 
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लाभािथय  के बक खाते म कया गया है। 
 मेर  सरकार ाकृितक आपदाओं के समय हमेशा कसान  के साथ खड़  

होती है। जैसा क आप सभी जानते ह क गजुरात म खर फ सीजन के दौरान, भगवान 
के आशीवाद से यापक और अ छ  बा रश हईु  थी, जसके कारण खर फ सीजन के 
दौरान 86.78 हे टेयर म बड़  सं या बआुई हईु  और विभ न खर फ फसल  का बड़े 
पमैाने पर उ पादन हआु  । ले कन, इसके साथ ह  मानसून ख म होने के बाद, कुछ 
े  म गरै-मौसमी बा रश के चलते ाकृितक आपदा का सामना करना पडा और 
कसान  को भार  नकुसान हआु  है। इससे िनपटने के िलए, मेर  सरकार ने रा य के 
कसान  को हएु  नकुसान के चलते रा य के सभी जल  के सभी तालुकाओं के सभी 
कसान खाताधारक  को सहाय प होने ले िलए 3795 करोड़ पये का एक बड़ा राहत 
पकेैज देने का फैसला कया है, जो इससे पहले कभी नह  ं दया गया था। वष 1993 के 
प ात 23 वष  बाद, उ र गजुरात के जल  म ट ड  हमले को भारत सरकार और 
रा य सरकार क  ट म  ारा भावी प से िनयं त कया गया है और 33 ितशत से 
अिधक कृ ष पदैावार को नकुसान पहँचाु  है जसके िलए अनमुािनत 11000 कसान  क  
17000 हे टेयर पर फसल को नकुसान के एवज म 35 करोड़ पये के सहायता पकेैज 
क  घोषणा क  गई है। 

 रा य म कसान  के हत के िलए, मेर  सरकार ने रा य म कृ ष 
यां क करण के यवसाय को बढ़ाने के िलए चाल ू वष (नवबंर -19 के अंतत:) म 
ै टर और ै टर संचािलत कृ ष उपकरण / साधन  क  खर द के िलए रा य के कुल 

40,735 लाभािथय  को 150.37 करोड़ पये क  व ीय सहायता दान क  है। 
 इस वष रा य म यापक वषा के कारण, रवी मौसम म बड़  सं या म 

विभ न फसल  जसेै गेहूं, सरस , चना, जीरा आ द को भी यापक प से बआुई क  जा 
रह  है। कसान  को इससे बहतु  अ छ  आय होगी। जो गत वष से 36 % यादा है। 

  बागवानी फसल ित हे टेयर अिधक उ पादन और आय दान करती ह। 
बारह  म हने काम उपल ध होने के कारणवश, यह रोजगार के अवसर दान करता है, 
पयावरण को बेहतर बनाने म मदद करता है और वदेशी मु ा अ जत करता है। 
बागवानी फसल  क  उपयोिगता और मह व को देखते हएु , रा य सरकार रा य म 
बागवानी वकास को वशेष मह व देती है। मेर  सरकार ने रा य म बागवानी कसान  
के िलए कई कदम उठाए ह, जससे रा य को आम, केला, चीकू और छुहार  के िलए 
जाना जाता है। फल  और स जय  को दसरेू  देश  म िनयात कया जाता है। जब क 
जीरा, स फ और धिनया जैसी मसाला फसल  के उ पादन के साथ-साथ इसबगलु के 
सं करण और िनयात म दिनयाु  का नेतृ व कर रहे ह। 

 रा य सरकार के बागवानी वभाग के वािम व म पाचं सटर ऑफ 
ए सीलस रा य म यह सुिन त करने के िलए काम कर रहे ह क गजुरात के 
कसान  को नवीनतम तकनीक का लाभ िमलता रहे। 

 इस साल 92.26 लाख मै क टन फल  का उ पादन, 125.40 लाख मै क 
टन स जय  और 8.23 लाख मै क टन मसाला पदैावार  का उ पादन ा  कया 
गया है। 

 मेर  सरकार ने ाकृितक खेती म रासायिनक उवरक  और क टनाशक  से 
कृ ष उ पाद  को मु  करने, खेती क  लागत को कम करने और लोग  के वा य म 
सुधार करने के िलए अद य उ साह दखाया है। रा य म सात दन  के िश ण के 
मा यम से, 25,000 मा टर ेनर को तैयार कया गया ह और वदें गजुरात चैनल एव ं
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13,000 ई- ाम क  के मा यम से इस िश न सवंाद को गाँव-गाँव तक पहँचाकरु  
जाग कता फैलाई है। हर ह ते, 10,000 के हसाब से कसान  को जीवामतृ और हबल 
क टनाशक बनाने के िलए िश त करना शु  कर दया है। 

सहयोग :  मेर  सरकार गजुरात रा य के कसान  को बना कसी याज के 3 लाख 
पये तक का कृ ष ऋण उपल ध हो रहा है। एसे कसान याज के 

च यहु मे न फसे ईसक  फकर मेर  सरकार कर रह  है। रा य सरकार 
ने कसान  को 571.18 करोड़ याज सहायता के िलए वीकृती द  है। 

  गजुरात रा य म ेत ांित के भाग व प तीन आयामी सहकार  ढाचें 
के मा यम से दधू उ पादन और वतरण णाली था पत क  गई है। 
जसे दिनयाु  भर म "अमलू पटैन" के प म जाना जाता है। 24 जला 
दधू संघ  के साथ रा य म लगभग 17000 ाथिमक द धु  उ पादक 
मंडलीयां और 36.16 लाख शािमल ह। देश के सहकार  े  मे दैिनक दधू 
एक करण 8.51 करोड़ िमिलयन लीटर है। इसके सामने गजुरात रा य 
का दैिनक एक करण 2.30 िमिलयन लीटर है। इस कार, गजुरात परेू 
देश के दधू सं ह म 27% का योगदान देता है।  

  रा य के ामीण े  म दधू उ पादक  को दधू क  ब  के िलए 90  
करोड़ पये का दैिनक भुगतान कया जाता है, जसके मा यम से ामीण 
अथ यव था को मजबतू कया जाता है। 

ाम वकास : मेर  सरकार ारा रा य के ामीण े  म रहने वाले लोग  के जीवन म 
आिथक समृ  लाने के िलए संबिंधत वभाग  ारा आजी वका, कौशल वकास, 

सामा जक सुर ा और बिुनयाद  ढाचें के विभ न काय म चलाए जा रहे ह। 
 व छ भारत िमशन - ामीण (SBM-G) 

  इस योजना के तहत, रा य म कुल 37 लाख से अिधक शौचालय  का 
िनमाण कया गया है। दनाकं 02/10/2017 को महा मा गांधी क  पावन 
भूिम, पोरबदंर से महामाह म रा पित क  ेरक उप थित म सम  ामीण 
गजुरात को खलेु म शौच मु  यािन क "ओड एफ रा य" के प म 
घो षत कया गया है।  

  व छ सव ण ामीण (एसएसजी) 2019 म प मी े  णेी म 
गजुरात रा य को थम म का परु कार ा  हआु  है और रा य के तीन 
जल  - पाटन थम, मह सागर को दसराू  और पचंमहल को तीसरे म के 
परु कार और शसंाप  के साथ स मािनत कया गया है।  

 महा मा गांधी रा ीय ामीण रोजगार गारंट  योजना (MGNREGA) 

  यह योजना। 01/04/2008 से रा य म लाग ू है। जसके अंतगत कुल 
37.56 लाख पजंीकृत ामीण प रवार  म से, पछले तीन वष  म कुल 24 
लाख प रवार  को रोजगार जुटाए गये है और उसके िलए ड बीट  के 
मा यम से िमक  को कुल 1820.41 करोड़ पये क  रािश का भुगतान 
कया गया है।  

 धान मं ी आवास योजना ( ामीण) 
 माननीय धान मं ी ने ामीण े  म बेघर प रवार  को "अपने सपन  

का घर" दान करने के िलए धानमं ी आवास योजना ( ामीण) को दनाकं 
20/11/2016 से लाग ू कया गया है। इस योजना के तहत अब तक कुल 2,81,000 
ामीण आवास मजंूर कए गए ह। जसक  कुल लागत 2492.00 करोड़ पये ह।  
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 धानमं ी आवास योजना ( ामीण) के तहत रा य के पोरबदंर जले के 
राणावाव तालुका को 19/12/2019 के दन "पीएमए-जी के काया वयन म सम  
दशन" म परु कार ा  हआु  है। 

शहर  वकास : धान मं ी आवास योजना - सभी के िलए आवास (शहर ) 
 रा य के शहर / नगर  को मिलन ब तय  से मु  करने और शहर  े  

म गर ब और म यम वग के लाभािथय  को कफायती दाम  पर आवास 
दान करने के नेक उ े य से 2022 तक 'हाउिसंग फॉर ऑल' के ल य को 
ा  करने हेतू क  सरकार क  नीित के अनसुार रा य सरकार ारा 

आव यक कदम उठाए गये ह। रा य म कुल 5,68,685 आवास  को मजंूर  
द  गई है। जसम से 2,97,946 आवास  का काम परूा कर िलया गया है। 
और शेष रह रहे आवास विभ न चरण  म गित पर ह|  

 शहर  को खुले म शौच मु  करने के अिभयान के तहत,  
5  लाख 60 हजार से अिधक य गत शौचालय तैयार कए गए ह 
जसके िलए 678 करोड़ पये खच कए गये है।  

 कुल - 170 थानीय वराज संगठन  के 1400 वाड  म ठोस कचरे का 
100% डोर टू डोर कले शन कया जाता है और एक त कचरे के लगभग 
44 ितशत का ोसेिसंग कया जाता है|  

 सॉिलड वे ट मैनेजमट के िलए, महानगर पािलकाओं और नगर पािलकाओं 
को कुल 323.00 करोड़ पये आवं टत कए गए ह।  

 रा य के शहर  े  के सवागीण वकास को बढ़ावा देने के िलए, रा य 
सरकार ने संरचना मक वकास के कई काय  के काया वयन के मा यम 
से रा य के शहर  म सवसमावेशी वकास क  ितब ता को य  कया 
है। रा य सरकार क  इस ितब ता के भाग व प सरकार ने वष 2009 
से लाग ू व णम जयिंत मु य मं ी शहर  वकास योजना के अंतगत वष 
2019-2020 के िलए भी 1427.00 करोड़ पये क  वशाल रािश आवं टत 
करते हएु  शहर  के सवागीण वकास के िलए अपनी ितब ता य  क  
है। इस योजना के तहत, रा य सरकार ने रा य के सभी शहर  म ित 
य / ित दन 140 लीटर व छ पेयजल आपिूत दान करने के िलए 
1520.00 करोड़ पये क  मजंूर  के साथ गहन काया वयन शु  है। कुल 
168 काय वीकृत कए गए ह, जनम से 154 काय पणू हो चुके ह 

 रा य क  155 नगरपािलकाओं के िलए, भूगभ सीवरेज णाली के िलए 
4676.00  करोड़ पये क  प रयोजनाओं को मंजरू  द  गई है। वीकृत 177 काय  म 
से 168 पणू हो चुके ह। 

  महानगर पािलकाओं और नगर पािलकाओं म िनजी सोसायट य  म 
जनभागीदार  योजना के तहत 2622.09 करोड़ पये के 31436 काय  को 
मा यता दान क  गई है और 1630.26 करोड़ पये के अनदुान का 
भुगतान कर दया गया है। इस कार के 28580 काय पणू हो चुके ह 
और 1164 काय गित पर ह।  

 रा य क  महानगर पािलकाओं और नगरपािलका े  म यातायात और 
दषणू  क  सम या को हल करने और समय एव ं धन क  बचत के उ े य से 1454 

करोड पये क  लागत के 30 लाईओवर अनमुो दत कए गये ह। 
 शहर  के बढ़ते व तार और जनसं या वृ  के कारण और मु  औ ोिगक और 
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आिथक नीितय  के चलते, रा य के शहर  वकास े  के संतुिलत वकास के उ े य 
से वष 2019-2020 म दनांक 01/04/2019 से दनाकं 31/12/2019 तक रा य 
सरकार ने 5 वकास योजनाएं, 21 ा ट नगर रचना योजना, 31 ारंिभक नगर रचना 
और 25 आखर  नगर रचना योजना को मंजरू  द  है। 

माग और मकान 
वभाग : 

 गजुरात म अ यिधक लोक य मु यमं ी ाम सड़क योजना के मा यम 
से क ची सड़क  और प क  सड़क  के िनमाण के िलए और  एक गाँव से 
सटे गाँव  को जोड़ने वाली एक से अिधक ामीण माग  के अप ेडेशन से 
गजुरात के गाँव  म बस रहे नाग रक  को प क  सड़क क  थायी सु वधा 
दान करने क  मह वाकां ी योजना शु  क  है।  इस मु यमं ी ाम 

सड़क योजना के पहले चरण म, 29671 क.मी. के 11130 काय  के िलए 
10173 करोड़ पये क   मजंूर  द  गई है। जसम से अब तक 22382 
क.मी. लंबाई के 8486 काम परेू हो चुके ह। इन काय  म मु य प से 
7265 क.मी. माग  को क ची सड़क  से कोलतार क  सतह करना 
शािमल है और 248 कॉज़वे/ पलु  समेत सड़क को रसफिसंग/ चौड़ा 
करने का काय परूा कया गया है। 

 इसके अलावा, वष 2019-2020 म, 2112 करोड़ पये से अिधक काम को 
मंजूर  द  गई थी। जसम से, रा य के दर थू  गांव  और क ब  को थम बार के िलए 
जोडने/ क चे माग  से कोलतार क  सतह बनाने के िलए 657 करोड पये क  
अनमुािनत रािश के 790 काम  के िलए मंजरू  द  गई है। 

  रा य म बढ़ती प रवहन आव यकताओं के म ेनजर सड़क और भवन 
वभाग के ारा 408.30 क.मी. क  लंबाई के रा तो का 5952 करोड़ 
पये क  लागत से छह माग यकरण करने का काय शु  कया गया है। 

इस काय के तहत बगोदरा-तारापरु-वासद, अहमदाबाद-बगोदरा-राजकोट, 

सरखेज-गांधीनगर के काम रा य सरकार ारा कए जा रहे है। जब क 
मेहसाणा-पालनपरु माग को व  बक क  मदद से सचंािलत कया जा रहा 
है। 

  अंबाजी, डकोर, पावागढ़ और पािलताणा तीथ  को जोड़ने वाले 379.88 
क.मी. सड़क  को चार-मािगय बनाने के काम के तहत 169.88 क.मी. 
सड़क का काम परूा हो गया है और पालनपरु-दांता-अंबाजी, खेरोज-अंबाजी, 
वडनगर-अंबाजी, न डयाद-डाकोर, पािलताणा-तळाजा स हत के 210 क.मी. 
लंबाई के माग  का काय गित पर है। 

  रा य के 240 क.मी. लंबाई क  सड़क  को 845 करोड़ पये क  लागत 
से चार-मािगय कर चौड़ा करने का काम परूा हो चकुा है। जसम से 668 
क.मी. सड़क  के िलए 2414 करोड़ पये क  अनमुािनत रािश के िलए 
कारवाई जार  है। 

  रा य म 293 क.मी. लंबाई क  सड़क  को 426 करोड़ पये क  लागत 
से 10 मीटर चौड़ा बनाने का काम परूा हो गया है, जब क वालम-भांडू-
जोटाना-कड  रोड, राजपारड -ने ंग समेत 865 क.मी. सड़क  का काय  
1926 करोड़ पये क  अनमुािनत रािश का काय जार  है। 

  681 क.मी. लंबे विभ न रा य राजमाग  को 559 करोड पय  क  
लागत से 7/10 मीटर चौड़ा करने का काय परूा कर िलया गया है, जब क 
1458 क.मी. लंबाई के माग  का काय 2623 करोड क  लागत से गित 
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पर है।  
  रा य क  न दय  पर पलु  का िनमाण बड़े पमैाने पर कया जा रहा है 

और 109 करोड़ पये क  लागत से जेतपरु के पास भादर नद  पर एक 
पलु, बोडेली-हालोल माग पर ढाढर नद  पर एक पलु समेत कुल 9 पलु  
का काय पणू कर िलया गया है, और डभोई-मालसर के पास नमदा नद  
पर एक पलु, खेड़ा-धोलका माग पर साबरमती नद  पर एक पलु, पाटन के 
पास सर वती नद  पर एक पलु और बिलमोरा के पास कावेर  पर एक 
पलु स हत 40 पलू  का काय 1395 करोड़ पये क  लागत से गित पर 
है। 

  कड  और ग ड़े र तालुका सेवा सदन के काय परेू हो चकेु ह और पाटड , 

खेड़ा स हत 4 तालकुा सेवा सदन के काय गित पर ह। 
  ारका अितिथगहृ का काम परूा हो गया है और सोमनाथ, अबंाजी, सूरत के 

अितिथगहृ  के काम चल रहे ह। 4 व ाम गहृ  का काय पणू हो चुका है 
और 13 तालुका मथक  पर व ामगहृ  के काय गित म है।   

  रा य सरकार के कमचा रय  को आवास दान करने के काय के भाग 
व प, गांधीनगर और अहमदाबाद म कुल 73.69 करोड़ पये क  लागत 

से 336 आवास  का िनमाण काय परूा कया गया है और 696.25 करोड़ 
पये क  लागत से 2640 आवास  का िनमाण कया जा रहा है। 

  सु वधायु  सरकार  कायालय  के िनमाण के िनधारण के साथ गाधंीनगर 
म कमयोगी भवन 3 के व तरण के तहत 60 करोड़ पये क  अनमुािनत 
रािश के साथ एक नए लॉक का िनमाण काय गित पर है। 

  बनासकांठा और क छ जले को जोड़ने वाले गढ़ुली-सांतलपरु के सीमावत  
े  के साथ 79.59 कलोमीटर क  क ची सड़क को कोलतार क  सतह 

का िनमाण 401 करोड़ पये क  लागत से गित पर है। 
  रा य सरकार के फाटक-मु  गजुरात अिभयान के तहत, रेलवे ॉिसंग पर 

6400 करोड़ पये क  अनमुािनत लागत से आरओबी के िनमाण काय क  
मंजूर  ा  हईु  है, जसम से 75 आरओबी का काय 3000 करोड़ पये 
क  कुल लागत से गित पर है। 

यातायात : मेर  सरकार ने प रवहन संबधंी काय  को पारदश  और सु वधाजनक बनाने 
और नाग रक  के समय, ऊजा और धन को बचाने के िलए दो मह वपणू िनणय िलए 
ह। जसम आरट ओ के 16 चेक पो ट  को ख म करने का फैसला कया है जो 
गजुरात रा य म वेश के मु य माग  पर चल रहे थे। इस िनणय के काया वयन के 
साथ, रा य के आरटओ चेकपो ट पर वाहन  क  लंबी लाइन अब बदं हो ग  और 
अ य रा य  से गजुरात रा य म आने वाले वाहन कर को अब ऑनलाइन भुगतान 
करने के िलए उपल ध कराया गया है, जसके कारण वाहन गजुरात रा य से वेश करे 
उससे पहले ह  टै स भर दया जा सकता है। इससे टै स फाइिलंग या म 
पारदिशता आई है। 

 रा य म हर वष 7,83,000 से अिधक नाग रक  को वाहन चलाने के िलए 
ाइ वगं सीखने हेत ूनए लिनग लाइसस िनकलवाने होते ह। अब तक, रा य म केवल 

36 सरकार  कायालय  म लिनग लाइसस पाने क  सु वधा ा थी, जससे लाइसस ा  
करने म देर  होती थी और आर.ट .ओ. ऑ फस म बहतु  भीड़ रहती थी। अब रा य क  
221 आईटआई और 29 पॉिलटे नक कॉलेज  म नई लिनग लाइसिसंग क  नवतर 
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सु वधाएं फर से शु  क  गई है, ता क अिधक थान  पर लाइसस तेजी से ा  हो 
और नाग रक  को क ठनाई से मु  कया जा सके। अब तक ( दनाकं 31/12/2019 
क  थित तक) इन आईट आई और पॉिलटेकिनक कॉलेज  ारा 53203 लाइसस जार  
कए गए ह। 

  िनगम ारा वष 2019-2020 के दौरान 6966 िश यलु म 352 िश यलु  
क  वृ  कर वतमान म कुल 7307 िश यलु के मा यम से कुल 48341 
प  के ारा रा य के दरदराजू  और दगमु  े  म यातायात के िलए बस 

सेवाओं का सचंालन कया है। इस तरह, रा य के 99.57% गाँवो को कवर 
कर िलया गया है।    

   मेर  सरकार ने रा य के गर ब प रवार  ारा कए जा रहे ओवर-लो डंग 
यातायात को रोकने और उनके कारण होने वाली दघटनाओंु  को रोका जा 
सके और स ती सेवा दान करने के िलए ववाह संग  म समूह बु कंग 
सेवा को लाग ू कया है, जससे अब तक 7987 प रवार  ने लाभ ा  
कया है। सु ीम कोट क  सड़क सुर ा सिमित ने इस योजना क  समी ा 
क  और उसे नोट कया है। 

  अ टूबर 2019 से नवीनतम फचस के साथ मोबाइल ए लकेशन को लाग ू
कया गया है ता क रा य के या ी अपने को घर पर बठैकर या ा क  
योजना बनाने म स म बनाया जा सके। इसम कई नए फ चस जैसे क 
ह कल ै कंग सु वधा, ऑनलाइन बु कंग क  सु वधा, ऑन-लाइन िशकायत 
क  सु वधा को जोड़ा गया है।  

  वष 2019-2020 म रा य के या य  को बेहतर सु वधा दान करने के 
िलए, 63.95 करोड पेये क  लागत से 26 नए बस टेशन बनाए गए ह 
और लोग  क  सेवा म लगाए गए ह।  

बदंरगाह : वष 2018-19 के दौरान रा ीय तर पर, बदंरगाह  के मा यम से रा ीय 
माल-सामान के आवागमन लगभग 1280 एमएमट  के आसपास थी, जब क गजुरात 
मैर टाइम बोड के बदंरगाह  के मा यम से 399.1 एमएमट  माल का आवागमन कया 
गया, जो कुल रा ीय प रवहन का  31 ितशत तथा गरै- मुख बदंरगाह  पर हो रहे 
प रवहन का कर ब 70 ितशत दशाता है। वष 2019-2020 म नवबंर 2019 तक 
पछले वष क  तुलना म 4% के वृ  दर से 270.6 एमएमट  ा फक देखा गया है। 
वष 2018-19 म बदंरगाह काग  प रवहन से संबिंधत गजुरात मैर टाइम बोड के ारा 
रा य को कुल 1145.03 करोड़ पये का राज व ा  हआु  है। इसके अलावा, गजुरात 
सरकार ारा (अ टूबर, 2019) एक नई कै टव नीित को मंजूर  द  गई है, ता क 
कै टव जे ट  धारक  के िलए थड पाट  काग  ले जाना और नई कै टव जे ट  
वकिसत करना आसान हो जाएगा।  

  भावनगर म दिनयाु  का पहला सीएनजी टिमनल 1900 करोड़ पये क  
लागत से आकार लेगा। इस टिमनल क  मता सालाना 1.5 िमिलयन 
मै क टन होगी। यह बदंरगाह ॉड गेज रेलवे और रा ीय राजमाग जुड़ा 
हआु  ह। ता क वतमान म वकिसत हो रहे धोलेरा वशेष िनवेश े  
(धोलेरा एसआईआर) के साथ-साथ, इस टिमनल को देश के उ र और 
प म छोर तक माल प रवहन से लाभ होगा। 

  नवलखी बदंरगाह पर एक नए जैट  के िनमाण के िलए सै ािंतक वीकृित 
द  गई है। जैट  का िनमाण 192 करोड़ पय  क  लागत से कया जाएगा। 
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गजुरात के बदंरगाह  से 217 देश  तक िनयात कया जा रहा है। नवलखी 
बदंरगाह पर इस नई जैट  के िनमाण से आयात-िनयात म वृ  के 
मा यम से रा य को लगभग 50 करोड़ पये का अित र  राज व ा  
होगा। 

काननू और 
यव था : 

 रा य म काननू और यव था क  थित का आकलन सात यतापणू 
शांित, आिथक गित विधय  क  गितशीलता, औ ोिगक े  म सामंज यपणू 
संबधं और जनता म चिलत स ावना के आधार पर कया जाना चा हए। 
सरकार क  काय योजना का सचुा  काया वयन काननू और यव था के 
संचालन को िनयं त करने म सफलता सुिन त करता है, और रा य म 
सां दाियक शांित और स ाव का माहौल कायम होता है। 

  अपराध को कम करने और लोग  क  सखुाकार  बढ़ाने के िलए पिुलस ारा 
भावी योजना के साथ गजुरात इस तरह क  ओर आगे बढ़ रहा है। 

 रा पित का कलस परु कार: - 
  गजुरात पिुलस कलस परु कार  माननीय उपरा पित  ारा गजुरात 

सरकार को दान कया गया है । िनशान के प म वशेष प से तैयार 
कए गये वज और गजुरात पिुलस के सभी अिधका रय  को वशेष बजै 
दया गया। जससे गजुरात पिुलस क  कायर ित को बहोत बडा ो साहन 
एव ं ित ा िमली है।  

  गजुरात वकासशील रा य है। गजुरात के वेपार-उ ोग क  वजह से 
गजुरात क  समृ  म बहतु  वृ  हइु  है। तब अपराधी गजुरात म अपराध 
करे तब उनको तरंुत पकडकर अपराध रोकने के लीये टेकनोलोजी के ारा 
व ास(वी डयो इंट शेन एंड टेट वाइड एडवासं िस यो रट ) प रयोजना 
सीसीट वी आधा रत िनगरानी और यातायात बधंन के मा यम से काननू 
यव था के रखरखाव के िलए मेर  सरकार क  एक मह वपणू प रयोजना 
है। जसक  वजह से अपराधीओ को हम पकडले। हर एक ज ले के मु य 
मथक पर कमांड एंड कं ोल सटर खडे कये गये है। 

  वतमान म, उ ोग-धंधे- यवसाय येक े  म ड जटल भगुतान लेनदेन 
बढ़ रहा है। गजुरात म हर दन अरब  पए का ऑनलाइन व ीय लेनदेन 
होता है। इस थित म, साइबर अपराधी अवधै प से इस ऑनलाइन 
लेनदेन से बड़  रकम का ह तातंरण कर रहे ह, जससे िनद ष यापा रय , 

नाग रक  के िलए पसेै खोने क  सभंावना बढ़ जाती है। रा य के नाग रक  
को साइबर अपराध और धोखाधड़  का िशकार होने से रोकने के िलए मेर  
सरकार (1) साइबर ाइम वशन यिूनट (2) साइबर ाइम इंिसडट 
र पांस यिूनट (3) एंट -साइबर बिुलंग यिूनट (4) साइबर सरु ा लैब और 
(5) साइबर ाइम को-ऑ डनेशन से टर जैसी विभ न इकाइय  / 
मी डया के मा यम से साइबर आ त नामक प रयोजना काया वत करने 
जा रह  है।  

 गजुरात आतंकवाद  और संग ठत अपराध िनयं ण अिधिनयम (GUJCTOC)  

  गजुरात जल और थल सीमा पर थत एक रा य है। भूिम सीमा पर 
बाड़ लगाने से अब समु  माग  से आतंकवाद  हमल  क  संभावना बढ़ 
रह  है। सरकार क  आतकंवाद को सहन नह ं करने क  "ज़ीरो टॉलरस" 
क  नीित रह  है। इसिलए, गजुरात वधानसभा म "गजुरात आतंकवाद  
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और संग ठत अपराध िनयं ण अिधिनयम" लाग ू कर, उसे  
दनांक 01/12/2019 से काया वत कया गया है। इस काननू के लाग ू
होने से रा य म आतंकवाद  गित विधय  पर अंकुश लगाया जा सकता है 
और रा य क  सुर ा और समृ  क  नई दशाएँ खुलगी। 

 चेन नेिचंग के िलए कारावास और दंड का ावधान: - 
  नाग रक  क  सुर ा को बढ़ाने के िलए, सावजिनक थान  पर लोग  से 

क मती गहने छ नने के दषणू  पर अंकुश लगाने के िलए आपरािधक 
अिधिनयम, 1860 म नए खडं 379 क और 379 ख को जोड़ा  गया है। 
इस तरह के अपराध म शािमल य  को दस साल के स म कारावास 
और प चीस हजार पये तक के जमुाने का ावधान कया गया है। 

  मेर  सरकार ब च  और म हलाओं के साथ बला कार जसेै जघ य अपराध  
के खलाफ जीरो टॉलरस के खलाफ कड़  कारवाई करने के िलए ितब  
है। म हलाओं पर होने वाले अ याचार  के अपरािधय  को शी ता से खोजने 
के िलए कदम उठाए जा रहे ह। नाबािलग  के बला कार के मामले म, एक 
फा ट- ैक अदालत ज म और मृ यदंुड क  सजा को सफलतापवूक परूा 
कर रह  है। 

  इस तरह क  घटनाओं म, समय पर और व रत तर के से जाचं क  
भावी िनगरानी के िलए अित र  मु य सिचव (गहृ) क  अ य ता म 

एक उ च तर य सिमित का गठन कया गया है। सिमित म रा य 
पिुलस महािनदेशक, अिभयोजन िनदेशक और विध वभाग के सिचव को 
समा व  कया गया है। सिमित हर 15 दन  म अपराध के मामल  म हईु  
गित क  समी ा करती है। 

 गजुरात फोरिसक साइंस यिुनविसट  (GFSU) :  

  रा ीय और अंतरा ीय तर पर गभंीर और ज टल अपराध  से िनपटने के 
िलए अ याधुिनक तकनीक का उपयोग करके फॉरिसक वशेष  को तैयार 
कर उनके तकनीक  ान का उपयोग करते हएु  देश और व भर म शांित 
और सुखाकार  बनाए रखने हेतू रा य म जलुाई 2009 से कायरत गजुरात 
फोरिसक साइंस यिूनविसट  एक वै क फोरिसक व ान व व ालय 
बनने जा रह  है, जसके चौथे द ांत समारोह म माननीय धान मं ी ी 
नर  मोद  ने मु य अितिथ के प म भाग िलया। इस व व ालय म 
से टर ऑफ ए सेले स इन होमलड िस यो रट  के उ कृ  क  को 
था पत कया गया है, जो व  तर पर व व ालय क  ित ा बढ़ाएगा 
य क यह साइबर अपराध जाचं, शोध और रोकथाम के िलए उ नत 

सु वधाएं दान करता है। 
 र ा श  यिुनविसट  (RSU) :  

  रा य क  सुर ा और संर ा के िलए िश त मानवबल ा  हो सके 
इसके िलए मेर  सरकार ारा था पत, सम  भारत म अपने कार क  
थम – र ा श  यिुनविसट  का थम चरण का काय 138 करोड़ पये 

क  लागत से पणू होकर यह यिुनविसट  अपने नए प रसर लवाड, जला 
गांधीनगर म पणू प से कायरत हो चकु  है। जहां आंत रक सरु ा से 
संबिंधत 13 पा य म  म लगभग 640 छा  िश ा ा  कर रहे ह। 

  अपराध रोकने, अपराधो क  जाचं और नाग रको क  सेवा समेत विभ न 
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वषयो पर देश भरमे हए सव मे रा य के म हसागर ज ले का 
बालािसनोर पिुलस टेशन सम  देश मे दसरेु  थान पर रहा। 

ऊजा और पे ो 
रसायन वभाग : 

रा य म सामा जक और आिथक वकास के िलए बजली एक आव यक 
मापदंड है। वष 2017-18 के दौरान रा य क  ित य  बजली क  खपत 2007  
इकाई थी, जो वष 2018-19 म बढ़कर 2208 इकाई हो गई। 

 व ुत वतरण योजनाओं क  उपल धया ं: 
 इस साल जनवर  2020 तक, कुल 1,11,088 कसान  को कृ ष वषयक 

बजली के कने शन दान कए गए ह, जसके िलए 1122 करोड़ पये खच कए गए 
ह।  

 िनबाध बजली आपिूत दान करने के िलए ऑपरेशन के एक भाग के प 
म, खुशी योजना के तहत नवबंर 2019 तक कम मता वतरण के िलए 2378 
ांसफामर था पत कए गये है, जसके िलए 29.11 करोड़ पये खच हएु  है। 

 सड़क  पर बािधत बजली लाइन  को िश ट करने के काय के िलए इस 
साल नवबंर 2019 तक 53.81 करोड़ पये क  अित र  लागत आई है। 

 मौजूदा फ डर , मौजूदा बजली बिुनयाद  ढांचे के ित थापन, और कृ ष 
फ डर  के वभाजन के िलए इस वष नवबंर 2019 तक कुल 54.32 करोड़ पये खच 
कए गए ह। 

 गजुरात रा य व तु िनगम िलिमटेड क  उपल धया ं: 
 कई जीएसईसीएल इकाइय  क  समयसीमा पणूता के िनकट होने के 

बावजूद वष 2019-20 म संयं  क  उपल धता 80% से अिधक हािसल क  गई है। 
इसके अलावा, वष 2017-18 क  तलुना म, वष 2018-19 म बजली उ पादन 25,161 
िमिलयन यिुन स, अथात 6% अिधक  ा  कया गया था।   

 *वणाकबोर  थमल पावर टेशन म 800 मेगावॉट बजली उ पादन मता वाला "सुपर 
टकल" पावर टेशन को परू  मता से काया वत कया गया है। 

 *राधानेसडा म थत सौर पाक के िलए 600 मेगावाट के िलए काय गित मे है। 
 *जीएसइसीएल के परुानी इकाईओ के आधुिनकरण का काय पणु हआु  है। जसक  वजह 

से वीज उ पादन खच मे तकर बन . 0.46 ित यिुनट क  कमी हईु  है। 
 वष 2019-2020 म ( डसे बर 2019 तक) तकर बन 1200 क.मी. नई 

व ुत लाइन  को बछाया गया है और चालू व  वष के अंत तक 140 नए बजली 
उप- टेशन  को परूा कर िलया जाएगा। 

 "सौर गजुरात " सौर छत योजना :  
 रा य सरकार ारा "सूय गजुरात" नाम से आवासीय े  के िलए सौर 

फटॉप स सड  योजना क  घोषणा क  गई है। वतमान योजना के िलए, इस वष 
दनांक 06/01/2020 तक 65699 बजली ाहक  से आवेदन ा  हएु  ह। जसक  
सौर मता लगभग 250 मेगा वॉट क  है। सौर णाली क  थापना से लाभािथय  को 
घर म खपत के िलए भुगतान कए जाने बजली के बल  म बचत होगी और य द 
बजली क  खपत से अिधक बजली पदैा होती है, तो गजुरात ऊजा वकास िनगम ारा 
बजली को खर दा जाएगा। इस कार लाभाथ  को दोन  तरफ से लाभ होगा। 

 गसै आधा रत अथ यव था : 
  जीएसपीसी समूह ारा सु यव थत तर के से वकिसत ासंिमशन और 

सीट  गसै वतरण नेटवक के कारण गजुरात वा तव म 'गसै आधा रत 
अथ यव था' वकिसत कर पाया है।  
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  जीएसपीसी भारत क  दसरू  सबसे बड़  गसै े डंग कंपनी है। भारत क  
कुल ाकृितक गसै का लगभग एक ितहाई ह सा केवल गजुरात म ह  
खपत होता है।  

  गजुरात टेट पे ोनेट िलिमटेड (जीएसपीएल) जीएसपीसी क  एक सहायक 
कंपनी है जसने गसै ांसिमशन के िलए कुल 2692 क.मी. लंबी 
ाकृितक गसै ासंिमशन पाइप लाइन नेटवक वकिसत कया है, 

जीएसपीएल ने वष 2018-19 के दौरान ित दन औसतन 36 िमिलयन 
मी क मानक यू बक मीटर (एमएमएससीएम) ाकृितक गसै का 
ांसिमशन कया है।   

  गजुरात का शहर  गसै वतरण नेटवक परेू भारत क  तलुना म सबसे 
वशाल है। गजुरात के सभी जल  म CGD लाइसस जार  कर दए गये है। 
जब क भारत म केवल 41% जल  म ह  यह लाइसस दए गये है। 
गजुरात म 562 सीएनजी टेशन ह। एक टेशन है जो भारत क  कुल 
सं या का 30% है। गजुरात म 21.56 लाख पीएनजी घरेलू उपभो ा ह 
जो भारत क  कुल जनसं या का 39% है। रा य मे अभी 578 सीएनजी 
गेस टेशन कायरत है ओर नये 215 टेशन क  मंजरु  दान क  गइ है। 

  गजुरात म कुल 4616 क.मी. लंबी गसै पाइप लाइन है। जो भारत क  
कुल पाइपलाइन का 28% है। 

 बजली माफ  का ऑनलाइन आवेदन : 
  ईज़ ऑफ डूइंग बजनेस के भाग प, बजली टै रफ माफ  अनु योग  को 

ऑनलाइन पोटल के मा यम से रा य म वीकार कया जाना शु  हो 
गया है, ता क बजली उपयोगकता बजली शु क माफ  ज द  और 
आसानी से ा  कर सकगे। गजुरात देश का ऐसा पहला रा य बन गया 
है जसने बजली दर  म ऑनलाइन छूट दान क  है। 

  गजुरात के ऊजा वभाग के उ कृ  दशन के कारण, इस वष केव डया म 
रा य ऊजा मं य  के एक स मेलन म भारत सरकार के ऊजा मं ालय 
ारा गजुरात रा य क  सभी चार बजली वतरण कंपिनय  को ए लस 

रे टंग द  गई है।  
  पावर े डंग कॉरपोरेशन ऑफ इ डया (पीट सी) ारा उ र गजुरात 

बजली कंपनी िलिमटेड (यजुीवीसीएल) को े  ड कॉ स ेणी म 

'पीट सी ए सेले स अवॉड दान कया गया। 
उ ोग : मेर  सरकार के पारदश  शासन के साथ, ईज़ ऑफ डू ग बज़नेस को 

बढ़ावा, ऑनलाइन मजंूर यां, नो पडसी ो पीपल इंड यल डली कोण से, गजुरात 
वदेशी पूजंी िनवेश के िलए सबसे अ छा रा य बन गया है। पछले तीन वष  म देश 
म था पत 2574 बड़े उ ोगो म से 734 क  थापना गजुरात म क  गई है। वष 
2018-19 म कए गये 12,618 करोड़ पये के कुल वदेशी िनवेश क  तुलना म वष 
2019-2020 के थम छह माह म रा य कया गया वदेशी य  िनवेश लगभग 
दोगनुा यिन क 24,012 करोड़ पये है। इन ववरण  को भारत सरकार के उ ोग और 
अंतरा ीय यापार संवधन वभाग ारा रा य  ारा ा  य  वदेशी िनवेश के 
आंकड़  म कािशत कया गया है। रा य म उ ोग था पत करने के इ छुक उ िमय  
को आव यक अनमुित बना वलंब ऑनलाइन उप ध करने क  सु ढ़ यव था 
वकिसत क  गई है। 
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 सरकार ने रा य म सू म, लघ ुऔर म यम तर के उ ोग  (एमएसएमई) 
के वकास के िलए कई मह वपणू योजनाएं लाग ूक  ह, जसके प रणाम व प गजुरात 
म एमएसएमई एक मह वपणू रोजगार े  बन गया है। रा य म लगभग 100 
एमएसएमई ल टर ह। रा य के औ ोिगक वकास म एमएसएमई े  का बहतु  बड़ा 
योगदान है। यह े  उ िमता को बढ़ावा देता है और रोजगार सजृन म मह वपणू 
भूिमका िनभाता है, तब एमएसएमई े  के वकास को और बढ़ावा देने के िलए ऐसी 
इकाइय  क  थापना / बधंन के िलए आव यक विभ न अनमुोदन ा  करने के 
िलए तीन साल क  समयसीमा का व तार करने का मह वपणू िनणय िलया गया है। 
इस छूट के कारण, एमएसएमई इकाइयाँ आव यक अनमुोदन ा  करने के दौरान ह  
उ पादन शु  कर सकगी और रोजगार दान कर सकगी। 

 यवुा वग के यवुा कामदार जनम अिधक उ साह  मानस है, उनके िलए  
गजुरात सरकार ने सव थम टाट-अप के वचार को गित दान क  है। टाट अप / 
इनोवेशन क म के तहत अब तक 33 संगठन  को नोडल सं थान के प म मा यता 
द  गई है। अब तक, कुल 236 इनोवे टव ोजे स के क म हेड के तहत मा यता द  
गई है। वष 2019-20 म नवबंर 2019 के अंत तक कुल 328.47 लाख का खच कया 
गया है।  

खिनज :  रा य के भ-ू व ान और खिनज वभाग के मा यम से रा य सरकार ने 
व ीय वष 2018-19 के अतं तक 1567.85 करोड़ पये का राज व आय 
ा  क  है। यह पछले व  वष 2017-18 के अतं तक क  आय 1200.46 

करोड़ पये क  तलुना म 130.60% है। 
  रा य म उिचत, पारदश , ित पध  और गरै-भेदभावपणू खिनज आवटंन के 

उ े य से सावजिनक नीलामी के मा यम से आवटंन करने के िलए गौण 
खिनज  के कुल 797 लॉक क  पहचान क  गई है। आज तक, कुल 9 
चरण म गौण खिनज क  नीलामी के िलए कुल 979 लॉक  रखे गए ह, 
जनम से कुल 127 लॉक शे यलू े  म ह। गौण खिनज के इन 797 
लॉक  म से 438 लॉक क  सफलतापणू  नीलामी म से सरकार  ितजौर  
म कुल 1210.46 लाख अप ं ट भुगतान जमा कए गए ह। कुल 324 
लॉक धारक  को लेटर ऑफ इंटट (एलओआई) जार  कया गया है। आज 
तक, गौण खिनज के ई-ऑ शन हेतू नोन- रफंडेबल टे डर फ  के प म 
कुल 320.50 लाख पये क  धनरािश को सरकार  खजाने म जमा कया 
गया है। 

 अनिधकृत खिनज खनन को रोकने के िलए क  सरकार ारा शु  क  गई 
सैटेलाइट आधा रत खनन िनगरानी णाली के तहत सभी जल  के प ट  क  
जीओरेफरे संग क  या जार  है। जसम से, वतमान म रा य के कुल 32 जल  म 
काम पणू कर िलया गया है।  

पयटन : वष 2018-19 म रा य म आने वाले पयटक  क  सं या 5 करोड 75 लाख़ 
को पार कर गई है, जो पछले वष क  तुलना म लगभग  
14% क  वृ  दशाती है। जससे पयटन और आित य क  थित म रोजगार के 
अवसर पदैा हएु  ह।  

 गजुरात के प व  पवत, िगरनार म थत अंबाजी िशखर पर तीथया य  
और दशनाथ  आसानी से पहँचु  पाए इस उ े य से गजुरात सरकार ारा पीपीपी आधार 
पर गीरनार पवत पर रोप-वे का काय शु  कया है।  
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 गीरनार पवत पर रोपवे था पत करने का काय द ह  क  उषा केो 
िलिमटेड को स पा गया है, जसक  अनमुािनत लागत 110 करोड़ पये होगी।  

 यह प रयोजना माच 2020 म पणू होने क  सभंावना देखी जा रह  है कंत ु
समचूी प रयोजना का यौरेवार प र ण और जाँच के प ात वतमान क  गित देखते 
हएु  1 मई, 2020 से रोप-वे लोग  के िलए शु  हो सकेगा।  

 इसके अलावा, रा य सरकार ने तलेट  से अ बाजी िशखर (ग बर पवत) 
तक पानी क  आपिूत, थायी बजली कने शन के िलए नई व ुत लाइन, टॉयलेट 
लॉक, रोपवे टेशन से अ बाजी मं दर के वेश ार पाथ वे,  दशा सचूक एव ंसचूना 
पट, भूिम का सतह करण, पवत के कनारे और छौर पर सुर ा के िलए रेिलंग क  
सु वधा आ द का काय बहतु  ज द  ह  शु  कया जाएगा।  

 गजुरात सरकार ने दनांक 27/02/2019 से दनाकं 04/03/2019 तक 
पहली बार भवनाथ शीवरा  मेले को गीरनार शीवरा  कु भ मेले के प म घो षत 
कर अनमुािनत 15 करोड़ पये क  लागत से मेले को मनाया गया। इस मेले म उ र 
देश के माननीय मु यमं ी ी योगी आ द यनाथजी, सा वी ऋतुंभराजी, एव ं पू य 

मोरार  बाप ुक  अ य ता म संत संमेलन , रामानदं सागर तुत इ यावन श पीठ 
क  उ प  के वषय म 3-ड  शो, द य द प महाआरती, आंतरा ीय गायक एव ंप ी 
से स मािनत कैलाश खेर ारा शीव आराधना का सां कृितक काय म, गीरनार पवत 
पर लेसर और लाइट शो, गजुरात के िस  लोक कलाकार  ारा लोक डायरो, रास 
गरबा, कु भ मेले के अनु प वॉल पेइ टंग और डम  या ा जैसे भ य काय म  को 
सफलतापवूक आयो जत कया गया।   

 वण तीथ दशन योजना : रा य सरकार के ारा दनांक 01/04/2017 
से व र थ नाग रक  के िलए वण तीथ दशन योजना का शुभारंभ कया गया है। इस 
योजना के तहत, अब तक कुल 8400 व र  नाग रक  को 1682 बस प  के मा यम 
से गजुरात के व वध या ाधाम  के दशन का लाभ महैुया करवाया गया है। 

  टै य ुऑफ यिूनट : 
   टै य ूऑफ यिूनट  को व  िस  टाइम प का ारा दिनयाु  के सव े  

100 पयटन थल  म से एक म शािमल कया गया है। जो परेू गजुरात 
के िलए गव क  बात है। 

  ' टै य ू ऑफ यिूनट ' को चार  ओर असाधारण ाकृितक सुंदरता क  
वरासत है। अब इस े  को और अिधक आकषक बनाने के िलए, येक 
पयटक को आक षत करने के िलए थानीय जनजातीय सं कृितय  और 
कलाओं को िमलाकर एक सुंदर पयटन धाम वकिसत कया जा रहा है।  

  कैव डया के संकिलत वकास के िलए 30 से अिधक योजनाओं को लगभग 
छह मह ने के रकॉड समय म परूा कया गया है। इनम जंगल सफार , 

बाल पोषण पाक, एकता नसर , व  वन, कै टस गाडन, बटर लाई गाडन, 

िमरर भलूभलुैया, एकता मॉल, जरवानी इको-टू र म साइट, खलवानी इको-
टू र म साइट जैसी कई प रयोजनाएं शािमल ह। 

  रा य सरकार ारा देश और वदेश के पयटक  को दो से तीन दन  तक 
रहने और विभ न गित विधय  का आनदं लेने क  यव था क  जा रह  
है। प रणाम व प, पयटन म वृ  होगी और थानीय जनजाितय  को भी 
काफ  रोजगार िमलेगा और े  के यापार े  म भी बड़  वृ  होगी। 
थानीय नाग रक  को भी फायदा होगा।  



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
માન.રા યપાલ ીનંુ સંબોધન 

  21 

  " टै य ूऑफ यिूनट " के आसपास नवीनतम पयटन आकषण  को जोड़ते 
हएु , 1 नवबंर 2018 से 31 अ टूबर 2019 तक दैिनक औसत क  तलुना म 
दस बर 2019 म दोगनुी से यादा पयटक  क  वृ  हईु  है। इस अविध 
के दौरान, दैिनक औसत बढ़कर 17,258 हो गई है। स ाहांत और यौहार  
क  छु टय  पर ित दन 20000 से अिधक पयटक इस थान क  
मुलाकात ले रहे ह। हािलया म एक ह  द न म कर ब 34,600 पयटको ने 
टै य ूऑफ यिूनट  क  मलुाकात ली है।  

  दस बर-2019  तक, कुल 35,39,430 पयटक केव डया का दौरा कर चकेु 
ह।  

  िभ न-िभ न ोजे ट के अंतगत कर ब 3,000 लोगो को रोजगार ा  
हआु  है। 

  पयटन नीित 2015-2020 के तहत, 197 प रयोजनाओं को चाल ू कया 
गया है और 18,900 लोग  को रोजगार ा  हआु  है।   

  नड़ाबेट सीमा दशन प रयोजना - बनासकांठा क  सीमा के पास, नड़ाबेट 
सीमा पर लोग  म देशभ  क  भावना को द  करने के िलए भारतीय 
सेना के जवान रात- दन ग त कर रहे ह। नई पीढ़  म देशभ  क  
भावना को बढ़ाने के िलए, सीमा पयटन को वकिसत करने के िलए, और 
पयटक  को सु वधा दान करने के िलए 54 करोड़ पये क  लागत से 
नडाबेट म ट  जं शन पर कई काय गित पर ह। 

  वदेश दशन योजना के तहत, गजुरात के महान पु  महा मा गाधंी के 
जीवन से जड़ेु हे रटेज स कट, बौ  स कट और वडनगर-मोढेरा-पाटन 
स कट के वकास के िलए काम चल रहा है।  

  बालािसनोर डायनासोर पाक और सं हालय  
 हम म हसागर जले के बालािसनोर म डायनासोर सं हालय के शभुारंभ के 

साथ दिनयाु  म तीसरा सबसे बड़ा डायनासोर जीवा म पाक बनाने का गौरव ा  हआु  
है। इसके साथ ह , फॉिसल पाक देश का पहला पाक भी बन गया है। इसके मा यम 
से, पयटक  को डायनासोर के इितहास, उनके जीवन के तर के और कैसे इस तरह के 
वशाल जानवर  का नाश हआु  था, उसके वषय म मॉडल, फ म  और चाट ारा 
अ तन एव ंवै ािनक जानकार  िमलती है। 

नाग रक उ डयन : राजकोट म ीन फ ड हवाई अ डा: राजकोट म मौजूदा हवाई अ डे का 
व तार संभव नह ं होने के कारण सरकार ारा राजकोट के कर ब चोट ला म अ तन 
सु वधायु  नए ीन फ ड ऐरपोट को वकिसत कया जा रहा है। इस काय के िलए 
ऐरपोट ऑथो रट  ऑफ इ डया के ारा टे डर मंजरू कया जा चकुा है।  

 धोलेरा हवाई अ डे के िलए सै धांितक मंजरू  दान क  गई है। 
व ान और 
ौ ोिगक  : 

मेर  सरकार ौ ोिगक  के उपयोग के साथ शासन को गित देने और 
इसके मा यम से लोग  क  भलाई बढ़ाने के िलए ितब  है। सीएम डैशबोड के 
मा यम से सभी जल  के साथ संपक म रहा जा सके, इस कार क  टै नो- े डली 
यव थाएं " ड जटल गजुरात" क  पहचान था पत करती है।  

ांितकार  राज व 
शासन : 

रा य के लाख  नाग रक ित दन भूिम, संप  आ द के के िलए राज व 
णाली क  सेवाओं का लाभ उठाते ह। इसिलए, इन याओं को बेहद आसान और 

पारदश  बनाने के िलए iORA-2.0 को गजुरात म शु  कया गया है। इस योजना के 
तहत, 19 अलग-अलग सेवाओं को ऑनलाइन कया गया है। इससे रा य के लाख  
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कसान  स हत सभी नाग रक  के समय और धन क  बचत होगी। इस योजना के 
तहत, लाभािथय  और नाग रक  को कसी भी कायालय म य गत प से जाने क  
आव यकता नह ं रहेगी और अपने घर, कायालय या अ य जगह से ऑनलाइन णाली 
से, राज व वभाग के पानी प , 7/12, अिधकार प  क  ितिल प, राज व मामले का 
ववरण, िस वल मामले का ववरण, संप  कर का ववरण, पछले 10 वष के पजंीकृत 
द तावेज  आ द 19 सेवाओं का लाभ ा  कया जा सकता है। एकल आवेदन से भी 
ीिमयम के भुगतान के साथ भूिम को संसािधत करने क  या क  जा सकेगी। 
कसान क  खातेदार  का स यापन ऑनलाइन कया गया है। 

 रा य म औ ोिगक करण और शहर करण तेजी से बढ़ने के कारण 
वधैािनक कार क  मा यताओं (गरै कृ ष अनमुित आ द) को िलए बगरै िनजी जमीन  
पर आवासीय और औ ोिगक उ े य से कए गये िनमाण पर प रवतन क  र ज  म 
और भूिम के अिधकार प  म जमीन धारण आ द के वषय म  वा त वक थित नह  ं
दशाए जाने के कारण जमीन पर अपणू वािम व ह क- हत के संबधं म कई  खड़े 
हएु  ह। वष 2017 म काननू म सशंोधन के ारा, मेर  सरकार ने आम लोग  को अपने 
अिधकार / हत  को रकॉड करने के िलए 90 दन  के भीतर म य थता फ स और 
अ य रािशय  के भुगतान का ावधान कया था। हालां क, छोटे संप  धारक अपने 
अिधकार  को रकॉड ऑफ राइ स म दज करा सकते ह और संप  के दावेदार  को 
बड़  मा ा म इस काननू का लाभ ा  हो, ऐसे बह वधु  उ े य से और 90 दन  म 
आव यक रािश भरने के ावधान म सशंोधन कर इस अविध को 365 दन  क  करने 
के साथ 04 ह त  म रािश को भरने का ावधान कया गया है। इसके अलावा, 
प रवतनीय े  क  भूिम को िनयिमत करने संबिंधत समय (सापे  अविध) 
01/01/2000 था, जसे दनाकं 01/01/2005 तक बढ़ाया गया है। इन उ नयन के 
साथ, छोटे संप  धारक अपने वय ं के पसै  का आसानी से भूगआन कर सकते ह 
और आसानी से अपनी संप  को रकॉड ऑफ राइ स म दज कर सकते ह और 
आसानी से एक संप  काड ा  कर सकते ह। 

 रा य सरकार ने भौितक गरै- याियक टांप पेपर क  कुछ सीमाओं जसेै 
क धोखाधड़ , मु ण लागत, वतरण, त कर  और सरु ा के म ेनजर भौितक गरै-
याियक टांप पेपर क  ब  को रोकने का ऐितहािसक िनणय िलया है। जाजन  के 

िलए ई- टां पगं को सु वधायु  बनाने हेत ूई- टै पगं के दायरे का व तार कया गया 
है। वतमान म 1922 ई- टां पगं क  कायरत ह। 

 ड जटल या के भाग प म, जनवर  - 2019 से टांप शु क भरने के 
िलए ऑनलाइन ई-भुगतान सु वधा भी शु  क  गई है ता क आम लोग आसानी से 
टांप शु क ऑनलाइन भर सक। 

 कृ ष भूिम क  टोच मयादा अिधिनयम के अंतगत फा जल हईु  जमीन 
समतल एव ंनवसा य करने के िलए मुहैया कराई जानेवाली सहायता रािश को ित 
हे टेयर 15000 पये से बढ़ाकर 30000 पये ित हे टेयर कया गया है। 

 शहर  जमीन टोच मयादा एव ंिनयमन अिधिनयम के तहत 13,269 सनद 
दान क  गई है। 

 खेत जमीन टोच मयादा अिधिनयम के तहत फा जल हईु  जमीन म से 02 
वष के दौरान 369 लाभाथ ओं को लगभग 1668 हे टेयर जमीन का आवटंन कया 
गया है। गौशाला के िलए भूिम के आवटंन पर एक नीित लाग ूक  है। 

 रा य के विभ न े  के भौगोिलक वकास और औ ोिगक और 
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वा ण यक े  म वकास को देखते हएु , वै ािनक प से सरकार  भूिम का 
मू यांकन करने के िलए एक नई मू याकंन प ित लाग ूक  गई है। 

 एक अिधकृत राज व अिधकार  ारा परूक राज व िनपटान का काय 
संप न कर, वनयिमत क  गई जमीन पर धारणकता के दावे को राज व रेकड पर दज 
कर उ ह ॉपट  काड देने का ावधान कया गया है, जसके अंतगत सात महानगर  म 
668 प रवतनीय े  घो षत कए गये ह। इन प रवतनीय े  म िनजी जमीन पर 
अनिधकृत प से रहने वाले जमीन धारक  को आव यक स ट फकेट ऑफ लेम तथा 
स ट फकेट ऑफ नो- य ु दान कर उसके िलए ॉपट  काड मुहैया कराए जा रहे ह, 
जसके अंतगत अब तक 10,070 ॉपट  काड तैयार कर िलए गये ह।   

वन एव ंपयावरण : पयावरणीय से संबिंधत कई मु े थानीय, रा ीय और वै क तर पर 
बेहद मह वपणू हो गए ह। वकास के साथ पयावरण का संतुलन बनाए रखना अित 
आव यक है। इसके िलए रा य सरकार वष  से सजग होने के कारण, रा य का वन 
वभाग वन  और व यजीव  के संर ण के साथ-साथ वन े  से बाहर के े  म 
वृ ारोपण को बढ़ाने के िलए लगातार यास कर रहा है। 

  वन वभाग के सबसे मह वपणू अंगके प म सामा जक वनीकरण 
योजना का मु य उ े य वन े  म पेड़  क  सं या और कवर बढ़ाना है, ता क एक 
ओर जहां समाज के िलए आय और रोजगार के अवसर बढ़गे,  वृ  आधा रत उ ोग 
क चा माल ा  कर सकते ह, जब क दसरू  ओर पयावरणीय और े ीय वकास 
होगा। इस कार, सामा जक वनीकरण  योजना के मा यम से सात यपणू वकास के 
सभी तीन मह वपणू पहलुओं सामा जक, आिथक और पयावरणीय वकास को संतुिलत 
प से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत प ट  बआुई, वृ ारोपण, 

ामीण वन, भूिमह न खेत िमक  क  भागीदार  के साथ फलदार वृ  लगाने और वन 
िनमाण के िलए वृ ारोपण काय कया जाता है। इसके साथ ह , विभ न कार के 
उपयोगी पौधे (जैसे फल, औषधीय, सजावट  और छोटे भवन के पौधे) वन योहार  और 
वक कृत नसर  के मा यम से वत रत कए जाते ह, और ऊजा संर ण के िलए 
वकै पक संसाधन  को वत रत कया जाता है। 

  2019-2020 के दौरान 25114.00 हे टेयर म रोपण का काय, 976.36  
लाख पौध   तरण, द   नारे 25 लाख पौधे रोपने का काम और ओढव 
(अहमदाबाद) के जडे र म सां कृितक वन का िनमाण कया गया है।  

  70 व वन महो सव के उपल  म रा य तर पर 1, जला तर पर 33, 

महानगरपािलका तर पर 8, तालकुा तर पर 246 तथा ाम तर पर 
5063 थान  पर वन महो सव मनाया गया।   

  िम ट  और नमी सरं ण, ब नी चारा वकास, म ोव वृ ारोपण, बांस 
रोपण, जैसी विभ न योजनाओं के मा यम से वष 2019-2020 म कुल 
31884 हे टेयर े  म वृ ारोपण कया गया। 

  क णा अिभयान - 2019: 
 उ रायण उ सव के दौरान, पतंग क  डोर से घायल प ीय  के ईलाज के िलए 

रा य यापी क णा अिभयान – 2019 म रा य म 781 पश ु दवाखान  म 557 से 
अिधक पशुिच क सक  और 6472 वयसेंवको तथा 3749 वन वभाग कमचार ओं/ 
रोज कामदार  ारा प ीय  के ईलाज और रख रखाव का महाअिभयान शु  कया गया 
था। इसम कुल 14411 प ीय  का ईलाज कर उनम से 13425 प ीय  क  जान बचाई 
गई थी। इस अिभयान म 396 गरै-सरकार  संगठनो ने भी भाग िलया।  
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  हेल शाक के बचाव अिभयान 

 यह गजुरात रा य वन वभाग का एक अनठूा अिभयान है। वष 2005-06 से 
2019-2020 तक कुल 825 हेल शाक को बचाया गया। 

  यायावर प य  क  जाितय  के सरं ण के िलए अंतरा ीय स मेलन 

 यायावर प य  के सरं ण पर देश  के संगठन म भारत भी 1983 से सद य 
देश है। यह समहू हर तीन साल म िनयिमत प से िमलता है। बारहव स मेलन का 
आयोजन वष 2017 म मनीला, फलीपींस म कया गया था। इस समूह से कुल 140 
देश जुड़े हएु  ह। 13 वां संमेलन फरवर  2020 म पहली बार भारत म गजुरात रा य 
के गांधीनगर म होने जा रहा है। 

  वन े  के बाहर शेर  क  आवाजाह  क  िनगरानी के िलए, 75 रे डयो 
कॉलर खर दे गए ह ज ह था पत करना शु  कया गया है। यह रे डयो 
कॉलर एक उप ह के मा यम से शेर  क  आवाजाह  क  िनगरानी कर 
सकता है और मानव-आबाद  वाले े  म जाने वाले शेर  पनैी नज़र रख 
सकता है। 

  गीर म पयटक वाहन  और वन वभाग के वाहन  पर लगभग 250 
जी.पी.एस. मशीन लगाए गये है। ये हाईटेक मॉिनट रंग यिूनट एक उप ह 
के मा यम से लगातार इन वाहन  क  िनगरानी करते ह और वाहन 
चालक  को बना परिमट के माग पर जाने से रोकते ह। यह यव था 
अवधै लायन-शो को रोकने म बहतु  उपयोगी हो रह  है। 

  एिमशन े डंग क म फोर पा ट यलेुट मैटर पाइलोट ोजे ट वाय ु दषणू  
िनयं ण क  दशा म मेर  सरकार ारा दिनयाु  म सव थम क  गई 
दशा मक पहल है, जसे यिुनविसट  ऑफ िशकागो, येल यिुनविसट  एव ं
जे-पाल के सहयोग से सुरत म काया वत कया गया है। प रयोजना को 
पयावरण मं ालय, भारत सरकार ारा भी अनमुो दत कया गया है। 

खेलकूद, यवुा और 
सां कृितक 
गित विधया ँ: 

मेर  सरकार यह सुिन त करने के िलए ितब  है क रा य क  यवुा 
और म हलाओं म िन हत सुषु  श  और ऊजा को बाहर लाने के िलए एक मचं ा  
हो। 

 खेल महाकंुभ-2019 म, 39,32,903 खलाड़ य  ने भाग िलया। खेल 
महाकंुभ-2019 म, पहली बार पाचं ऑिल पक मा यता ा  ट म खेल (फूटबॉल, 

बा केटबॉल, हे डबॉल, हॉक , वोलीबॉल) का ज़ोन प ित से (अंतर जला) ज़ोन तर क  
ितयोिगताओं का आयोजन कया गया था। खेल महाकंुभ म वजेताओं को कुल 40 

करोड़ पये के नकद परु कार से परु कृत कए गये।  
 द यांग खला ड़य  के िलए वशेष खेल महाकु भ का भी आयोजन कया 

गयाहै। वजेता द यांग खला ड़य  को कुल 5 करोड़ पये के परु कार रािश दान करने 
का ावधान कया गया है।  

 गजुरात क  श दतू योजना के लाभाथ  रहे 11 खलाड़ य   ने 2019 म 
एिशयाई खेल , 21वीं रा मडंल टेबल टेिनस च पयनिशप, द ण एिशयाई खेल  जैसी 
ितयोिगताओं म भारत का ितिनिध व कया। कुल 28 पदक ा  कर रा य और 

देश का नाम रोशन कया गया है। 
 रा य के 30 जल  म 40 जला तर य खेल व ालय (ड एलएसएस) शु  

कए गए ह और यह ड एलएसएस कूल  म इस योजना के तहत, 5500 खला ड़य  
को इस योजना से लाभा वत कया जा रहा है।   
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याय णाली : रा य म सशुासन बना रहे और सबका साथ, सबका वकास के साथ सभी 
को याय िमले इस हेतू से रा य म व रत याय ा  करने के िलए एक णाली 
था पत करने म गजुरात सबसे आगे रहा है।  रा य म सबसे आ खर के मानवी को 

अपने पास ह  म स ते याय को सुिन त करने के िलए, 10 तालकुाओं म अित र  
जला यायाधीश क  अदालत  को सचंािलत करने क  मंजरू  द  गई है, और उनम से 
7 तालकुाओं म, अदालत कायरत होने के अंितम चरण म ह। 

 रा य म अहमदाबाद म, 128 करोड़ पये क  लागत से िसट  िस वल कोट 
का अ तन याय प रसर का और अरावली जले के मोडासा म भी कोट के एक 
अ तन याय प रसर का उ ाटन कया गया है,  साथ ह  6 तालकुा तर पर अ तन 
नाय प रसर  का लोकापण कया गया है।   

 रा य म जांच और यायालय क  याियक या को तेज करने और 
याय णाली क  डलीवर  को तेज करने के िलए, अपरािधय  क  व रत सजा के िलए 

अिभयोजन क  या को मजबतू करने हेतू अिभयोजन िनदेशालय के ढाचें को 
काया वत करके अिभयोजन िनदेशक को िनयु  कया गया है। 

व  बधंन :  पजंीकरण के िलए टनओवर क  अिधकतम सीमा 20 लाख पये से 
बढ़ाकर  40 लाख पये कर द  गई है। इससे छोटे कारोबा रय  को राहत 
िमली है। 

  लघ ु यवसाय मािलक  को क पो ज़शन से लाभा वत करने के िलए 
दनांक 13/10/2017 से टनओवर क  सीमा 75 लाख पये से बढ़ाकर 1 
करोड़ पये कर द  गई है। साथ ह  29/01/2019 से 1 करोड़ पये 
बढ़ाकर 1.5 करोड़ पये तक के टनओवर वाले यापा रय , छोटे उ पादक , 

यापा रय  और रे तरा ंको वशेष सु वधा के प म, ल पसम टै स क  
ितपिूत और मैािसक आधार पर प  तुत करने क  सु वधा द  गई 

है।   
  वष 2018-19 म 67404.09 करोड़ पये का कुल राज व ा  हआु  है, जो  

पछले साल क  तलुना म 12.5% क  वृ  है। वष 2017-18 म 
49729.29 करोड़ क  कुल आय ा  हईु  थी।  

 दनांक 01/04/2019 से अफोडबल रयल ए टेट ोजे ट के िलए कर  
क  दर 8% से घटाकर 1% और नॉन-अफोडबल रयल ए टेट ोजे ट क  दर 12% से 
घटाकर 5% कर द  गई है। इसी तरह, रेसीडे शयल रयल ए टेट प रयोजना म 
अफोडबल के िलए 1% और नॉन-अफोडबल के िलए 5% क  दर तय कए गये है। 

  वष 2019-2020 के दौरान, गजुरात रा य म कुल 5,06,70,961 ई-वे बल 
उ प न कए गये। इसम गजुरात रा य पहले थान पर है। 

  आंतररा यीय यापार पर हो रह  कर चोर  पर अकुंश लगाने के िलए, कुल 
23 मोबाइल वॉड म से 39 ट म रा य तर पर सीमावत  और 
आंत रक े  म कायरत रहे ह, जो माल सामान के आवागमन पर पनैी 
नज़र रखते हएु  ितयु  मामले म थान पर ह  कर एक  करके कर 
चोर  त कर  पर िनयं ण रखती ं है। मोबाइल वॉड ारा कुल 
34,38,827 ई-वे बल का स यापन कया गया। जसम गजुरात रा य 
दसरेू  थान पर है। वष 2019-2020 के दौरान (21/11/2019 तक) 
मोबाइल द ते क  कायवाह  के दौरान, बल के स यापन म ितयु  पाए 
गये 3059 वाहन  सीज़ कया गया और 67.85 करोड़ पये कर और दंड 
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क  वसलुी क  गई।   
  रा य म कर  के समयब  प से ऑनलाइन सं ह के िलए साइबर ेजर  

पोटल कायरत है।  
 रा य सरकार के सभी भुगतान  को ऑनलाइन करने के ल य के साथ, 13 

वभाग  क  आय को ऑनलाइन वीकार करने क  सु वधा साइवर ेज़र  के मा यम से 
उपल ध कराई गई है। 

 धानमं ी जनधन योजना : 
  भारत के माननीय धान मं ी ी नर भाई मोद  ारा शु  क  गई धान 

मं ी जन धन योजना के तहत, दनांक 30/10/2019 क  थित पर कुल 
1.45 करोड़ खाते खोले गए ह। जसम से, 1.19 करोड़ खात  को आधार 
काड से जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा, 1.20 करोड़ " पे" डे बट काड 
उन खाताधारक  को जार  कए गए ह।  

  कोलकाता से माननीय धान मं ी ारा शु  क  गई अटल पशन योजना, 
धानमं ी जीवन योित बीमा योजना और धानमं ी सरु ा बीमा योजना 

म 101.41 लाख लाभािथय  को नािमत कया गया है।  
 रा य सरकार ारा रा य ड .बी.ट . पोटल म रा य सरकार क  योजनाओं 

के साथ-साथ क  सरकार ारा परु कृत 14 वभाग  क  अनमुािनत 241 योजनाओं को 
शािमल कया गया ह, जसम दनाकं 01/01/2020 क  थित पर अनमुािनत 25,396 
करोड़ पये सीधे लाभाथ  के खाते म जमा कए गए ह। 

वक कृत जला 
योजना काय म : 

वक कृत जला योजना के तहत, वष 2018-19 के दौरान 1300.50 करोड़ 
पय  और वष 2019-20 के दौरान 1298.83 करोड़ पय  के ावधान को मंजूर  द  

गई है। वष 2018-19 म कुल 55,312 काय परेू हए।ु  जब क, वष 2019-20 म, अ लै-
2019 से नवबंर-2019 तक, कुल 32,790 काय परेू कए गए। इस योजना के अंतगत 
मु य प से ामीण सड़क, ाथिमक िश ा हेतू ाथिमक कूल के कमर ,  ाथिमक 
वा य क  / उप-क  के िलए भवन और प रसर क  द वार, ए बलुस वनै / 

शववा हनी क  खर दार , व ुतीकरण के िलए नए काय, आंगनवाड़  के िलए भवन 
िनमाण और प रसर क  द वार और जल आपिूत इ या द काय सामू हक तर पर 
ामीन तर पर लोग  क  ज रत  को परूा करगे।  

 महा मा गाधंी और सरदार व लभभाई पटेल का गजुरात श शाली, समृ  
और सुर त एसा भारत का आदश रा य है । हम रा य के वकास मे छह करोड़ 
गजुरातीय  क  श  और मता को जोडने और गजुरात क  वै क पहचान बनाने के 
िलए ढ िन यी करे एक गजुराती व  मे अपने गजुराती होने का गौरव ले सके 
और गजुरात के वषय मे वािभमान से भरा रहे एसे गजुरात का जतन करने का 
दािय व जनताने आपको स पा है । मझेु उ मीद है क, आप आपके सावजिनक जीवन 
के अनभुव और लोकजीवन क  अपे ाओ को यान मे रखकर ईस सदन मे जन 
ितिनिध के तौर पर आपका े  योगदान दग।ईसी के साथ म आप सभी को बहुत 

शुभकामनाए देतां हू । 
जय जय गरवी गजुरात 

जय ह द 
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વન જ રી સુિવધાઓ સારી રીતે મળેવી શકે તેવા  અનેક િનણયો થયા છે. લોકશાહીના પિવ  મં દર સમા આ ગૃહના 

સ માનીય સ યોન ે હંુ અિભનંદન અન ે શુભે છા પાઠવુ ં છંુ. આપ સૌ સુિવ દત છો કે ગાંધી ની ૧૫૦મી જ મ જયિંત 
ગાંધી ના િવચારો અન ે કાય ન ે વધુ ઉ સાહપૂવક આગળ વધારવાની નેમ સાથ ે ઉજવવામા ં આવી રહી છે. સ ય અન ે
અ હસાનાં  પુ રી, યુગપુ ષ, મહામાનવ તેવા મહા મા ગાંધી એ યિ ત ન હ પણ િવચાર છે. મારી સરકાર મહા મા ગાંધીની 
રામ રા યની ક પનાન ેફળીભુત કરવા ક ટબ ધ છે. ગાંધી ના સં મરણોન ેસદાય વંત રાખવા ભારત સરકાર ારા દાંડી 
મારકનુ ં િનમાણ કરવામા ંઆ યુ ં છે. ગાંધી એ યા ંઅ યાસ કય  હતો તેવી રાજકોટની  આ ેડ હાઈ કલુ  ખાતે રા ય 

સરકાર ારા ગાંધી યુિઝયમનુ ંિનમાણ કરવામા ંઆ યુ ંછે.  ગાંધી ના વન આધા રત નાટક "ભારત ભા ય િવધાતા"ના 

૭૫ જટેલા શો ભજવવામા ંઆ યા. વૈિ ક સમ યાઓનું િનરાકરણ ગાંધી માગ જ શ ય છે. સામા ક સમરસતા, વ છા હ 
અને વદેશીનો પૂ ય ગાંધી નો સંદશે આજ ે પણ તુત છે. સ ય અન ે અ હસાનાં  આદશ થી જગતને નૂતન માગ 
બતાવનાર આ મહાપુ ષનુ ં અધૂ  ં વ ન એટલ ે વ છ ભારત. ગુજરાતના જ પનોતા પુ  એવા માનનીય વડા ધાન ી 
નરે ભાઈ મોદીએ આ પડકાર ઉપાડી લઈન ે વ છ ભારતની રા ભરમા ંઆહલેક જગાવી. માનનીય વડા ધાન ીની આ 
આહલેકન ેગુજરાતે અ િતમ િતસાદ આ યો. ગુજરાત સફાઈ અિભયાનમા ંતો દેશમા ંઅ ેસર ર ુ ંજ અને ૨૦૧૭માં હેર 
શૌચ યાથી મુ ત રા ય પણ બની ગયુ.ં આ વષ ગુજરાત માટે અનરેા ગૌરવની બાબત એ રહી કે મહા મા ગાંધી ની ૧૫૦મી 
જ મ જયંિતએ પોતાની માતૃભૂિમ ગુજરાત આવીન ેમાનનીય વડા ધાન ીએ સમ  દશેને ખૂ ામા ંશૌચમુ ત હેર કય .  

આઝાદી પછી દેશી રજવાડાઓના િવિલનીકરણનુ ં ભગીરથ કાય દેશના થમ નાયબ વડા ધાન ી સરદાર 
વ ભભાઇ પટેલ ે પાર પા ુ.ં તેઓ ીએ ૫૬૨ જટેલાં રજવાડાન ે દેશમાં ભળેવી દેશને સાચા અથમા ં અખંડ બના યો. 
તાજતેરમા ંભારતના વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારે બંધારણમાંથી કલમ ૩૭૦ અને ૩૫-એ માં સુધારો કરીન ેજ મ ુ
અને કા મીરન ેદેશ સાથે એક કરીન ેસરદાર સાહેબન ેસાચા અથમા ં ધાંજિલ અપવામા ંઆવી. સરદાર સાહેબનો જ મ દન, 

કે જ ેરા ીય એકતા દન તરીકે ઉજવાય છે, તે  સંગે વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ સરદાર સરોવર ડેમ ખાતે સરદાર 
સાહેબની િવ ની સૌથી ચી િતમા ટે ય ુઓફ યુિનટી ખાતે તેઓન ેઅંજિલ અપણ કરી. આ સાથે રા ીય એકતા દનની 
ઉજવણી અને રન ફોર યિુનટીનો આરભં  અમદાવાદથી માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ કરા યો. સરદાર 
સાહેબના જ મ દનની રા ીય એકતા દવસ તરીકે સમ  ગુજરાતે ઉ સાહભેર ઉજવણી કરી.  

દેશની આઝાદી પછી દેશના િવભાજન બાદ પાિક તાન, અફઘાિન તાન અને બાં લાદેશમા ંવસતા ં હ દ,ુ શીખ, 
જનૈ, પારસી, બૌ ધ તથા ઇસાઇ લોકો ઉપર અ યાચારો થતા ંતેઓ એ આપણા દેશમા ંઆ ય લીધો, પરતું  નાગ રક વ ન 
હોવાન ેકારણ ે તેઓન ેઅલગ અલગ યોજનાના લાભો મળતા ન હતા. નાગ રક વ સુધારા કાયદા થકી તેઓન ેનાગ રક વ 
આપીન ેસ માન સાથ ેઉ કૃ  વન દાન કરવા માટે હંુ ી નરે ભાઈ મોદી અન ે ી અિમતભાઈ શાહન ેઅિભનંદન 
આપંુ છંુ.   

જનૂ  ૨૦૧૯માં અરબી સમુ મા ં ડપ ડી શેનથી સ યેલા ભયંકર વાય ુ વાવાઝોડાના સંભિવત આ મણ સામ ે
માનનીય મુ યમં ી ીએ ઝીરો કે યુઅિલટી એ ોચ અખ યાર કય  હતો અન ેરા યના વહીવટીતં એ દવસ રાત યા વગર 
વાવાઝોડાનો સામનો કરવા માટે જ ે કામગીરી કરી છે તે કામગીરી ગુજરાતના વહીવટીતં ની સફળતા અન ે િસિ  છે. આ 
કામગીરી માટે ગુજરાતના મુ યમં ી ી અને વહીવટી તં ને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠવું છું ંુ . આ વાવાઝોડા સંબંધી લેવામાં 
આવેલ સાવચેતીના ંપગલાંને કારણે નમાલની નુકસાની િનવારી શકાઈ, જનેી રા ીય ક ાએ ન ધ લેવાઈ. 

ગુજરાતના ત કાલીન મુ યમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ વડા ધાન પદ હણ કયાના મા  ૧૭ દવસમા ં સરદાર 
સરોવર ડેમ પર દરવા  લગાવવાની મંજરીૂ  દાન કરવામા ંઆવી. યાર બાદ વષ ૨૦૧૭માં દરવા  બંધ કરવાની પણ 
મંજરીૂ  મળી. સુભગ સમ વય એ થયો કે માનનીય વડા ધાન ીના જ મ દન તા.૧૭મી સ ટે બર, ૨૦૧૯ના દવસ ે
ગુજરાતની વાદોરી સમો ગૌરવવંતો ઉભેલો સરદાર સરોવર ડેમ નમદાના નીરથી ૧૩૮.૬૮ મીટરની ચાઈએ છલોછલ 
ભરાઈને છલકાયો અન ેવષ થી ગુજરાતીઓએ સરદાર સરોવર માટે જ ે વ ન યુ ંહતંુ તે સાકાર થયુ.ં તેઓએ વય ંનમદાના 
ખોળે પહ ચીન ેનમદા મૈયાના નીરન ેવધાવીન ેજ મ દન ધ ય બ યાની અનુભૂિત કરી. ૧૩૮.૬૮ મીટર, એટલ ેકે ૪૫૫ ફટુ  
સુધી પાણીનો વંત સં હ થતા ં૪.૭ િમિલયન એકર ફટુ  જળ સં હ શ ય બ યો. 
વહીવટી લાંચ ત િનવારણ માટે લોકોમા ં ગૃિત આવ ેઅન ેલોકો ફરીયાદ ન ધાવવા ેરાય તે માટે   
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 હેર જ યામા ંહોડ ઝ મૂકવામા ંઆવ ેછે, ટીવીમા ંઅન ેરેડીયોમા ં હેરાત આપવામા ંઆવ ેછે 
અને નાના મોટા ધાિમક મળેામા ંઅને રા ીય તહેવારમા ંજન ગૃિત માટે બેનર લગાડવામા ં
આવ ેછે.   

 એ.સી.બી.માં ટેકની લ એ ડ ફોરે સીક સાય સ યુનીટની રચના કરવામા ં આવેલ છે તેમજ 
પેરવી ઓફીસર,  ફોરે સીક સલાહકાર, નાણાકીય સલાહકાર, કાયદાકીય સલાહકાર અન ે પે. 
પી.પી.ની િનમણૂંક  કરવામા ંઆવ ેછે.  

સુધારણાઃ 

વષ ૨૦૧૯મા ંએ.સી.બી.એ ૧૯૦ ટેપ, ૧૦ ડીકોય, ૧૮ ડી.એ. અને અ ય ૩૭ કેસો કરીન ે
કલુ  ૨૫૫ કેસો ન ધી કલુ  ૪૧૭ સરકારી કમચારી/ અિધકારી / ખાનગી યિ ત િવ ધ કાનૂની કાયવાહી 
હાથ ધરી છે. તે બતાવ ેછે કે ાચાર સામ ેઝીરો ટોલર સની મારી સરકારની નીિત  છે. મારી સરકારની 

ાચાર મુ ત સુશાસનની ક ટબ તાન ેઈિ ડયા કર શન સવ-૨૦૧૯ એ અનુમોદન આ યું છે. દેશના 
સૌથી ઓછા ાચારવાળા રા યોમા ં ગુજરાત મોખરે ર  ુ છે. અને આ સવ િબનસરકારી વતં  
એજ સી ારા કરવામાં આ યો છે એ મહ વનુ ંછે.    

સેવાસેતુ 
કાય મ: 

સામા ય ગરીબ, અન ે ા ય નાગ રકો માટે સરકારની ૫૭ જટેલી યોજનાઓ અન ે સેવાઓ 
ઝડપથી તેમન ે ા  થાય, સાચો લાભાથ  રહી ન ય, ખોટો લાભ ન લઈ ય એની િચંતા કરીન ે
લોકિ ય સેવાસેતુ કાય મ ારા નાગ રકોન ેપોતાના ગામમા ંઅને ઘર આંગણ ેલાભ આપવામા ંઆ યો 
છે "સેવા સેતુ કાય મ" હેઠળ કલુ -૪ (ચાર) તબકકાઓ પૂણ કરવામા ં આવેલ છે. ચાલ ુ વષ પાંચમા  

તબ ામા ં૨૮,૨૯,૫૮૪ જટેલી અર ઓ પૈકી ૨૮,૨૯,૧૬૬ જટેલી અર ઓનો િનકાલ કરીને ૯૯.૯૮ 
%  િસિ  ા  કરી છે.  

વંિચતોનો 
િવકાસ: 

 મારી સરકાર ગરીબો માટે, આ દવાસીઓ માટે, અનુસુિચત િત  માટે, ગામડાઓ માટે, 
િમકો માટે, પી ડતો અને શોિષતો માટે સંવદેના સાથે લોકોના લાભાથ કાયરત છે.  

 અગાઉ સરકારી પડતર જમીનમાંથી ખેતીના હેતુ માટે સાંથણીમા ં અપાયેલી જમીન અંગે કોઈ 
સહાય આપવામા ંઆવતી ન હતી. જમેાં પણ િત હે ટર .૩૦,૦૦૦ સહાય આપવામા ંઆવ ેછે. 

 ખેત જમીન િવહોણા ખેતમજરોનેૂ  સરકારી જમીનમાંથી છે ા એક વષમાં ૫૨૯ લાભાથ ઓન ે
આશરે ૧,૦૪૬ હે ટર જમીનની ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

  આ દવાસીઓ માટે અંબા  થી ઉમરગામ સુધી સવાગી િવકાસ માટે જમે કે િશ ણ, િસંચાઇ, 
એકલ ય કલુ , આ મ શાળાઓ, દાહોદમા ં મેડીકલ કોલેજ, દૂધ સં વની યોજના, પેસા-એ ટનો 
અમલ, આ દવાસીઓન ેજગલં -જમીનના ૧૩ લાખ એકર કરતા ંવધુ જમીનના લાભ આ યા. નેશનલ 
ટાયબલ યુઝીયમ, િબરસા મુંડા યુિનવિસટી તથા ગુ  ગોિવંદ યુિનવિસટી કાયરત કરી. આ દવાસી 
િવ ાથ ઓન ે . ૪૫૦ કરોડ જટેલી િશ યવૃિ  ચૂકવવામા ંઆવી.  

 ઉકાઇ જળાશયના ઉપરવાસમા ંવસતા આ દ િત લોકોની સમ યાન ે યાન ેલઇ ઉકાઇ જળાશય 
આધા રત ઉ છલ, નીઝર અન ે સોનગઢ તાલુકાના ૨૭૬૦૦ હે ટર િવ તારન ે લાભ આપવા માટે . 
૯૬૨.૧૨ કરોડના કામ ગિત હેઠળ છે.   

  અનુસુિચત િતઓ માટે સાંથણીની જમીન, આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ મકાનો 
આપવામા ંઆ યા, છા ો અન ેછા ાઓ માટે સમરસ હો ટેલ બનાવવામા ંઆવી.  

  અનુસુિચત િતઓ માટે આ થાના કે  એવા વીર મેઘમાયા થાનક, પાટણ  અન ે બેચર 
વામી થાનક, સુરે નગરના િવકાસ માટે ફડં  આપીન ેસરકારે પોતાની લાગણી દશાવી છે તે માટે હંુ 

તેમન ેઅિભનંદન આપુ છંુ.  
  રા યના શોિષતો, પીડીતો સહીત તમામ વગના લોકોની િચંતા  કરીન ે માનનીય 

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી ારા યો તા "મોકળા મને" કાય મ ારા તેઓ 

સાથે સીધો સંવાદ સાધવામા ંઆવ ેછે.  
  દ યાંગો ય ે સંવેદનશીલ એવી મારી સરકારે દ યાંગ સાધન સહાય તરીકે 

યિ તદીઠ .૧૦,૦૦૦ની રકમ બમણી કરીન ે .૨૦,૦૦૦ કરી છે. દ યાંગ 
ક યાણ સં થાઓના અંતેવાસી એવા દ યાંગોનુ ં વન ધોરણ વધુ ચુ લાવવા આ 
સં થાઓન ેિનભાવ ાંટ તરીકે .૧૫૦૦માં વધારો કરીન ે .૨૧૬૦ કરવામા ંઆવી 
છે. 

  રા ય સરકારની  યિકતલ ી સહાયની િવિવધ િવભાગોની યોજનાઓના 
લાભાથ ઓન ેસીધા લાભ  મળી રહે તે માટે  યકે િજ ામાં ગરીબ ક  યાણ મેળાનુ ં
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વષ ૨૦૦૯-૧૦ થી  ગરીબ ક યાણ મળેાનુ ંઆયોજન કરવામાં આવે છે.  અ યાર 
સુધીમા ંજદાુ  જદાુ   તબ ામા ંકલુ  ૧૫૩૦ ગરીબ ક યાણ મેળા યો યા. તે અંતગત 
રા યના જદાુ  જદાુ  િવભાગોની િવિવધ યોજનાઓ અ વય ે ૧૪૭.૦૮ લાખ 
લાભાથ ઓન ેકલ ુ .૨૬૬૭૬.૮૨ કરોડની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી. 

  મીઠંુ પકવતા અગ રયાઓના હતન ે યાનમા ં રાખીને મીઠાના ભાડાપ ાનો 
સમયગાળો ૧૦ વષથી વધારીન ે ૩૦ વષ સુધી વધારી આપવા િનણય કરવામા ં
આ યો છે. જનેો લાભ હ રો નાના અગરીયા એકમોન ેથશ.ે  

આરો ય અને 
પ રવાર ક યાણ 
: 

 િમશન ઇ ધનુષ : અ યારની અન ે આવનારી પેઢી સમાન બાળકો વ થ, તંદુર ત અન ે
િનરોગી હોય તે આવ યક છે. વ થ સમાજનુ ંિનમાણ થાય તેવા હેતુ સાથે રા ય યાપી સઘન રસીકરણ 
કાય મ િમશન ઈ ધનુષ ૨.૦ ઝંુબેશ વ પે . ૨૦૦ કરોડના ખચ હાથ ધય  છે. આ િમશન અંતગત 
કલુ  ૦૯ રસીઓ આપવામા ંઆવ ેછે. જનેાથી ધનુર, ડ થેરીયા, ઝેરી કમળો, ટી.બી., પોલીયો, ટા ટયુ,ં 
યુમોનીયા, મગજનો તાવ, રોટા વાઈરસથી થતા ઝાડા,ં ઓરી અને બેલા રોગો સામ ે રોગ િતકારક 

શિ ત િવકસ ેછે. રા યનુ ંએક પણ બાળક રોગ િતકારક રસીથી વંિચત ન રહી ય તેની પૂરતી તકેદારી 
રાખી મહો -ેમહો ે રસીકરણ બુથ ઊભા કરી યેક બાળકન ેિનરોગી અન ેરોગ િતકારક શિ તવાળુ ં
બનાવવા મારી સરકાર િતબ  છે. આ કાય મ હેઠળ ડસે બર-૨૦૧૯ માં ૨૭૦૦૦ બાળકો તથા 
૫૦૦૦ સગભા માતાઓન ે રસીકરણથી રિ ત કરવામા ં આ યા ં છે. યારે સાવિ ક રસીકરણ કાય મ 
અંતગત એિ લ-૨૦૧૯થી ડસે બર-૨૦૧૯ સુધીમા ંકલુ -૭ લાખ ૬૪ હ ર ૯૬૧ બાળકોન ેરસીકરણ 
થી રિ ત કરવામા ંઆ યા ંછે.   

 ધાનમં ી જન આરો ય યોજના, "માં અમૃત " અને "મા ંવા સ ય" યોજના હેઠળ .૫ લાખ 

સુધીની સારવારનો લાભ આપવામાં આવે છે.  
 ધાનમં ી જન આરો ય યોજના હેઠળ અદંા ત ૭૩.૮૯ લાખ કટબોુ ું , એટલે કે ૩.૭૦ કરોડ 

યિ તઓની ન ધણી પણ થઈ ગઈ છે. રા યમા ંઆ માટે ૨૬૩૭ હોિ પટલો સાંકળી લેવાઈ છે. અન ે
અ યાર સુધીમા ં દય, િકડની, કે સર સ હત િવિવધ રોગોના ૮.૪૫ લાખ લાભાથ ઓના કલુ  
.૧૩૭૩.૬ કરોડના દાવા સાથ ેદેશમા ંગુજરાત મોખરે છે. 

 લોકોન ે આપઘાત કરતા ં અટકાવવા િન ણાત મનોવૈ ાિનકો ારા પરામશ  માટે ૧૦૪ હે થ 
હે પલાઈન શ  કરવામા ંઆવેલ છે તથા ૧૦૮ સેવાનો યાપ વધારી ૩૨૪ નવી ૧૦૮ એ યુલ સનો 
ઉમેરો ઉપરાંત ૧૭૪ નવી િખલિખલાટ વાનનુ ંપણ લોકાપણ કરવામા ંઆ યુ ંછે.  

 યેક િજ ાઓમા ંમેડીકલ કૉલેજ હોવી ઈએ તે  રા ય સરકારનો િનધાર છે અન ે યા ં મેડીકલ 
કૉલેજ નથી તેવા નવસારી, પોરબંદર અન ે રાજપીપળા િજ ામા ંમેડીકલ કૉલેજ માટે ભારત સરકારન ે
દરખા ત મોકલી છે. વધુમાં પંચમહાલ, મોરબી, બોટાદ, દેવભૂિમ ારકા અન ે ગીર સોમનાથ 
િજ ાઓમા ંનવી મેડીકલ કોલેજ થાપવામા ં આવશ,ે જનેી પાછળ કલુ  . ૨૬૦૦ કરોડ જટેલો ખચ 
થશે, આ મે ડકલ કોલેજ ચાલ ુથય,ે ૮૦૦ જટેલી બેઠકો વધીન ેરા યમા ંકલુ  એમ.એમ.બી.એસ. માટેની 
બેઠકો ૬૩૦૦ થશ.ે  

 રા ય સરકારન ે હંુ અિભનંદન આપુ છંુ કે મેડીસીટી જવેી અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલ ૧૨ 
હ રથી વધુ પથારી સાથ ે િવ મા ં બી  નંબરની હોિ પટલ છે જમેાં મોટી સં યામા ં ગરીબ દદ ઓ 
કે સર, આંખના રોગો, દય િવગેરેની સારવાર ા  કરે છે, જ ેગુજરાત માટે આરો ય ે  ેમોટી િસિ  છે. 

રાજકોટન ેકે  સરકારે AIIMS મેડીકલ કોલેજ આપી તે બદલ કે  સરકારન ેઅિભનંદન આપુ છંુ.  
 મનગર િ થત આયુવ દક યુિનવિસટીના ઇ ટી ુટ ઓફ ટીચ ગ એ ડ રીસચન ે કે  સરકાર 

ારા ઇ ટી ુશન ઓફ નેશનલ ઇ પોટ સ   તરીકે મા યતા આપી છે. તે માટે મારી સરકાર આભારની 
લાગણી ય ત કરે છે. 

િશ ણ:  રા યનો દરેકે દરેક બાળક સારામા ંસા ં  ઉ ચ ક ાનુ ંિશ ણ મેળવ ેતે માટે મારી સરકાર ક ટબ  
છે. રા યમા ં િશ ણની ગુણવ ામા ંઉ રો ર વધારો થતો ય છે. જનેા કારણ ે રા ીય તરે કરવામા ં
આવેલ સવમા ં ગુજરાતનો આંક ચો વધતો વા મળ ે છે. તાજતેરમા ં પરફોમ સ ેડ ગ ઈ ડે ના 
સવમાં ગુજરાતન ે ીજુ થાન મ ુ ંછે. 

 ગુજરાતની તમામ યિુનવિસટી અન ે તમામ પોિલટેકિનક કોલે મા ં થમ વષમા ં વેશ મળેવેલ 
હોય તેઓન ેઉ ચ ગુણવ ા વાળા ટે લટે . ૧૦૦૦ના ટોકન દરે આપવાની "નમો ઇ-ટે લેટ" યોજના 

અંતગત ચાલુ વષ ૨.૫૭ લાખથી વધુ િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા. 
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 રા યની અદંાજ ે૩૩૫૦૦ જટેલી ાથિમક શાળાઓ, ૬૫૦૦ મા યિમક અન ેઊ ચતર મા યિમક 
શાળાઓ મળી કલૂ  ૪૦,૦૦૦ શાળાઓમા ં  ૭૦ લાખ જટેલા િવ ાથ ઓ અ યાસ કરે છે. ૨.૪ લાખ 
િશ કો િશ ણ આપવાનુ ંકાય કરે છે. બાળકો કલમાંુ  િનયિમત આવ,ે િશ કો હાજર રહે એવી ગુણવ ા 
ઉભી કરવા ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરી દરેક શાળાના Online Real Time Monitoring કરવામા ં
આવી ર ું છે. જનેે કારણ ેહાજરીની િનયિમતતા થી િશ ણની ગુણવતા સુધારવામા ંઆવી રહી છે.    

 BIASAG ારા વંદ ે ગુજરાત ટીવી ચેનલ મારફત ધોરણ ૬ થી ૧૨ માટેના  િવિવધ શૈ િણક 
કાય મોનુ ંિનમાણ અને સારણ કરવામા ંઆવ ેછે, જનેો લાભ આ ધોરણોમા ંભણતા બાળકો લઈ ર ા 
છે. સાથે સાથ ે ાનકજૂ ં  યોજનાન ેકારણ ેઆ વષના અંત સુધીમા ં૧૫૦૦૦થી વધુ લાસોન ેવ યુઅલ 
એ યુકેશન પૂ  પાડીન ેઆધુિનક િશ ણ થકી  િવ ાથ ઓન ેવધુ તેજ વી બનાવવાનુ ંસુંદર કાય થઈ 
ર ું છે.  

 રા ય સરકાર ારા તમામ વગના તેજ વી અન ેજ રીયાતમંદ યો યતા ા  િવ ાથ ઓન ેઅ યાસ 
માટે આિથક સહાય મળી રહે તે હેતુથી અમલમા ંમુકેલ "મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના (MYSY) 

અંતગત ૨ લાખ િવ ાથ ઓન ેકલુ  . ૭૮૦ કરોડની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી છે.  
 આંતરરા ીય િવ ાથ ઓ અન ે અ ય રા યના િવ ાથ ઓન ે ગુજરાતમા ં આકષવા માટે ગુજરાત 

સરકાર ારા ટડી ઇન ગુજરાત કાય મ હાથ ધરવામા ંઆ યો છે. આ અિભયાન શૈ િણક સં થાઓમા ં
િવિવધતા વધારશ ેઅન ેઆપણી શૈ િણક સં થાઓમા ંખાલી બેઠકો ભરવામા ંસહાય કરશ.ે 

 િવ ાથ ઓન ેઉ ચ ગુણવ ા સભર સે ટર પેિસ ફક િશ ણ દાન કરવા ગત વષ આઠ નવી 
યુિનવિસટીઓ થાપવામા ંઆવી છે 

િમક ક યાણઃ   રા યમા ંઆશરે ૪૦,૦૦૦ કરતા વધુ ફેકટરીઓ ન ધાયેલ છે. આપ  ંરા ય ઔ ોિગક 
રીતે િવકસીત છે અન ેરા યમા ંઔ ોિગક શાંિત વત છે. તેથી વધુન ેવધુ ઉ ોગકારો 
ગુજરાતમા ંઉ ોગ થાપવા ેરાય છે. જનેા કારણ ેરોજગારીની વધુ તકો ા  થયેલ છે.  

  ૨૦૧૮-૧૯ ના વષમા ંઔધોિગક એકમો/ સં થાઓ ારા સમ  રા યના કલુ  છ લાખ 
અઢાર હ ર મયોગીઓન ે .૮૧૭ કરોડ બોનસ તરીકે ચૂકવવામા ંઆ યા.ં 

  ગુજરાત સરકારે એક ઐિતહાિસક િનણય લઈ ગુજરાતમા ંતમામ દકુાનો/ બ રો ૨૪ 
કલાક માટે ચાલ ુ રાખવાની મંજરીૂ  આપવા માટે કાયદો કય  છે, જનેા કારણ ે હવ ે
રા યમા ં દુકાનો ૨૪ કલાક ચાલી શકે છે અન ે ાહકોન ે ગમ ે તે સમય ે ગમ ે તે વ તુ 
ખરીદવાની સગવડ મળે છે. ૨૪ કલાક દુકાનો ખુ ી રહેતી હોવાથી  રોજગારીની નવી 
તકો ઉભી થઈ છે.  

રોજગાર:  આ વષ ડીસે બર-૨૦૧૯ અંિતત રા યની રોજગાર કચેરીઓ ારા કલુ  ૨,૭૪,૭૮૮ 
ઉમેદવારોન ે રોજગારી પૂરી પાડવામા ં આવેલ છે. ૭૦૯ ઔધોિગક ભરતીમેળાના 
આયોજનથી ૧,૬૦,૪૯૪ ઉમેદવારોન ે રોજગારી પુરી પાડવામા ં આવેલ છે. છે ા ૬ 
વષમાં રા ય સરકારમા ં કલુ  ૧,૨૭,૦૦૦ થી વધુ કમચારી/અિધકારીઓની ભરતી 
કરવામા ંઆવી છે.  

  રોજગારલ ી તાલીમ માટે કે  સરકાર ારા ઈિ ડયન ઈ ટી ુટ ઓફ કીલની 
થાપના ગુજરાતમા ંકરવામા ંઆવનાર છે. આ માટે ગાંધીનગર િજ ાની પસંદગી થઈ 

છે. આ ઈ ટી ુટની થાપના માટે રા ય સરકારે ૨૦ એકર જમીન િવનામૂ ય ેફાળવી 
છે. સ ટ ફકેટ કોસ, ડ લોમા, એડવા સ ડ લોમા અન ેયુિનવસ ટીઓ સાથે મળીન ે
ડ ી સુધીની લાયકાત આ ઈિ ટ ુટમાંથી મળેવી શકાશ.ે  

 એ ે ટીસ તાલીમ યોજના : 
  ભારત સરકાર ારા અમલી કરવામા ંઆવેલ ‘નેશનલ એ ે ટીસશીપ મોશન કીમ 

(National Apprenticeship Promotion Scheme -NAPS)’ના અમલીકરણમા ં
ગુજરાત મોખરે છે. સદર યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા એકમોન ે તેમના 
એ ે ટીસોન ે ચૂકવવામા ંઆવતા ટાઇપે ડ સામે િત એ ે ટીસ િત માસ મહ મ 
.૧૫૦૦/- ચૂકવવામા ં આવ ે છે. આ ઉપરાંત રા ય સરકાર પણ આવા એકમોન ે

એ ે ટીસ રાખવા ો સાહન મળે તે માટે િત એ ે ટીસ દીઠ લાયકાત અનુસાર . 
૧૫૦૦ થી ૩૦૦૦ ચૂકવ ેછે. એકમોન ેએ ે ટીસ અિધિનયમ હેઠળ આવરી લેવા અથ 
આવ યક પોટલ પર તેઓના ર ટેશનની કામગીરીન ે િમશન મોડમા ં હાથ ધરવામા ં
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આવી હતી. વષ ૨૦૧૯ ( ડસે બર-૨૦૧૯ સુધી) કલુ -૧૭,૯૦૯ એકમોન ુપોટલ પર 
ર ટેશન શ ય બનેલ છે. જમેાં સમ  દેશમા ં ગુજરાત થમ થાન ે છે તેમજ  
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ પછી અ યાર સુધીમા ંકલુ  ૭૭,૫૭૪ એ ટીસ તાલીમ લઈ રહેલ  
છે. 

 આઈ.ટી.આઈ. : 
  રા યમા ં કલુ -ર૮૭ સરકારી, ૧૧૨ અનુદાિનત અને ૨૦૦ વ-િનભર ઔ ોિગક 

તાલીમ કે ો મળી કલુ -૫૯૯ કે ોમા ં ૨,૨૧,૭૬૮ બેઠકો સાથ ે અ યાસ મની 
તાલીમની સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

મ હલા અન ે
બાળ ક યાણઃ 

  સંકિલત બાળ િવકાસ યોજના લાભાથ લ ી પોષણ કાય મ અતંગત, રા યની ૫૩૦૨૯ 
આંગણવાડી જમેાં ૬ વષની વયના બાળકો, સગભા અન ેધા ી માતાઓ શાળામા ંના જતી િકશોરીઓન ે
પૂરક પોષણ, પૂવ ાથિમક િશ ણ, રોગ- િતકારક રસીઓ, આરો ય તપાસ, આરો ય અન ે પોષણ 
અંગે લાભાથ ઓન ેલાભ આપવામા ંઆવ ેછે. ગુજરાત દેશનુ ં થમ રા ય છે કે યા ંઅમલૂ જવેા િમ ક 
ફેડરેશનો સાથ ે સમજતીૂ  કરી બાળકો, િકશોરીઓ અન ે માતાઓન ે ગુણવ ાયુ ત ડેરી પેદાશો પૂરી 
પાડવામા ંઆવ ેછે.  

 ૧૮૧ અભયમ મ હલા હે પલાઈન : 
 મ હલાઓની સુર ા, બચાવ અન ે માગદશન માટે રા ય સરકાર ારા સમ  રા યના ૩૩ 

િજ ાઓમા ં ૧૮૧ અભયમ મ હલા હે પલાઈન  અમલી બનાવવામા ં આવેલ છે જમેા ં મ હલાઓન ે
સલાહ,સુચન,માગદશનની સેવાઓ પૂરી પાડવામા ં આવ ે છે. યારે મ હલાઓન ે િવકટ પ રિ થિતમા ં
ઘટના થળેથી રે ય ુઅન ેતા કાિલક બચાવ માટે રા યમા ંહાલ ૫૧ રે કય ુવાન કાયરત છે. ગુજરાત 
આવી હૅ પ લાઈન શ  કરનાર થમ રા ય છે. 

 હાલી દકરી યોજના : 
  મારી સરકાર દકરીઓ માટે કખથીુ  ક રયાવર સુધી અ ડખમ સાથે રહેનાર છે. જઓેની વાિષક 

આવક .૨,૦૦,૦૦૦/- કે તેથી ઓછી હોય તેવા દંપિતના થમ ણ સંતાનો પૈકીની તમામ દકરીઓન ે
આ હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ મળવાપા  રહેશ.ે " હાલી દકરી" યોજનામા ં દીકરીઓન ે કલુ  

.૧,૧૦,૦૦૦/-ની સહાય આપવામા ંઆવ ેછે. 
 ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના: 
 આ યોજના હેઠળ મળવા પા  સહાયમા ં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી વધારો કરી .૧૨૫૦/- તમામ 

િવધવા બહેનોન ેઆપવામા ંઆવ ેછે. ૨૧ વષનો પુ  થતા ંસહાય બંધ કરવામા ંઆવતી હતી, તે શરત 
રદ કરી આ વન સહાય આપવામા ં આવ ે છે, જનેા કારણ ે હાલમા ં રા યમા ં ૨ લાખ જટેલી િવધવા 
બહેનોન ેઆ લાભ મળી ર ો છે.   

 અમદાવાદ િજ ાન ે"બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો" અિભયાન અંતગત ઉ કૃ  કામગીરી માટે કે  

સરકારના મ હલા અન ેબાળ ક યાણ િવભાગ ારા રા ીય ક ાનો એવોડ એનાયત કરવામા ંઆ યો છે. 
જળ 
યવ થાપન : 

 યા ંપુ ષાથ હોય યા ંઆશીવાદ પણ હોય. એટલ ેજ તો જળ યવ થાપન ે  ેગુજરાતે કરેલા 
યાસોમા ં ણ ે કૃિતના પણ આશીવાદ મળતા હોય તેમ ચાલ ુવષ ચોમાસામા ંમેઘરા એ અસીમ કૃપા 

વરસાવીન ેનાના-મોટા જળાશયો અને તળાવો છલકાવી દીધા ં છે, તો બી  તરફ નદીઓ પર બનેલા 
હરોળબંધ ચેકડેમોના કારણ ેઅનેક નદીઓ પુન: વન પામી છે. સમ  દેશમા ંએ વાત િનિવવાદપણ ે
િસ  થઈ ચૂકી છે કે જળ યવ થાપનની બાબતમા ં ગુજરાતે સમ  દેશન ે દશા ચ ધી છે. એટલ ેજ તો 
નીિત આયોગે સતત ી  વષ જળ યવ થાપન ે  ે ગુજરાત સમ  દેશમા ં થમ નંબરે હોવાનુ ં હેર 
કય ુછે, જ ેગુજરાત માટે ગૌરવ સમાન બાબત છે. 

 સમ  રા યમા ં જળ ોતના સં હનો યાપ વધારવા છે ા બે વષથી સુજલામ સફુલામ જળ 
અિભયાન હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. જ ેઅંતગત જળસંચયમાં વધારો થાય તેવા કામો લોકભાગીદારીથી 
હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન અંતગત છે ા બે વષમા ંકલ ુ ૩૦૪૧૬ કામો 
પૂણ કરવામાં આવેલ છે. જ ે પૈકી કલુ  ૧૨૨૭૯ તળાવો ડા કરવામા ં આવેલ છે તથા કલુ  ૫૭૭૫ 
ચેકડેમોનુ ં ડી-િસ ટ ગ કરવામા ં આવેલ છે. જનેા થકી ૨૩,૫૫૩ લાખ ધન ફટૂ  જટેલો જળસં હ 

મતામા ંવધારો થયલે છે. લોકભાગીદારીથી કલુ  . ૧૧૦ કરોડ લોકફાળો મળલે છે. 
 સૌની યોજનાઃ 
 સૌરા  અન ેક છ િવ તારના ૧૧ િજ ાના ૧૧૫ જળાશયો નમદાના નીર ભરવાથી સૌરા  અન ે
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ક છમા ં પીવાના પાણીનો દુકાળ હવ ે ભૂતકાળ બ યો છે.  સૌની યોજનાથી લગભગ ૯૭૦થી વધુ 
ગામડાઓ અને ૩૧થી વધુ શહેરોન ેઆ યોજનાનો લાભ મ ો છે. ચારે-ચાર લ કના બાકી રહેલા કામો 
ઝડપથી પૂણ થઈ ર ા છે. ગત વષ પાણીની અછતમા ં સૌરા ના ૧૫ ડેમો,૨૫ તળાવો તથા ૧૦૦ 
ચેકડેમો ભરાયા છે, જનેાથી રાજકોટ, મનગર,ભાવનગર,મોરબી, ગ ડલ, જતેપુર, બોટાદ અને રાણપુર 
શહેરન ેપીવાનુ ંપાણી આપવામા ંઆવેલ છે. થમ તબ ાના ૧૨ પેકેજ પૈકી ૮ પેકેજના કામો સંપૂણ 
પૂણ થયેલ છે અને બાકીના ં૪ પેકેજના ં કામો ગિત હેઠળ છે. જ ેમાચ-૨૦૨૦ સુધીમા ં પૂણ કરવાનુ ં
આયોજન છે. ી  તબ ાના પાંચ પેકે ની કામગીરી પૂર શમા ંથઈ રહી છે જ ેઆગામી બે વષમા ં
પુણ કરવાનુ ં આયોજન છે. સૌની યોજના પૂણ થય ે ૮,૨૫,૦૦૦ એકર જટેલા િવ તારમા ં ખેડતોનેૂ  
આપવામા ંઆવતી િસંચાઇ સુિવધા સુ ઢ થશ.ે 

પાણી પુરવઠોઃ  માન. વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદીએ "નલ સે જલ"  યોજના અમલમા ં મુકવાની 

હેરાત કરી છે. તેના અંતગત ગુજરાત રા યમા ંઅ યાર સુધીમા ંરા ય સરકારે ૭૮% 

પાણીના કનેકશન અગાઉથી આપી દીધા છે. હવે "નલ સે જલ" યોજના અંતગત 

બાકીના તમામ ઘરોમા ં૨૦૨૨ સુધીમા ંઘર દીઠ પાણીનુ ંકનેકશન આપવાની કામગીરી 
પૂર શમા ં ચાલ ુ કરી છે. લોકોન ે વ છ, લોરાઈડ મુ ત, નાઈટાઈટ મુ ત અન ે
ગુણવ ા યુ ત પાણી ા  થાય અન ેછેવાડાના ગરીબ ગામડાના માણસો રોગમુ ત બન ે
તેવુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ંછે.   

  ગુજરાત વોટર ડે ફિસટ ટેટમાંથી સર લસ વોટર ટેટ બન ેતે માટે ભારતમા ંસૌ થમ 
રા ય ગુજરાતે ૧૬૦૦ કી.મી.ના દ રયા િકનારા ઉપર ૫ ડસિેલનશેન લા ટ લગાવીન ે
દ રયાના ખારા પાણીન ે ટેકનોલો નો મહ મ ઉપયોગ કરીન ે મીઠા કરીન ે પી.પી.પી. 
અને હાઈ ીડ મોડેલથી દૈિનક ૩૭ કરોડ લીટર શુ  પાણી ગુજરાતન ે ા  થશ.ે  

  મારી સરકારે પાણી માટે ર ુઝ, રયુઝ, રસાઈકલ અને રચાજ, 4Rના મં  ઉપર કામ 
કરી રહી છે. મને આનંદ છે કે ગુજરાત પહેલુ ંરા ય છે કે જણેે પાણીના એક-એક બંુદન ે
બચાવી ઉપયોગ કરવાની નીિતન ેઅખ યાર કરી છે. જનેા ભાગ પે હ રો લીટર પાણી 
ઉપયોગ કરીન ેગટરમા ંછોડી દેવામા ંઆવતંુ હતુ, તેન ેબદલ ે યાપક માણમાં સુએઝ 
ટીટમે ટ લાનની મદદથી પાણીન ે શુ  બનાવી, શુ  પાણી ઉ ોગ, ખેતી, તળાવો 
ભરવા વગેરેમા ંઉપયોગ કરી તે પાણીનો સદઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. જનેા ભાગ પે 
અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા ારા દૈિનક ૪૦ કરોડ લીટર પાણી શુ  કરીન ે ફતેવાડી 
િવ તારના ખેડતોનેૂ  ખેતી માટે આપવામા ંઆવ ેછે.  

કૃિષ : ગુજરાત રા યમા ંલાખો ખેડતોૂ  દર વષ અંદાજ ે૮૫ લાખ હેકટર જમીનમા ં ખરીફ અન ે ૩૧ લાખ 
હે ટરમા ં રિવ સીઝનમા ં જદાુ  જદાુ  પાકોનુ ં વાવેતર કરે છે. ગુજરાતના ખેડતોની મહેનતૂ , સરકાર ારા 
િસંચાઈના પાણીની યવ થા, સમયસર વીજળીની યવ થા, ખાતર-િબયારણ અન ે કૃિષ વૈ ાિનકો 

ારા સતત માગદશનના કારણ ે કૃિષ ે નો ખૂબ મોટો િવકાસ થયો છે. વષ ૨૦૧૭-૧૮મા ં કઠોળ 
પાકના ઉ પાદન માટે ભારતમા ં થમ ગુજરાત રા યન ે .૧ કરોડના ઇનામ સાથે કૃિષ કમણ શંસા 
પુર કાર મળલે છે. ૨૦૧૮-૧૯ના વષ રા યનુ ંકલૂ  કૃિષ અન ેસલં  ે નુ ંએકદરં  ઉ પાદન .૧.૭૨ 
લાખ કરોડનુ ંથયુ ં છે તેમા ંસારી ખરીફ અન ે રિવ સીઝનથી ચાલ ુવષ વધારો થશ.ે દેશમા ં કૃિષ િવકાસ 
દરમા ંગુજરાત અ ીમ હરોળનુ ંરા ય છે.  

 રા યના ખેડતોનેૂ  પોષણ મ ભાવ મળી રહે તે માટે ભારત સરકારના સહયોગથી ગુજરાત સરકાર 
િવિવધ પાકોની મોટા જ થામા ંટેકાના ભાવે ખરીદી કરે છે,  જ ેપૈકી ચાલ ુવષ તા: ૩૦/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ઓનલાઈન ર ટેશન કરાવેલ ખેડતોૂ  પૈકી અંદાજ ે બે લાખ જટેલા ખેડતોૂ  પાસેથી અદંાજ ે
.૧૩૯૭ કરોડના મુ યની ૨.૭૪ લાખ મ.ે ટન મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામા ંઆવેલ છે. આ 

ઉપરાંત મગ, અડદ અને તુવેરની ખરીદી પણ કરવામા ંઆવી રહી છે. 
 માન. વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદીની કે  સરકાર ારા સમ  દેશના લાભાથ  ખેડતોનેૂ  

મદદ પ થવા માટે અન ે ખેતીની સીઝનની શ આતમા ં ખાતર-િબયારણ, દવા િવગેરે ખરીદવા માટેની 
સહાય કરવા માટે ખાતેદાર દીઠ દર વષ ૬ હ ર આપવાની મહ વાકાં ી એવી ધાનમં ી િકસાન િનિધ 
યોજના શ  કરેલ છે, જ ેઅંતગત ગુજરાત રા યના ખેડતોનેૂ  તા: ૦૬/૦૧/૨૦૨૦ સુધીમા ંચાર હ ાના કલુ  
.૨૮૩૯.૩૪ કરોડનુ ંચૂકવ  ંલાભાથ ઓના બૅ ક એકાઉ ટમા ંકરવામા ંઆવેલ છે. 

 મારી સરકાર કદરતીુ  આપિ ઓ વખતે હમેશાં  ખેડતોનીૂ  પડખ ેઉભી રહી છે. આપ સૌ ણો છો તે 



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
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માણે ગુજરાતમા ંખરીફ સીઝન દરિમયાન રા ય માં ઈ રના આશીવાદથી યાપક અને સારો વરસાદ 
થયો, જનેા કારણ ેચોમાસા દરિમયાન ૮૬.૭૮ લાખ હેકટરમા ંવાવતેર થયુ ંઅને િવિવધ કારના ખરીફ 
પાકનુ ંમોટા માણમા ંઉ પાદન થયુ,ં પરતું  સાથે સાથે ચોમાસ ુપૂ  થયા પછી માવઠા દરિમયાન કેટલાક 
િવ તારોમા ં વરસાદને કારણ ે  કદરતીુ  આપિ ઓ આવી પડી અને ખેડતોનેૂ  નુકસાન થયુ.ં તેમા ં મારી 
સરકારે રા યના ખેડતોનેૂ  થયલે નુકસાન અ વય ેતમામ િજ ાના તમામ  તાલુકાઓના ખેડતૂ  ખાતેદારોન ે
મદદ પ થવા માટે ભૂતકાળમા ંકદી ન અપાયેલી તેટલી મોટી સહાય .૩૭૯૫ કરોડની માતબર રકમનુ ં
સહાય પેકેજ આપવાનો િનણય કરેલ છે. ૧૯૯૩ બાદ ૨૬ વષ આ વષ રા યના ઉ ર ગુજરાતના 
િજ ાઓમા ં આવેલ તીડના આ મણન ે ભારત સરકાર અન ે રા ય સરકારની ટીમો ારા અસરકારક 
િનયં ણ કરાયુ ં છે અન ે ૩૩ ટકાથી વધુ નુકસાન પામલે કૃિષ વાવેતરના અંદાજ ે ૧૧૦૦૦ ખેડતોનાુ  
૧૭૦૦૦ હે ટર વાવેતર નુકસાન માટે . ૩૫ કરોડનુ ંસહાય પેકેજ હેર કરવામા ંઆ યુ ંછે.  

 મારી સરકાર ારા રા યના ખેડતોનાૂ  હતાથ રા યમા ં કૃિષ યાંિ કીકરણનો યાપ વધારવા માટે 
ચાલ ુ વષ(નવે બર-૧૯અંિતત) ટેકટર તેમજ ટેકટર સંચાિલત  ખેત ઓ ર /સાધનની ખરીદી માટે 
રા યના કલુ  ૪૦,૭૩૫ લાભાથ ઓન ે .૧૫૦.૩૭ કરોડની નાણાકીય સહાય ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. 

 ચાલ ુવષ રા યમા ંથયેલ યાપક વરસાદના કારણ ેરવી સીઝનમા ંપણ ખૂબ મોટા માણમા ંઘ , 
રાયડો, ચણા,  િવગેરે સ હતના િવિવધ પાકોનુ ં યાપક માણમા ં ૩૮ લાખ હે ટરમા ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે અન ેજ ેગયા વષ કરતા ં૩૬% વાવેતર વધારે થયુ ંછે.  

 બાગાયતી પાકો હે ટર દીઠ વધુ ઉ પાદન અને આવક આપે છે. બારે માસ કામ મળી રહેતંુ હોવાથી 
રોજગારીની તકો પુરી પાડે છે, પયાવરણ સુધારવામા ંમદદ કરે છે, તેમજ િવદેશી હ ડયામણૂં  પણ કમાવી 
આપે છે. બાગાયતી પાકોની ઉપયોગીતા અને તેના મહ વને લ માં લઇ રા ય સરકાર ારા રા યમા ં
બાગાયતી િવકાસને ખાસ મહ વ આપવામાં આવે છે. મારી સરકાર ારા રા યમાં બાગાયતી ખેતી કરનાર 
ખેડતો માટે અનેક પગલા ંભયા છેૂ , જનેા કારણ ેરા ય કેરી, કેળ, ચીકુ અન ેખારેકના પાક માટે ણીતંુ 
બ યુ ંછે. ફળો અન ેશાકભા  બી  દેશોમા ંિનકાસ કરવામા ંઆવ ેછે. યારે , વ રયાળી તથા ધાણા 
જવેા મસાલા પાકોના ઉ પાદનમા ંતેમજ ઇસબગુલના ોસેસ ગ અન ેિનકાસમા ંદુિનયામા ંઅ ેસર છે.  

 રા ય સરકારના બાગાયત ખાતા હ તક ગુજરાતના ખેડતોનેૂ  નવીનતમ ટેકનોલો નો લાભ મળી 
રહે તે હેતુથી રા યમા ંપાંચ સે ટર ઓફ એ સેલે સ કાયરત છે.  

 ચાલ ુ વષ ૯૨.૨૬ લાખ મ.ેટન જટેલા ફળોનુ ં  ઉ પાદન, ૧૨૫.૪૦ લાખ મ.ેટન શાકભા નુ ં
ઉ પાદન તથા ૮.૨૩ લાખ મ.ેટન મસાલા પાકોનુ ંઉ પાદન મેળવવામા ંઆવેલ છે.  

 કૃિષ પેદાશોન ે રાસાયિણક ખાતરો અને જતુનાશકં  દવાઓથી મુ ત કરવા, ખેડતોનુંૂ  ખેતી ખચ 
ઘટાડવા અને લોકોનુ ં વા ય સુધારવા ાકૃિતક ખેતીમા ં મારી સરકારે અદ ય ઉ સાહ બતા યો છે. 
રા યમા ં સાત દવસની  તાલીમ ારા ૨૫,૦૦૦ મા ટર ટેનસ તૈયાર કરવામા ં આ યા છે તથા વંદે 
ગુજરાત ચેનલ અન ે ૧૩,૦૦૦ ઈ- ામ સે ટરો મારફત આ તાલીમ સંવાદ ગામ-ેગામ પહ ચાડી 
જન ગૃિત કેળવી છે. દર અઠવાડીય ે ૧૦,૦૦૦ લેખ ે ખેડતોનેૂ  વામૃત અન ે હબલ પે ટીસાઈડ 
બનાવવાની તાલીમ શ  કરવામા ંઆવી છે. 

સહકાર :  ગુજરાત રા યના ખેડતોનેૂ  ૩ લાખ િપયા સુધીનુ ં કૃિષ િધરાણ વગર યાજ ે મારી સરકાર 
આપી રહી છે. આમ ખેડત યાૂ જના ચ મા ંન ફસાય તેની િચંતા મારી સરકાર કરે છે. રા ય 
સરકારે ખેડતોને ૂ . ૫૭૧ કરોડ યાજ સહાય આપી છે.   

  ગુજરાત રા યમા ં ેત ાિંતના ભાગ વ પે િ તરીય સહકારી માળખા ારા દૂધ ઉ પાદન 
અને િવતરણની યવ થા ગોઠવવામા ં આવેલ છે. જ ે સમ  િવ મા ં"અમૂલ પેટન" તરીકે 
ઓળખાય છે. રા યમા ં૨૪ િજ ા દૂધ સંઘો સાથ ેઅંદાજ ે૧૭૦૦૦ ાથિમક દૂધ ઉ પાદક 
મંડળીઓ અન ે ૩૬.૧૬ લાખ સભાસદો સંકળાયેલા છે. રા નુ ં સહકારી ે  ે દિૈનક દૂધ 
એકિ કરણ ૮.૫૧ કરોડ લીટર છે. તેની સામે ગુજરાત રા યમા ં સહકારી મંડળીઓ ારા 
દૈિનક એક ીકરણ ૨.૩૦ કરોડ લીટર છે. આમ, સમ  રા ના દૂધ એક ીકરણમા ં
ગુજરાતનો ૨૭% ફાળો છે.  

  રા યના ા ય િવ તારમા ં દૂધ ઉ પાદકોન ે દૂધના વેચાણ  પેટે .૯૦ કરોડની દૈિનક 
ચૂકવણી કરવામા ંઆવ ેછે, જ ેથકી ા ય અથતં  વધુ મજબુતબનેલ છે.   

ામ િવકાસ : મારી સરકાર ારા રા યના ામીણ િવ તારમા ંવસવાટ કરતા લોકોના વનમા ંઆિથક ઉ િત 
લાવવા માટે આ િવકા, કૌશ ય િવકાસ, સામાિજક સુર ા અન ે માળખાકીય સુિવધાના અનેકિવધ 
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કાય મો સંલ  િવભાગો સાથ ેમળીન ેચલાવવામા ંઆવી ર ા છે.  
 વ છ ભારત મીશન  ામીણ : 
 આ યોજના હેઠળ રા યમા ં કલુ  ૩૭ લાખથી વધુ શૌચાલયોનુ ં િનમાણ કરવામા ં આ યુ ં છે. તા. 

૦૨/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ મહા મા ગાંધી ની પાવનભિૂમ પોરબંદર ખાતેથી મહામ હમ રા પિત ીની 
ેરક ઉપિ થિતમા ંસમ  ામીણ ગુજરાતન ેખુ ામા ંશૌચમુ ત એટલે કે "ODF રા ય"  તરીકે હેર 

કરવામા ંઆવેલ છે.  
  વ છ સવ ણ ામીણ (SSG) ૨૦૧૯માં વે ટન રીિજયન કેટેગરીમા ંગુજરાત રા યન ે થમ 

મનો એવોડ મળલે છે અન ેરા યના ણ િજ ાઓ - પાટણ થમ માંક, મહીસાગર બી  
માંક, અને પંચમહાલન ે ી  માંકનો એવોડ અને શિ તપ થી સ માિનત કરવામા ં

આવેલ છે. 
 મહા મા ગાંધી રા ીય ામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના (મનરેગા) : 
  આ યોજના તા. ૦૧/૦૪/૦૮થી રા યમા ંઅમલમા ંછે. જ ેઅંતગત કલુ  ૩૭.૫૬ લાખ રિજ ટડ 

ામીણ કટબોુ ું  પૈકી  કલુ  ૨૪.૦૦ લાખ કટબોનેુ ું  છે ા ણ વષમા ંરોજગારી આપવામા ંઆવેલ 
છે અન ે તેના માટે કલુ  . ૧૮૨૦.૪૧ કરોડની રકમ િમકોન ેDBT મારફતે ચૂકવવામા ંઆવી 
છે. 

 ધાનમં ી આવાસ યોજના ( ામીણ) : 
 માનનીય વડા ધાન ી ારા ા ય િવ તારના ઘરિવહોણા કટબોનેુ ું  "પોતાના વ નનુ ંઘર" મળ ે

તે માટે તા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૬ થી ધાનમં ી આવાસ યોજના( ામીણ) અમલમા ંમૂકેલ છે. આ યોજના 
હેઠળ અ યાર સુધીમા ં કલુ  ૨,૮૧,૮૦૦ ામીણ આવાસો મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા છે. જ ેઅંગે કલુ  ખચ 
.૨૪૯૨ કરોડ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ધાનમં ી આવાસ યોજના ( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ભારત સરકાર ારા રા યના 
પોરબંદર િજ ાના રાણાવાવ તાલુકાન ે"ઓવરઓલ પરફ મ સ ઇન ઇિ લમે ટેશન ઓફ પીએમએવાય-

" માં એવોડ ા  થયલે છે.  

શહેરી િવકાસ: ધાનમં ી આવાસ યોજના - હાઉસ ગ ફોર ઓલ (શહેરી) : રા યના શહેરો/નગરોન ે ઝંુપડપ ી 
મુ ત કરવા અન ેશહેરી િવ તારમા ંગરીબો અન ેમ યમ વગના લાભાથ ઓન ે યાજબી િકમતનાં  આવાસો 
પૂરા પાડવાના ઉમદા હેતુ સાથ ે૨૦૨૨ સુધીમા ં"હાઉસ ગ ફોર ઓલ"ના લ યાંકન ેિસ ધ કરવા રા યમા ં

કલુ     ૫,૬૮,૬૮૫ આવાસો મંજરૂ  કરવામા ં આવેલ છે. જ ે પૈકી ૨,૯૭,૯૪૬ આવાસોની કામગીરી પુણ 
કરવામા ંઆવેલ છે અન ેબાકી રહેલા આવાસો િવિવધ તબ ે  ગિત હેઠળ છે.  

  શહેરોન ેઓપન ડેફીકેશન ી કરવાના અિભયાન અંતગત ૫ લાખ ૬૦ હ ર કરતા ંપણ 
વધુ યિ તગત શૌચાલય તૈયાર કરેલ છે જનેા માટે અને તેનો 
 . ૬૭૮ કરોડ ખચ થયો છે.  

  કલુ  -૧૭૦ થાિનક વરા યની સં થાઓના ૧૪૦૦ વાડમા ંઘન કચરાનુ ં૧૦૦% ડોર ટુ 
ડોર કલે શન કરવામા ંઆવ ે છે અને એક  થયલે કચરાના આશરે ૪૪ ટકાનુ ં ોસિેસંગ 
કરવામા ંઆવ ેછે.   

  સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ માટે મહાનગરપાિલકાઓ તથા નગરપાિલકાઓન ે કલુ    ૩૨૩ 
કરોડ ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

  રા યના શહેરી િવ તારોના સવાગી િવકાસ માટે રા ય સરકાર ારા માળખાગત િવકાસના 
અનેક કામોની અમલવારી ારા રા યના શહેરોમા ં સવસમાવશેક િવકાસની નેમ ય ત 
કરેલ છે. રા ય સરકારની આ િતબ ધતાના ભાગ પે સરકારે વષ ૨૦૦૯ થી અમલી 
કરેલ વિણમ જયંતી મુ ય મં ી શહેરી િવકાસ યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે પણ 
.૧૪૨૭ કરોડ જટેલી માતબર રકમ ફાળવી શહેરોના સવાગી િવકાસ માટેની પોતાની 
િતબ તા ય ત કરેલ છે. આ યોજના હેઠળ રા ય સરકાર ારા રા યના તમામ શહેરોન ે
િત યિકત/ િત દન ૧૪૦ લીટર શુ  પીવાલાયક પાણી પુરવઠો ઉપલ ધ થાય તે માટે 
.૧૫૨૦ કરોડની મંજરીૂ  આપી સઘન અમલવારી હાથ ધરેલ છે. કલ ુ ૧૬૮ કામોને મંજરીૂ  

આપવામાં આવેલ છે, જ ેપૈકી ૧૫૪ કામો પૂણ થયેલ છે   
  રા યની ૧૫૫ નગરપાિલકાઓ માટે ભુગભ ગટર યવ થા માટે .૫૬૭૬ કરોડની 

યોજનાઓન ેમંજરીૂ  આપવામા ંઆવેલ છે. મંજરૂ  કરેલ ૧૭૭ કામો પૈકી ૧૬૮ કામો પૂણ 
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થયેલ છે.  
  મહાનગરપાિલકાઓ અને નગરપાિલકાઓમા ં ખાનગી સોસાયટીઓમા ં જનભાગીદારી 

યોજના હેઠળ .૨૬૨૨.૦૯ કરોડના ૩૧૪૩૬ કામોન ેમંજરીૂ  આપી છે અને  .૧૬૩૦.૨૬ 
કરોડની ાંટની ચૂકવણી કરવામા ં આવી છે, આવા ૨૮૫૮૦ કામો પૂણ થયા ં છે અન ે
૧૧૬૪ કામો ગિત હેઠળ છે.  

  રા યની મહાનગરપાિલકાઓ અને નગરપાિલકા િવ તારોમા ં ટા ફકની તેમજ દુષણની 
સમ યાના િનવારણ અન ે સમય તથા ધણની બચત હેતુથી કલુ  ૭૫ લાયઓવરના 
લ યાંક સામ ે .૧૪૫૪ કરોડના ખચ ૩૦ લાયઓવર ની કામગીરી પૂણ થયેલ છે, યારે 
બાકીની કામગીરી ગિતમા ંછે.  

  શહેરોનો સુ યવિ થત િવકાસ અન ે ટાઉન લાિનગં િ કમો અન ે ડેવલોપમે ટ લાનના 
કારણ ે આિથક રીતે શહેરો ધમધમતા થાય, એટલા માટે છે ા બે વષમાં મારી સરકારે 
૨૦૦થી વધુ ટી.પી. િ કમ અન ે ૧૬ થી વધુ નગર િવકાસ લાન મંજરૂ  કયા છે. જ ે
ગુજરાતના િવકાસમા ં એક કીિતમાન થાિપત કરવાની સાથ ે ઝડપી અને િનણાયક 
સરકારનુ ંઉદાહરણ પૂ  પા  ુછે.  

માગ અન ેમકાન 
િવભાગ : 

ગુજરાતમા ં ખૂબ જ લોકિ ય થયેલ મુ યમં ી ામ સડક યોજના થકી કાચા ર તા અને ડામર 
બનાવવાની તથા એક ગામન ેબાજનાુ  ગામો સાથે ડતા ંએક થી વધુ ર તા બનાવવાની ા ય માગ ના 
અપ ેડેશન કરી ગુજરાતના ગામડાઓના નાગ રકોન ે પાકા ર તાની કાયમી સુિવધા ા  કરવાની 
મહ વાકાં ી યોજના હાથ ધરેલ છે. આ મુ યમં ી ામ સડક યોજનાના થમ તબ ામા ં ૨૯૬૭૧ 
િક.મી.નાં ૧૧૧૩૦ કામોને .૧૦૧૭૩ કરોડની મંજરીૂ  આપવામાં આવેલ છે. જ ે પૈકી અ યાર સુધીમા ં
૨૨૩૮૨ િક.મી. લંબાઇના ૮૪૮૬ કામો પુણ કરવામાં આવેલ છે. આ કામોમાં મુ ય વે ૭૨૬૫ િક.મી. 
ર તાને કાચાથી ડામર સપાટીના કરવામાં તેમજ ૨૪૮ કોઝવ ે/ પુલો સ હત ર તાને રીસરફેસ ગ / પહોળા 
કરવાના ંકામો પુણ કરવામાં આવેલ છે.  

 વધુમા ં વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલુ  .૨૧૧૨ કરોડ કરતા વધુ રકમના કામોન ેમંજરીૂ ઓ આપવામા ં
આવેલ. જ ેપૈકી, રા યના અંતરીયાળ િવ તારોના ગામ તથા પરાઓન ે થમ વખતના ડાણ / કાચા 
ગાડામાગ ન ે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે .૬૫૭ કરોડના અદંા ત રકમના ૭૯૦ કામોન ે મંજરીૂ  
આપવામા ંઆવેલ છે. 

  રા યમા ંવધતી જતી વાહન યવહારની જ રીયાતન ે યાન ેલઇ માગ અને મકાન િવભાગ ારા 
૪૦૮.૩૦ િક.મી. લંબાઇના ર તાઓનુ ં . ૫૯૫૨ કરોડના ખચ  
૬ માગ યકરણ કરવાની કામગીરી હાથ ઘરેલ છે. આ કામગીરીમા ંબગોદરા-તારાપુર-વાસદ, અમદાવાદ-
બગોદરા-રાજકોટ, સરખેજ-ગાંઘીનગર ના કામો રા ય સરકાર ારા કરવામા ંઆવલે છે. યારે મહેસાણા-
પાલનપુર ર તાની કામગીરી િવ  બકની સહાય ારા કરવામા ંઆવેલ છે.    

  અંબા , ડાકોર, પાવાગઢ અને પાલીતાણા યા ાધામોન ે ડતા ૩૭૯.૮૮ િક.મી. ર તાઓના ં
ચાર માગ યકરણની કામગીરી હેઠળ ૧૬૯.૮૮ િક.મી. ર તાની કામગીરી પૂણ થયેલ છે તથા પાલનપુર-
દાંતા-અંબા , ખેરોજ-અંબા , વડનગર-અંબા , નડીયાદ-ડાકોર, પાલીતાણા-તળા  સહીતના ં
૨૧૦ િક.મી. લંબાઇના ર તાની કામગીરી ગિતમા ંછે.  

  રા યના ૨૪૦ િક.મી. લંબાઇના ર તાઓનુ ં .૮૪૫ કરોડના ખચ ચાર માગ યકરણ પહોળા 
કરવાની કામગીરી પૂણ થયેલ છે. જ ેપૈકી ૬૬૮ િક.મી. લંબાઇના ંર તાઓનુ ં .૨૪૧૪ કરોડની અંદા ત 
રકમની કામગીરી ગિતમા ંછે. 

 રા યમા ં ૨૯૩ િક.મી. લંબાઇના ર તાઓનુ ં . ૪૨૬ કરોડના ખચ ૧૦ મીટર પહોળા કરવાની 
કામગીરી પૂણ થયલે છે, યારે વાલમ-ભાંડુ- ટાણા-કડી રોડ, રાજપારડી-ને ંગ. જયારે ૮૬૫ િક.મી. 
લંબાઇના ંર તાઓનુ ં . ૧૯૨૬ કરોડની અંદા ત રકમની કામગીરી ગિતમા ંછે. 

  િવિવધ રા ય ધોરીમાગ ન ે૭/૧૦ મીટર પહોળા કરવાની ૬૮૧ િક.મી. લંબાઇના ર તાઓની . 

૫૫૯ કરોડના ખચ કામગીરી પૂણ થયેલ છે, જયારે ૧૪૮૫ િક.મી. લંબાઇના ં ર તાઓની . ૨૬૨૩ 
કરોડના ખચ કામગીરી ગિતમા ંછે. 

  રા યની નદીઓ પર પુલો બનાવવાની કામગીરી મોટા માણમા ંહાથ ધરેલ છે અને જતેપુર 
ન ક ભાદર નદી પર પુલ, બોડેલી-હાલોલ ર તા પર ઢાઢર નદી પર પુલ સ હત કલુ  ૯ પુલો .૧૦૯ 
કરોડના ખચ પૂણ કરેલ છે. અને ડભોઇ- માલસર ન ક નમદા નદી પર પુલ, ખેડા-ધોળકા ર તા પર 
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સાબરમતી નદી પર પુલ, પાટણ ન ક સર વતી નદી પર પુલ અન ેબીલીમોરા ન ક કાવેરી નદી પરના ં
પુલ સ હત ૪૦ પુલોની -.૧૩૯૫ કરોડની કામગીરી ગિતમા ંછે.  

  કડી તથા ગ ડે ર તાલુકા સેવાસદનના કામો પુણ થયેલ છે તથા પાટડી, ખેડા સ હત ૪ સવેા 
તાલુકા સદનના કામો ગિતમા ંછે.  

  ારકા અિતિથગૃહનુ ંકામ પુણ થયલે છે તથા સોમનાથ, અંબા , સુરતના અિતિથગૃહના ંકામો 
ગિતમા ં છે. ૪ િવ ામગૃહના કામો પૂણ થયેલ છે તથા ૧૩ તાલુકા મથકોએ િવ ામગૃહના ં કામો 
ગિતમા ંછે.  

  રા ય સરકારના કમચારીઓન ેઆવાસ ઉપલ ધ કરાવવાની કામગીરીના ભાગ પે ગાંધીનગર 
તથા અમદાવાદ ખાતે કુલ ૩૩૬ આવાસોનુ ં .૭૩.૬૯ કરોડના ં ખચ બાંધકામ પૂણ થયેલ છે તથા 
૨૬૪૦ આવાસોનુ ં .૬૯૬.૨૫ કરોડના ખચ બાંધકામ ગિતમા ંછે. 

  સુિવધાયુ ત સરકારી કચેરીઓ બનાવવાની નેમ સાથ ેગાંધીનગર ખાતે કમયોગી ભવન ૩ ના ં
િવ તરણ અ વય ે .૬૦.૦૦ કરોડની અંદા ત રકમના એક નવા લોકનુ ંબાંધકામ ગિતમા ંછે.  

  બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ાન ે ડતા ં ગઢલીુ -સાંતલપુરના સરહદી િવ તારના ર તાના 
૭૯.પ૯ કી.મી.ની લંબાઇના કાચા ર તાન ે ડામર સપાટી બનાવવાની કામગીરી .૪૦૧ કરોડના ખચ 

ગિત હેઠળ છે. 
  રા ય સરકારના ફાટક મુ ત ગુજરાત અિભયાન હેઠળ કલુ  ૧૪૩ રે વ ે ોસ ગ ઉપર .૬૪૦૦ 

કરોડની અદંા ત રકમથી આર.ઓ.બી. બાંધવાના કામની મંજરીૂ , જ ેપૈકી ૭૫ આર.ઓ.બી.ની કામગીરી 
.૩૦૦૦ કરોડના ખચ ગિતમા ંછે.  

વાહન યવહાર: વાહન યવહાર સંબંિધત કામકાજન ે પારદશક અન ે સિુવધાજનક બનાવવા તથા નાગ રકોનો 
સમય, શિ ત અને ધણ બચાવવા મારી સરકારે બે અગ યના િનણયો કયા છે. જમેાં ગુજરાત રા યમા ં

વેશ કરવાના ંમુ ય ર તાઓ પર જ ેR.T.O.ની ૧૬ ચેકપો ટ ચાલતી હતી તે નાબૂદ કરવાનો િનણય 
લીધો છે. આ િનણયના અમલથી રા યની R.T.O ચેકપો ટો પર વાહનોની જ ેલાંબી લાઈનો લાગતી 
હતી તે હવે બંધ થઈ છે અન ેઅ ય રા યમાંથી ગુજરાત રા યમા ંઆવતા વાહનચાલકો જ ેવાહન ટે સ 
ભરતા હતા તે હવે ઓનલાઈન ભરવાની સુિવધા ઉપલ ધ કરવામા ંઆવી છે, તેના કારણ ેવાહન ગુજરાત 
રા યમા ંદાખલ થાય તે પહેલા ંજ વાહન ટે સ ભરાઈ ય છે. તેથી કર ભરવાની યામા ંપારદશકતા 
આવી છે. 

  રા યમા ં દર વષ ૭,૮૩,૦૦૦ કરતા ં પણ વધુ નાગ રકો વાહન ચલાવવા માટે નવા લિનગ 
લાયસ સ કઢાવ ેછે. અ યાર સુધી રા યની મા  ૩૬ સરકારી કચેરીઓમાં જ લિનગ લાયસ સ કાઢવાની 
સુિવધા હતી, તેના કારણ ેલાયસ સ મળેવવામા ંસમયનો ઘણો િવલંબ થતો હતો અને R.T.O. કચેરીમા ં
ખૂબ જ ભીડ થતી હતી. આ યામા ં હવે મોટો સુધારો કરી રા યની ૨૨૧ આઈ.ટી.આઈ અને ૨૯ 
પોલીટેકનીક કોલે મા ં લિનગ લાયસ સની નવતર સિુવધાનો આરભં  કરવામા ં આ યો છે, જથેી વધુ 
થળોએ વધુ ઝડપથી લાયસ સ ા  થવા લા યા છે અને જનોન ેહાડમારીમાંથી મુિ ત મળી છે. 

અ યાર સુધીમા ં(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ) આ આઈ.ટી.આઈ અને પોલીટેકનીક  કોલે  ારા  
૫૩૨૦૩ લાયસ સ ઈ ય ુકરવામા ંઆવેલ છે. 

 વાહન યહવાર િનગમ વારા વષ ૨૦૧૯-૨૦ દરિમયાન ૬૯૬૬ િશડયુલમાં ૩૫૨ િશડયુલો નો 
વધારો કરી હાલમાં કલ ુ ૭૩૦૭ િશડયુલો થકી કલ ુ ૪૮૩૪૧ ટીપો ારા રા યના અંત રયાળ અને દુગમ 
િવ તારમાં યાતાયાત માટે બસ સેવાઓનુ ંસંચાલન કરવામા ંઆવલે છે. આ રીતે રા ય ના ૯૯.૫૭% 
ગામડાઓને આવરી લેવામાં આવેલા છે. 

  મારી સરકાર ારા રા યના ગરીબ પ રવારો ારા કરવામા ંઆવતી ઓવર લોડ ગ મુસાફરી 
અને તેના કારણ ેથતા અક માત જવેા બનાવો િનવારી શકાય અન ેસ તી સેવા ઉપલ ધ 
કરી શકાય તે માટે લ  સંગોની ુપ બુક ગની મુસાફરીની સવેા અમલ માં મુકી છે,  જનેો 
અ યાર સુધીમા ં૭૯૮૭ પ રવારો લાભ મળેવેલ છે. સુ ીમ કોટની રોડ સે ટી કમીટી ારા 
સદર કીમની સંશા કરવામા ંઆવેલ છે.  

  રા યની મુસાફર જનતા ઘરે બેસી પોતાનો વાસનુ ંઆયોજન કરી શકે તે માટે મોબાઈલ 
એ લીકેશન નો અમલ ઓ ટોબર ૨૦૧૯ થી નવીન ફીચસ સાથે કરવામા ંઆવેલ છે. જમેાં 
વાહનના ટેક ગની સુિવધા, ઓનલાઇન બુક ગની સુિવધા, ઓન-લાઇન ફ રયાદની 
સુિવધા જવેા અનેક નવા ફીચસ ઉમરેવામા ંઆવેલ છે. 
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  વષ ૨૦૧૯-૨૦ મા ંરા યની મુસાફર જનતાન ેવધુ સારી સગવડ મળી રહે તે હેતુથી ૨૬ 
નવા બસ ટેશન ૬૩.૯૫ કરોડના ખચ તૈયાર કરી ની સેવામા ંમુકેલ છે. 

બંદરોઃ વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંરા ીય તરે બંદરો થકી માલની હેરફેર આશરે ૧૨૮૦ MMTની થઈ યારે 
ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડના  બંદરો થકી માલની હેરફેર ૩૯૯.૧ MMT થઈ જ ેકલુ  રા ીય પ રવહનના 
૩૧ ટકા તથા નોન મેજર બંદરો પરના પ રવહનનો આશરે ૭૦% િસંહફાળો દશાવે છે. વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં નવે બર-૨૦૧૯ સુધીમા ંગત વષની સરખામણીમા ં૪%ના વૃિ ધ દરથી ૨૭૦.૬ MMT ટા ફક 
ન ધાઇ ચુ યો છે. ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડ ારા વષ ૨૦૧૮-૧૯માં બંદરીય કાગ  પ રવહન સંબંિધત 
રા યન ે કલુ  ૧૧૪૫.૦૩ કરોડ આવક થવા પામેલ છે. વધુમા,ં ગુજરાત સરકાર ી ારા 
(ઓ ટોબર,૨૦૧૯) નવી કે ટીવ પોિલસીન ે મંજરીૂ  આપેલ છે, જથેી કે ટીવ જે ી ધારકોન ે થડ પાટ  
કાગ  વહન કરવા તથા નવી કે ટીવ જે ી િવકસાવવા સરળતા રહેશ.ે 

 ભાવનગર ખાતે િવ નુ ંસૌ થમ એવું સીએન  ટિમનલ ૧૯૦૦ કરોડના ખચ આકાર લેશ.ે આ 
ટિમનલની મતા વાિષક ૧.૫ િમિલયન મે ટક ટનની રહેશ.ે આ પોટ સુધી ોડગેજ રે વ ેઅન ેનેશનલ 
હાઈ-વે ડાયેલા છે. જથેી હાલ િવકસાવવામા ં આવી રહેલા ધોલેરા પેિશયલ ઈ વે ટમે ટ 
રિજયન(ધોલેરા એસ.આઈ.આર)ની સાથોસાથ આ ટિમનલનો ફાયદો દેશના ઉ ર અન ે પિ મ 

છેડાઓના માલ પ રવહનન ેમળશ.ે  
 નવલખી બંદર ખાતે નવી જટેી બનાવવા સૈ ધાિંતક મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી છે. આ જટેીનું .૧૯૨ 

કરોડના ખચ િનમાણ થશ.ે ગુજરાતના બંદરો પરથી ૨૧૭ જટેલા દશેોમા ંિનકાસ થાય છે. નવલખી બંદરે 
આ નવી જટેીનુ ં િનમાણ થવાથી રા યન ે અદંાજ ે   ૫૦ કરોડની વધારાની આવક આયાત-િનકાસ 
વૃિ થી મળતી થશ.ે 

કાયદો અન ે
યવ થાઃ   

રા યમા ં કાયદો અન ે  યવ  થાની િ  થિતનુ ં મૂ  યાકંન સાત  યપુણ શાંિત, આિથક વૃિ ઓની 
ગિતશીલતા, ઔધોિગક ે  ેસુમેળભયા સબંધો અન ેજનતામા ં વતતી સ ભાવનાઓન ેઆધારે થવ ુ

ઇએ. સરકાર ીના એકશન  લાનના સુચા  અમલથી કાયદો અન ે  યવ  થાની પ રિ થિત સંતોષજનક 
રહેલ છે અન ેરા યમા ંસાં દાિયક શાિંત અને સુમળેનું વાતાવરણ વત  રહેલ છે.  

 પોલીસ ારા અસરકારક આયોજન ારા ગુનાઓનુ ં માણ ઘટે અન ેપ રણામ ેલોકોની સુખાકારી 
વધે તે દશામા ંગુજરાત આગળ ધપી રહેલ છે. 

 ેિસડે ટ કલસ એવોડ - ગુજરાત પોલીસ કલસ એવોડ  માનનીય ઉપરા પિત ી ારા ગુજરાત 
સરકારન ે એનાયત કરવામા ં આવેલ છે. િનશાન તરીકે ખાસ બનાવેલા વજ અન ે ગુજરાત પોલીસના 
તમામ અિધકારીઓન ે િવશેષ બેજ (Special Badge) આપવામા ંઆવેલ. જનેાથી ગુજરાત પોલીસની 
કામગીરીન ેખૂબ મોટંુ ો સાહન અન ે િ ા મળેલ છે.  

 ગુજરાત િવકાસશીલ રા ય છે. ગુજરાતના વેપાર ઉ ોગના કારણ ે ગુજરાતની સમૃિ મા ં ખા સો 
વધારો થયો છે. યારે ગુનેગારો ગુજરાતમા ંગુના કરે તો તેમન ેતા કાિલક પકડવા ગુના બનતા ંઅટકાવવા 
ટેકનોલો ના ઉપયોગ ારા િવ ાસ (Video Integration & State Wide Advance Security) 

ોજકેટ એ મારી સરકારનો CCTV આધા રત સવલ સ અન ે ટા ફક મનેેજમે ટ મારફત કાયદો અન ે
યવ થાની ળવણી માટેનો મહ વનો ોજે ટ છે. જનેે કારણ ેઅનેક જ ટલ ગુનાઓ કરનાર ગુનેગારોન ે

આપણ ેપકડી શ યા છીએ. દરેક િજ ાના મુ ય મથકે કમા ડ & કટોલં  સે ટર ઉભા કરવામા ંઆવેલ છે.  
 અ યારે ઉ ોગ-ધંધા- યવસાય દરેક ે મા ં ડ ટલ પેમે ટના યવહારો ખૂબ માણમા ં વધી 

ર ા છે. ગુજરાતમા ંદરરોજ અબ  િપયાના ઓનલાઈન નાણાકીય યવહારો કરવામા ંઆવ ેછે. તેવા 
સં ગોમા ંCyber Crime કરનારા ત વો ટેકનોલો નો દુ પયોગ કરી આ Online transactionમાંથી 
મોટી રકમો ગેરકાયદસેર રીતે  transfer કરતા હોય છે, જનેા કારણ ે િનદ ષ વેપારીઓ, નાગ રકોન ે 
નાણાં ગુમાવવાના સંગો બન ેછે. રા યના નાગ રકો સાયબર ગુના અને છેતરિપંડીનો ભોગ ન બન ેતે 
માટે સાયબર ાઇમન ે નાથવા મારી સરકાર (૧) Cyber Crime Prevention Unit (ર) Cyber 
Crime Incident Response Unit (૩) Anti-Cyber Bullying Unit (૪) Cyber Suraksha 

Lab અને (૫) Cyber Crime Co-ordination Centre જવેા િવિવધ યુિનટો/મા યમો થકી સાયબર 
આ ત(CyberAashvast)નામનો ોજે ટ અમલી બનાવવા જઇ રહેલ છે. 

 ગુજરાત આતંકવાદી અન ેસંગઠીત ગુના િનયં ણ કાયદો  (GUJCTOC) : 
 ગુજરાત જળ અને જમીનથી સરહદો ધરાવતંુ રા ય છે. જમીન  સરહદ ે ફે સ ગ કરવામા ંઆવતા ં

આંતંકવાદીઓ સમુ  માગ હમલોુ  કરે તેવી શકયતાઓ વધતી ય છે. આતંકવાદને સહન નહ  કરવાની 
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સરકારની "Zero Tolerance"ની નીિત છે. આથી ગુજરાત િવધાનસભામા ં"ગુજરાત આતંકવાદી અન ે

સંગઠીત ગુના િનયં ણ કાયદો" પસાર કરીન ેતા.૦૧/૧૨/૨૦૧૯થી અમલમા ંમૂકવામા ંઆવેલ  છે. આ 

કાયદો અમલી બનતા ં રા યમા ંઆતંકવાદી વૃિ ઓ પર કાબૂ મળેવી શકાશ ેઅન ે રા યની સલામતી 
તથા સમૃિ ની નવી દશા ખલૂશ.ે  

 ચેઇન નેચ ગ માટે કેદ અન ેદંડની અન ેસ ની ગવાઈ : 
 નાગ રકોની સલામતી વધારવા માટે, હેર થળોએ લોકો પાસેથી  િકમતીં  ઘરેણા ંવેગેરે છીનવી લેવાના 

દૂષણન ેડામવા ફોજદારી અિધિનયમ, ૧૮૬૦માં નવી કલમો ૩૭૯-ક અન ે૩૭૯-ખ દાખલ કરવામા ંઆવી છે. 
આવા ગુનામા ંસડોવાયેલ યિ તન ેદસ વષ સુધીની સખત કેદની સ  અન ેપચીસ હ ર િપયા સુધીના દંડની 
િશ ાની કડક ગવાઇ કરી છે. 

 બાિલકાઓ અન ેમ હલાઓ ઉપરના બળા કાર જવેા હીન ગુનાઓ કરનાર સામ ેમારી સરકાર ઝીરો 
ટોલર સથી કડકમા ંકડક પગલા ંભરવા કટીબ ધ છે. મ હલાઓ પરના અ યાચારની હીન વૃિ  કરનાર 
ગુનેગારોન ે ઝડપથી શોધીન ે સખતાઈથી પગલા ં લેવામા ં આવી ર ા ં છે. નાની બાળાઓ ઉપર થયેલ 
બળા કારના કેસમા ંફા ટેક કોટમા ંજનમટીપ અને ફાંસીની સ  કરાવવા સફળતા પૂવક કામ કરવામા ં
આવી ર ું છે.  

 આવા બનાવોમા ંતપાસની કામગીરી સમયસર થાય તથા ઝડપથી ચુકાદા આવ ેતે માટે અસરકારક 
મોનીટર ગના હેતુસર અિધક મુ ય સિચવ ી (ગૃહ)ના અ ય પદ ેકિમટીની રચના કરવામાં  આવી છે.  
આ કિમટીમા ં રા યના પોલીસવડા, ડાયરેકટર ઓફ ોસી યુશન અને કાયદા િવભાગના સિચવ ીનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. કિમટી ારા દર ૧૫ દવસ ે ગુનાઓના કેસોમા ંથયેલ ગિતની સમી ા 
કરવામા ંઆવ ેછે.  

 ગુજરાત ફોરેિ સક સાય સ યુિનવિસટી (GFSU) : 
 રા ીય તેમજ આંતરરા ીય ક ાએ ગંભીર અને જ ટલ કારના ગુ હાઓન ે નાથવા માટે 

અિતઆધુિનક ટે નોલો  ારા ફોરેિ સક િન ણાંતો તૈયાર કરી તેમના ટે નોલો કલ ાનના ઉપયોગ 
થકી દેશ અને િવ ભરમા ંશાિંત અન ેસુખાકારી જળવાઇ રહે તેવા ઉ ેશથી રા યમા ંજલાઇુ  -૨૦૦૯થી 
કાયરત થયેલ ગુજરાત ફોરેિ સક સાય સ યુિનવિસટી વૈિ ક ક ાની યુિનવિસટી બનવા જઇ રહેલ છે, કે 
જનેા ચોથા દ ાંત સમારોહમા ંમાન. વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ મુ ય મહેમાન તરીકે હાજરી 
આપી હતી. આ યુિનવિસટી ારા સે ટર ઓફ એ સેલે સ ઇન હોમલે ડ િસ યોરીટી થાપના કરવામા ં
આવેલ છે, જમેાં સાયબર ાઇમ ઇ વે ટીગેશન, ડીટે શન અને િ વે શન માટેની અ તન સુિવધાઓ 
ઉપલ ધ થતા ંવૈિ ક ક ાએ આ યુિનવિસટીની િસ ધીમા ં વધારો થશ.ે  

 ર ાશિ ત યુિનવિસટી (RSU) : 
 રા યની સલામિત અન ેસુર ા અથ તાલીમબ  માનવબળ મળી રહે તે માટે મારી  સરકાર ારા 

થપાયેલી એના કારની ભારતભરમા ં થમ એવી ર ાશિ ત યુિનવિસટીનુ ં .૧૩૮ કરોડના ખચ ફેઝ-
૧નું કામ પૂણ થઈને આ યુિનવિસટી તેના નવા કે પસ - લવાડ, િજ.ગાંધીનગર ખાતે પૂણ વ પે 
કાયરત થઇ ગયેલ છે, જયા ં આંતરીક સુર ાન ે લગતા ૧૩ જટેલા અ યાસ મોમા ં ૬૪૦ જટેલા ં
િવ ાથ ઓ અ યાસ કરી ર ા છે.  

  ાઈમ િ વે શન, ડટે શન અને નાગ રકોની સેવા સ હતના િવિવધ િવષયો પર થયલેા 
દેશ યાપી સવના આધારે રા યના મ હસાગર િજ ાનુ ં બાલાિસનોર પોલીસ ટેશન સમ  
દેશમાં બી  મ ેઆ યુ ંછે. 

ઊ  અને 
પેટોકેિમક સ 
િવભાગ: 

રા યમા ંસામાિજક અન ેઆિથક િવકાસ માટે વીજળી એક મુ ય જ રી માપદંડ છે. વષ ૨૦૧૭-
૧૮ દર યાન રા યનો માથાદીઠ વીજ વપરાશ ૨૦૦૭ યુિનટ હતો જ ેવષ ૨૦૧૮-૧૯માં વધીન ે ૨૨૦૮ 
યુિનટ થયલે છે.  

 વીજ િવતરણ યોજનાઓની િસિ ઓ: 
 ચાલ ુ વષ યુઆરી ૨૦૨૦ અ યાર સુધીમા ં કલુ  ૧,૧૧,૦૮૮ ખેડતોનેૂ  કૃિષ િવષયક વીજ 

ડાણો આપવામા ંઆવેલ છે, તે માટે .૧૧૨૨ કરોડનો ખચ થયલે છે.  
  િવના િવ ેપે વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવાની કામગીરીના ભાગ પે ખુશી યોજના અંતગત નવે બર 

૨૦૧૯ સુધીમા ં ૨૩૭૮ ઓછી મતાના ડી ટી યુશન ટા સફોમર લગાડવામા ં આવેલ છે જ ે માટે . 
૨૯.૧૧ કરોડનો ખચ કરેલ છે.   

  ર તાઓ ઉપર અડચણ પ વીજ માળખાના શી ટ ગની કામગીરી માટે ૫૩.૮૧ કરોડનો ખચ 
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ચાલ ુવષ નવે બર ૨૦૧૯ સુધીમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.  
  હયાત ફીડરો, હયાત વીજળી માળખાન ેબદલવા અને ખેતીવાડી ફીડરોના િવભાજન માટે ચાલ ુ

વષ નવે બર ૨૦૧૯ સુધીમા ંકલુ  ૫૪.૩૨ કરોડનો ખચ કરેલ છે. 
 ગુજરાત ટેટ ઇલે ટીસીટી કોપ રેશન િલિમટેડની િસિ ઓ: 
  એસઈસીએલના ઘણા એકમોની સમયમયાદા પૂણાતાના આરે હોવા છતા ં લા ટ 

અવેલીબીલીટી વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં૮૦% કરતા વધારે હાંસલ કરવામા ંઆ યો છે તેમજ વષ ૨૦૧૭-
૧૮ની સરખામણીએ વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં૨૫,૧૬૧ મીલીયન યિુન સ, એટલે કે ૬% જટેલું વધારે વીજ 
ઉ પાદન મળેવવામા ંઆવેલ છે. 

  વણાકબોરી થમલ પાવર ટેશન ખાતે ૮૦૦ મેગાવોટ વીજ ઉ પાદન મતા ધરાવતા      
સુપર ટીકલ- વીજ મથકન ેપૂણ મતાએ કાયાિ વત કરવામા ંઆ યુ ંછે.  

  રાઘાનેસડા ખાતેના સોલાર પાક માટે ૬૦૦ મેગાવોટ માટેનુ ંકામ ગિત હેઠળ છે.   
  એસઇસીએલના જનાૂ  એકમોના આધુનીકરણનુ ં કાય પૂણ થયેલ છે. જનેા કારણ ે વીજ 

ઉ પાદન ખચમા ંઆશરે . ૦.૪૬ િત યુિનટનો ઘટાડો થયેલ છે.  
 વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦માં (ડીસે બર-૨૦૧૯ સુધીમા)ં નવા લગભગ ૧૨૦૦ સ.કી.મી. વીજ રેષાઓ 

નાંખવામાં આ યા અન ેચાલુ નાણાકીય વષના અંત સુધીમાં ૧૪૦ નવા વીજ સબ- ટેશનો પૂણ કરવામા ં
આવશ.ે 

 સૂય ગુજરાત "સોલાર ફટોપ યોજના" : 
   રા ય સરકાર ારા રહેણાંક ે  માટે સોલાર ફટોપ સબિસડીની યોજના "સૂય ગુજરાત" 

નામથી હેર કરવામા ં આવેલ છે. સદર યોજના માટે ચાલ ુ વષ તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ સુધીમા ં ૬૫૬૯૯ 
વીજ ાહકોની અર ઓ મળલે છે. જનેી સોલાર મતા આશરે ૨૫૦ મેગાવોટ જટેલી થાય છે. સોલાર 
િસ ટમ બેસાડવાથી લાભાથ ઓ ઘરવપરાશમાં જ ે વીજળી િબલ ચૂકવે છે તેમાં બચત થશે અને  
વપરાશ કરતાં વધુ વીજળી ઉ પ  થાય તો ગુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ ારા વીજળી ખરીદાશ.ે આમ  
બ ે રીતે લાભાથ ને ફાયદો થશ.ે   

 ગેસ આધા રત અથતં  : 
 GSPC ુપ ારા સુ યવિ થત રીતે િવકસાવેલ ગેસ ટા સિમશન તેમજ સીટી ગેસ ડ ટી યુશન 

નેટવક ન ેલીધે જ ગુજરાત એક ખરા અથમા ં"ગેસ આધા રત અથ યવ થા" િવકસાવી શ યુ ંછે. 
  GSPC, ભારતની બી  મની સૌથી મોટી ગેસ ટેડ ગ કરતી કપનીં  છે. ભારતના કલુ  ગેસ 

વપરાશમાંથી લગભગ ૧/૩ ભાગ  કદુ રતી ગેસનો વપરાશ મા  ગુજરાતમા ંથાય છે. 
  ગુજરાત ટેટ પેટોનેટ િલિમટેડે (GSPL) GSPCની પેટા કપનીં  છે જણેે ગેસના 

ટા સમીશન માટે કલુ  ૨૬૯૨ િક.મી. લાંબી કદરતીુ  ગેસ ટા સમીશન પાઇપ લાઇન નેટવક 
િવકસાવેલ છે, GSPLએ વષ ૨૦૧૮-૧૯ દર યાન સરેરાશ ૩૬ િમિલયન મે ટક ટા ડડ 
યુિબક મીટર (MMSCM) િત દવસ કદરતીુ  ગેસનુ ંટા સમીશન કરેલ છે.  

  ગુજરાતનુ ં શહેરી ગેસ ડિ ટ યુશન નેટવક સમ  ભારતની તુલનામા ંસૌથી િવશાળ છે. 

ગુજરાતમા ં તમામ િજ ામા ં  CGD લાયસ સ અપાઈ ગયેલ છે. યારે ભારતમા ં ૪૧% 
િજ ાઓમા ં જ આ લાયસ સ આપેલ છે. ગુજરાતમા ં ૫૬૨ સી.એન. . ટેશન છે જ ે
ભારતની કલુ  સં યામાંથી ૩૦%  છે. ગુજરાતમા ં ૨૧.૫૬ લાખ પી.એન. .ના ઘરેલુ ં

ાહકો છે જ ેભારતની કલુ  સં યામાંથી ૩૯% છે. રા યમા ંહાલમા ં૫૭૮ સી.એન. . ગૅસ 
ફીલ ગ ટેશન કાયરત છે અને નવા ૨૧૫ ટેશનો મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા ંછે.  

  ગુજરાતમા ં કલુ  ૪૬૧૬ કી.મી લાંબી ગેસ પાઈપલાઈન છે. જ ે ભારતની કલુ  
પાઈપલાઈનમાંથી ૨૮% છે. 

 િવ ુત શુ ક માફીની અર ઓ પોટલ પર ઓનલાઇન કરવા અંગે ઈઝ ઑફ ડ ગુ  બીઝનેસના 
ભાગ પે રા યમા ં વીજ વપરાશકારોન ે િવ ુત શુ ક માફી ઝડપથી અન ે સરળતાથી મળી રહે તે માટે 
િવ ુત શુ ક માફીની અર ઓ ઓનલાઈન પોટલ મારફત વીકારવાની શ આત કરવામા ં આવેલ છે. 
િવ ુત શુ ક માફી ઓનલાઇન આપનાર ગુજરાત દેશનું થમ રા ય બ યુ ંછે.   

 ગુજરાતના ઉ  િવભાગની ઉ કૃ  કામગીરીન ે કારણ ે ચાલ ુ વષ કેવડીયા ખાતે રાજયોના ઉ  
મં ી ીઓની કો ફર સમા ંભારત સરકારના ઊ મં ાલય વારા ગુજરાત રા યની ચારેય વીજ િવતરણ 
કપનીઓનેં  ઉ કૃ  કામગીરી બદલ એ લસ રે ટગં  આપવામા ંઆવલે છે. 
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 પાવર ટે ડગં  કોપ રેશન (પીટીસી) ઑફ ઇિ ડયા ારા ઉ ર ગુજરાત વીજ કપનીં  િલિમટેડ 
(UGVCL)ને બે ટ ડ કો સ કેટેગરીમા ંપીટીસી એ સેલે સ એવોડ દાન કરવામા ંઆ યો છે. 

ઉ ોગો: મારી સરકારના પારદશ  વહીવટ, ઇઝ ઑફ ડ ગુ  િબઝનેસન ે વેગ, ઓનલાઈન મંજરીઓૂ , નો 
પે ડ સી ો પીપલ  ઈ ડ ટીયલ ે ડલી અિભગમથી ગુજરાત િવદેશી મૂડી રોકાણ માટેનુ ંઉ મ રા ય 
બ યુ ંછે. છે ા ણ વષમા ંદેશમા ં થપાયેલા ૨૫૭૪ મોટા ઉ ોગોમાંથી ૭૩૪ ગુજરાતમા ં થપાયા છે. 

રા યમા ં૨૦૧૮-૧૯ના વષમા ંથયેલા કલુ  .૧૨,૬૧૮ કરોડ િવદશેી રોકાણની તુલનાએ લગભગ તેના 
કરતા બમ  ંએટલે કે .૨૪,૦૧૨ કરોડનુ ંસીધંુ િવદેશી રોકાણ વષ ૨૦૧૯-૨૦ના થમ ૬ માસમા ંથય ુ
છે. ભારત સરકારના ડપાટમે ટ ફોર મોશન ઑફ ઈ ડ ટીઝ એ ડ ઈ ટરનલ ટેડ ારા રા યોએ 
મેળવેલા ફોરેન ડાયરે ટ ઇ વે ટમે ટ અંગેના આંકડાઓમા ંઆ િવગતો િસ  થઈ છે. રા યમા ંઉ ોગ 
થાપવા ઈ છકુ  ઉ ોગકારોન ે જ રી પરવાનગીઓ િવના િવલંબે ઓનલાઈન મળી રહે તેવી સુ ઢ 
યવ થા િવકસાવવામા ંઆવી છે. 

 રા યમા ં સુ મ, લઘુ અન ે મ યમ ક ાના ઉ ોગો (MSME)ના િવકાસ માટે સરકારે અનેક 
મહ વપૂણ યોજનાઓ અમલી બનાવી છે, જનેા પ રણામ ેગુજરાતમા ંMSME ન ધપા  રોજગારી આપતંુ 

ે  બ યુ ંછે, રા યમા ં૧૦૦ જટેલા MSME લ ટર છે. રા યના ઔ ોિગક િવકાસમા ંMSME ે નુ ં
મોટંુ યોગદાન છે. આ ે  ઉ ોગ સાહિસકતાન ે ો સાહન આપે છે તેમજ રોજગાર સજનમા ંમહ વની 
ભૂિમકા ભજવે છે યારે MSME સે ટરના િવકાસન ે વધુ ો સાહન આપવા આવા એકમોની 
થાપના/સંચાલન માટે જ રી િવિવધ મંજરીઓૂ  લેવામા ં ણ વષ સુધીની સમયમયાદા આપવાનો 

મહ વનો િનણય કરવામા ં આ યો છે. આ મુિ તન ે કારણ ે MSME એકમો જ રી મંજરીઓૂ  મળ ે તે 
દર યાન ઉ પાદન શ  કરીન ેરોજગાર આપી શકશ.ે  

 યુવા વગમા ંયુવાન કામદારો કે જઓે વધારે ઉ સાહી માનસ ધરાવ ેછે, તેના માટે ગુજરાત સરકારે 
સૌ- થમ ટાટ-અપના િવચારન ેવેગ આપેલ છે. ટાટ અપ/ઈનોવેશન યોજના હેઠળ અ યાર સુધી કલુ  
૩૩ સં થાઓન ે નોડલ ઇિ ટ ુટ તરીકે મા યતા આપવામા ં આવેલ છે. અ યાર સુધી કલુ  ૨૩૬ 
ઇનોવેટીવ ોજકેટે સદર યોજના હેઠળ મા યતા મેળવેલ છે. વષ ૨૦૧૯-૨૦માં નવે બર-૧૯ અિંતત 
કલુ  ૩૨૮.૪૭ લાખનો ખચ થયેલ છે. 

ખિન  :  ભુ તર િવ ાન અન ે ખિનજ ખાતા ારા રા ય સરકાર ીન ે નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ 
અંિતત .૧૫૬૭.૮૫ કરોડની મહેસલુી આવક થયેલ છે, જ ેગયા નાણાકીય વષ ૨૦૧૭-
૧૮ અંિતત આવક .૧૨૦૦.૪૬ કરોડની સરખામણીમા ં૧૩૦.૬૦% છે.  

  રા યમા ંયો ય, પારદશક, પધા મક તેમજ િબનભેદભાવ યુ ત ખિનજ ફાળવણી થાય તે 
હેતુસર હેર હરા થી ફાળવણી કરવા માટે ગૌણ ખિનજના કલુ  ૭૯૭ લોકસ 
આઇડે ટીફાઇ કરેલ છે. આજ દન સુધી કલુ  ૯ તબ ામા ં ગૌણ ખિનજના કલુ  ૭૯૭ 

લો સ હરા  માટે મુકવામા ંઆવેલ જ ેપૈકી કલુ  ૧૨૭ લો સ િશ ુલ િવ તાર પૈકીના છે. 
આ ૭૯૭ ગૌણ ખિનજના લો સ પૈકી ૪૩૮ લો સની સફળતાપુવક હરા  કરવામા ં
આવી છે.   

 િબનઅિધકૃત ખિનજ ખનન રોકવા માટે કે  સરકાર ી ારા શ  કરાયેલ સટેેલાઇટ બેઝડ 
માઇન ગ સવલ સ િસ ટમ અંતગત તમામ િજ ાઓની લીઝોની ઓ રેફરે સ ગ કરવાની યા 
ચાલુમા ંછે. જમેાં હાલ રા યના કલુ  ૩૨ િજ ાઓની કામગીરી પૂણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

વાસન : વષ ૨૦૧૮-૧૯માં રા યમા ંઆવનાર વાસીઓની સં યા ૫ કરોડ ૭૫ લાખન ે વટાવી ચૂકી છે જ ે
અગાઉના વષ કરતા લગભગ ૧૪ ટકા જટેલો વધારો દશાવ ે છે. જનેા થકી રા યમા ં વાસન અન ે
આિત ય ે  ેરોજગારીની તકો ઉ પ  થઈ છે. 

 જનાગઢુ  ઐિતહાિસક નગર છે. ગુજરાતના પિવ  પવત એવા ગીરનાર ખાતે આવેલ અંબા  ટકુ  
ઉપર યા ીઓ અન ેદશનાથ ઓ સરળતાથી પહોચી શકે તે માટે ગુજરાત સરકાર ારા પી.પી.પી. ધોરણ ે
રોપ-વે ની કામગીરી હાથ ધરવામા આવેલ છે. 

 ગીરનાર રોપ-વેની કામગીરી ઉષા ેકો િલ, દી હી ન ેસોપેલ છે, જનેી અદંા ત ખચ .૧૧૦.૦૦ 
કરોડ થનાર છે. 

 સદર પરીયોજના માચ ૨૦૨૦માં પૂણ થવાની શ યતા છે પરતું  સમ  ોજે ટનુ ંિવગતવાર ટે ટ ગ 
અને ચકાસણી કયા બાદ હાલની ગતી તા ૧ મ ૨૦૨૦થી રોપ વે જનો માટે કાયરત થશ.ે   

 આ ઉપરાંત રા ય સરકાર ારા તળેટીથી અંબા  ટકુ  સુધી પાણી પુરવઠા યવ થા, કાયમી િવજ 
ડાણ માટે નવી ઈલે ટીક લાઈન, ટોયલેટ લોક, રોપ વ ે ટેશનથી અંબા  મં દરના વેશ ાર સુધી 
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પાથ વે, દશા સૂચક અને  મા હતી  માટે બોડ, જમીનનું લેવલ ગ, પવતના િકનારે/ધાર ઉપર સલામતી 
માટે રેલ ગની સિુવધા વગેરે કામગીરી કરવામા આવનાર છે.  

 ગુજરાત સરકારે તા.૨૭/૦૨/૨૦૧૯ થી તા.૦૪/૦૩/૨૦૧૯ સુધી થમ વાર જ ભવનાથ 
મહાિશવરા ી મેળાન ેિગરનાર િશવરા ી કભમેળાુ ં  તરીકે હેર કરીન ેઅંદાિજત િપયા ૧૫.૦૦ કરોડના 
ખચ ઉજવણી કરવામા ં આવી હતી. જમેાં ઉ ર દેશના માન. મુ યમં ી ી યોગી આ દ યનાથ , 

સા વી ઋતંભરા  તથા પુ. મોરારી બાપુની અ ય તામા ં સંત સંમેલનો, રામાનંદ સાગર તુત 
એકાવન શિ તપીઠની ઉ પિ  અંગેનો ૩-ડી શો, દ ય દપ મહાઆરતી, આંતરરા ીય ગાયક અન ે
પ ી કલાકાર કૈલાશ ખેર ારા િશવ આરાધનાનો સાં કૃિતક કાય મ, ગીરનાર પવત ઉપર લેસર અન ે
લાઇટ શો, ગુજરાતના િસ ધ લોક કલાકારો ારા લોકડાયરો, રાસ ગરબા, કભમેળાનેુ ં  અનુ પ વોલ 
પેઇ ટ ગ તેમજ ડમ  યા ા વગેરે જવેા ભ ય કાય મોનું આયોજન સફળતાપુવક કરવામા ંઆવેલ. 

 વણ તીથ દશન યોજના: રા ય સરકાર વારા તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૭ થી વ ર  નાગરીકો માટે 
વણ તીથ દશન યોજના શ  કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ અ યાર સુધી કલ ુ ૧૬૮૨ બસો 

મારફતે ૮૪,૦૦ વ ર  નાગરીકોએ ગુજરાત રા યના િવિવધ યા ાધામો ખાતે દશનનો લાભ લીધેલ છે.  
 ટે ય ુઓફ યુિનટી :  

  િવ ના યાતનામ TIME સામિયક ારા વષ ૨૦૧૯ના િવ ના ૧૦૦ ે  વાસન 
થળોમા ં ટે ય ુઓફ યુિનટીનો સમાવશે કરવામા ંઆ યો છે. જ ેસમ  દેશ માટે ગૌરવનો 

િવષય છે. 
  " ટે ય ુઓફ યુિનટી"ની ચારે બાજુ અપરપારં  ાકૃિતક સુંદરતાનો વારસો ધરાવ ેછે. હવે આ 

િવ તારન ેવધુ આકષક બનાવવા થાિનક આ દવાસી સં કૃિત અન ેકળાનો સમ વય કરી 
દરેક વાસી આકષાય તેવુ ંસુદંર વાસન ધામ િવકસાવવામા ંઆવી ર ું છે.  

  કેવડીયાના સંકિલત િવકાસની ૩૦ થી વધુ યોજનાઓ આશરે ૬ માસના િવ મજનક 
સમયમા ં પૂણ કરવામા ં આવેલ છે. જમેાં જગલં  સફારી, િચ ડન યુટીશન પાક, એકતા 
નસરી, િવ  વન, કેકટસ ગાડન, બટર લાય ગાડન, મીરર મેઝ, એકતા મોલ, ઝરવાણી 
ઇકો-ટરીઝમુ  સાઇટ, ખલવાણી ઇકો-ટરીઝમુ  સાઇટ જવેા િવિવધ ોજે ટનો સમાવશે થાય 
છે. 

  દેશ-િવદેશના વાસીઓ બે- ણ દવસ રોકાય અન ેિવિવધ વૃિ ઓનો આનંદ માણી શકે 
તે માટેની યવ થા રા ય સરકાર ારા વધારવામા ંઆવી રહેલ છે. જનેા કારણ ે વાસનમા ં
વધારો થશે જ અને થાિનક આ દવાસીઓન ેમોટા માણમા ંરોજગારી પણ ા  થશે અન ે
આ િવ તારના વેપાર-ધંધામા ંપણ મોટો વધારો થશ.ે જનેો લાભ પણ થાિનક નાગ રકોન ે
મળશ.ે 

  " ટે ય ૂ ઓફ યિુનટી"ની આસપાસ વાસનના નવીન આકષણો ઉમરેાતા ં 

૧ નવે બર- ૨૦૧૮ થી ૩૧ ઓ ટોબર-૨૦૧૯ સુધીની દિૈનક સરેરાશ કરતા ં ડીસે બર-
૨૦૧૯માં  બમણા ંકરતા ંવધુ વાસીઓનો વધારો ન ધાયેલ છે. આ સમયગાળા  દર યાન 
દૈિનક સરેરાશ વધીન ે  ૧૭,૨૫૮ થવા પામી છે. શિન-રિવની તથા તહેવારોની ર ઓમા ં

િત દન ૨૦,૦૦૦ કરતા ં વધુ વાસીઓ આ થળની મુલાકત લે છે. તાજતેરમા ં એક જ 
દવસમા ં ૩૪,૬૦૦ જટેલા વાસીઓએ ટે ય ુ ઑફ યુિનટીની મુલાકાત લીધી હોવાનુ ં

ન ધાયેલ છે.   
  ડીસે બર ૨૦૧૯ સુધીમા ંકલુ  ૩૫,૩૯,૪૩૦ વાસીઓએ કેવડીયાની મલુાકાત લીધી છે. 
  િવિવધ ોજે ટમા ંહાલ અંદાજ ે૩,૦૦૦ જટેલા ંલોકોન ેરોજગારી મળી રહેલ છે.  
  વાસન નીિત ૨૦૧૫-૨૦૨૦ અંતગત ૧૯૭ ોજકેટ ચાલ ુથયલે છે અને ૧૮,૯૦૦ લોકોન ે

રોજગારી મળી છે.  
  નડાબેટ સીમા દશન ોજે ટ બનાસકાંઠાની બોડર ન ક નડાબેટ સરહદ ેલોકોમા ંદેશભિ ત 

ગે તે માટે જવાનો રાત દવસ ચોકી કરી ર ા છે. નવી પેઢીમાં દેશ ભિ તની ભાવના 
વધારવા બોડર  ટરીઝમ િવકસાવવાના હેતુસર વાસીઓની સિુવધા માટે િપયા ુ ૫૪ 
કરોડના ખચ નડાબેટના ટી જકશન ખાતે િવિવધ કામગીરીં  હાલમા ં ગિતમાં છે.  

  વદેશ દશન કીમ હેઠળ ગુજરાતના પનોતા પુ  મહા મા ગાંધી ના વન સાથ ે
સંકળાયેલ હેરીટજ સક ટ, બુિ ટ સક ટ તથા વડનગર-મોઢેરા-પાટણ સક ટના િવકાસની 
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કામગીરી ગિતમા ંછે. 
  બાલાિસનોર ડાયનોસર પાક અને યુિઝયમ: મહીસાગર િજ ાના બાલાિસનોર ખાતે 

ડાયનોસોર યુિઝયમનો ારભં  થતા ંદુિનયાનુ ં ીજુ ંસૌથી મોટંુ િવિશ  ડાયનોસોર ફોસીલ 
પાક આપણ ેઆંગણ ેબનેલ હોવાનું ગૌરવ ા  થયુ.ં આ સાથે જ આ ફોસીલ પાક દેશનો 

થમ પાક પણ બ યો છે. આ ારા વાસીઓન ેડાયનોસોરનો ઇિતહાસ, એમની વન 
પ ધિત અને આવા િવશાળકાય ાણીઓનો કેવી રીતે નાશ થયો તે અંગેની અધતન અન ે
વૈ ાિનક મા હતી મોડે સ, ફ સ અન ેચાટ ારા મળ ેછે. 

નાગ રક ઉ યન 
: 

રાજકોટ ખાતે ીન ફ ડ એરપોટ -રાજકોટ ખાતેના હયાત એરપોટનુ ં િવ તરણ શ ય ન હોઇ, 
સરકાર ી ારા રાજકોટ ન ક ચોટીલા ખાતે નવુ ં અ તન સુિવધાવાળુ ં ીનફી ડ એરપોટ 
િવકસાવવામા ં આવી રહેલ છે. આ કામગીરી માટે એરપોટ ઓથોરીટી ઓફ ઇિ ડયા ારા ટે ડર મંજરૂ  
કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ધોલેરા એરપોટ માટે સૈ ધાંિતક મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે.  

િવ ાન અન ે
ૌ ોિગકી: 

ટેકનોલો ના ઉપયોગથી વહીવટમા ંઝડપ લાવવા અન ેતે થકી ની સુખાકારીમા ંવધારો થાય તે 
માટે મારી સરકાર ક ટબ  છે. સીએમ ડેશ બોડ થકી તમામ િજ ાઓ સાથ ેસંપકમા ંરહી શકાય તેવી ટે નો 
ે ડલી યવ થાઓ " ડિજટલ ગુજરાત"ની ઓળખ બની છે. 

ાંિતકારી 
મહેસૂલ 
યવ થાપન : 

રા યના લાખો નાગ રકો દરરોજ જમીનો, િમલકત િવગેરેના યવહારો માટે મહેસૂલી તં ની 
સેવાઓનો લાભ મેળવે છે. તેથી આ યાઓન ે અ યંત સરળ અને પારદશ  અને ઝડપી બનાવવા 
iORA-2.0 ગુજરાતમા ં શ  કરવામા ં આવી છે. આ યોજના અતંગત િવિવધ ૧૯ જટેલી સેવાઓ 
ઓનલાઈન કરવામા ં આવી છે. તેનાથી રા યના  લાખો ખેડતોૂ  સ હત તમામ નાગ રકોના સમય અન ે
નાણાંની બચત થાય છે. આ યોજના અંતગત લાભાથ -નાગ રકોન ેકોઈપણ કચેરીમા ં બ  જવાની જ ર 
રહેતી નથી અન ે પોતાનુ ં ઘર, ઓ ફસ કે અ ય થળેથી ઓનલાઈન િસ ટમથી મહેસૂલ િવભાગની 
પહાણી પ ક, ૭/૧૨, હ પ ક ન ધો, જં ી, મહેસૂલ કેસની િવગત, િસિવલ કેસની િવગત, 
િમલકતવેરાની િવગત, પાછલા દસ વષના ર ટડ દ તાવે  િવગેરે ૧૯ સેવાઓનો લાભ લઈ શકાય 
છે. એક જ અર થી ીિમયમ ભરવા સાથે જમીન િબનખેતી માટે પણ યા થઈ શકશ.ે ખેડતૂ  ખાતેદાર 
ખરાઈ ઓનલાઈન કરવામા ંઆવી છે.  

 રા યમા ં ઔ ોિગકીકરણ અન ે શહેરીકરણનો યાપ ઝડપથી વધતા ં કાયદાકીય જ રી હોય તેવી 
મંજરીઓૂ  (િબનખેતી પરવાનગી િવગેરે) લીધા િવના ખાનગી જમીનો પર રહેણાંક અને ઔ ોિગક હેતુથી 
કરવામા ં આવેલ બાંધકામો અંગે ફેરફારના રિજ ટરમાં અને હ પ કમા ં જમીન ધારણ િવગેરે અંગેની 
ખરેખરી િ થિત નહ  દશાવવાને કારણ ેજમીન પર અપૂણ માિલકી હક- હત સંબંધના અનેક ો યાન ે
આ યા હતા. મારી સરકાર ારા કાયદામા ં૨૦૧૭માં સુધારો લાવીન ેસામા ય લોકોન ેપોતાના હ / હતો 
રેકડ પર ન ધવા માટે માંડવાળ ફી અને અ ય રકમોન ે૯૦ દવસમા ંભરવાની ગવાઈ કરવામા ંઆવી 
હતી.  કે નાના િમલકત ધારકો પોતાના હકો રેકડ ઑફ રાઈ સમા ં ન ધાવી શકે અન ે િમલકતના 
દાવેદારોન ે કાયદાનો લાભ બહોળા માણમા ં મળે તેવા બહિવધુ  હેતુથી તથા જ રી નાણા ં ભરવામા ં
સવલત રહે તે માટે ૯૦ દવસમા ંનાણાં ભરવાની ગવાઈમા ંસુધારો કરી આ ગાળો ૩૬૫ દવસ કરવા 
સાથે ૦૪ હ ામા ંનાણા ંભરવાની ગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. વઘુમા ંપ રવતનીય િવ તારોની જમીનો 
િનયિમત કરવા અંગેનો સંબંિધત સમય (રીલેવ ટ પી રયડ) તા.૦૧/૦૧/૨૦૦૦ હતો, જ ે તા. 
૦૧/૦૧/૨૦૦૫ સુધી લંબાવવામા ં આ યો છે. આ સુધારાઓથી નાના િમલકત ધારકો સરળતાથી 
પોતાની રકમ ભરપાઈ કરી પોતાની િમલકતન ેસરળતાથી રેકડ ઑફ રાઈ સમા ંદાખલ કરી શકશ ેઅન ે
સરળતાથી ોપટ  કાડ મેળવી શકશ.ે 

 ફીઝીકલ નોન યુડીશીયલ ટે પ પેપરની કેટલીક મયાદાઓ જવેી કે ોડ, િ  ટ ગ ખચ, 

વહચણી, હેરફેર અન ે સલામતી િવગેરેન ે યાનમા ં રાખીન ે આ મુ કેલીઓ િનવારવા ફીઝીકલ નોન 
યુડીશીયલ ટે પ પેપરનુ ં વેચાણ બંધ કરવાનો ઐિતહાિસક િનણય રા ય સરકારે લીધેલ છે. 

સાથોસાથ જનોન ેઈ- ટે પ ગની સિુવધા સરળતાથી મળી રહે તે માટે ઈ- ટે પ ગનો યાપ િવ તૃત 
કરેલ છે. હાલમા ં૧૯૨૨ ઈ- ટે પ ગ કે ો ચાલ ુછે.  

 ડી ટલ યાના ભાગ પે સામા ય  સહેલાઈથી ટે પ ુટી ઓનલાઈન ભરી શકે તે માટે 
યુઆરી-૨૦૧૯ થી ટે પ ુટી ભરવા માટે પણ ઓનલાઈન ઈ-પેમે  ટ સુિવધા શ  કરવામા ંઆવલે 

છે.    
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 ખેત જમીન ટોચમયાદા ધારા હેઠળ ફાજલ થયલે જમીન સમતળ અન ેનવસા ય કરવા આપવામા ં
આવતી સહાય િત .૧૫,૦૦૦ થી વધારીન ે .૩૦,૦૦૦ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 શહેરી જમીન ટોચમયાદા અન ેિનયમન અિધિનયમ હેઠળ ૧૩,૨૬૧ સનદ આપવામા ંઆવી છે. 
 ખેત જમીન ટોચમયાદા ધારા હેઠળ ફાજલ થયેલ જમીનમાંથી ૨ વષ દર યાન ૩૬૯ લાભાથ ઓન ે

આશરે ૧,૬૬૮ હે ટર જમીનની ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ છે. ગૌશાળા માટે જમીન ફાળવવા અંગેની 
નીિત અમલમા ંમૂકી છે. 

 રા યના અલગ અલગ િવ તારોનો ભૌગોિલક િવકાસ તથા ઔ ોિગક અને વાિણ ય ે મા ં
થયેલો િવકાસ યાન ે લઈ સરકારી જમીનનુ ં મૂ યાંકન વૈ ાિનક પ િતથી કરવા અંગે નવી મૂ યાંકન 
પ િત અમલમાં મૂકવામા ંઆવી છે. 

 અિધકૃત મહેસૂલી અિધકારી ારા પૂરક મહેસૂલ સેટલમે ટની કામગીરી પૂણ કરી, િવિનયિમત 
કરાયેલી જમીન પરનો ધારણકતાનો દાવો રેવ ય ુ રેકડ પર દાખલ કરી ધારણકતાન ે ોપટ કાડ 
આપવાની ગવાઈ થયેલ છે, જ ેઅંતગત સાત મહાનગરોમા ં૬૬૮ પ રવતનીય િવ તારો ઘોિષત કરેલ 
છે. આ પ રવતનીય િવ તારોમા ંખાનગી જમીન પરના અનિધકૃત વસવાટ કરનારા જમીન ધારકોન ેજ રી 
"સ ટ ફકેટ ઑફ લેમ" તથા "સ ટ ફકેટ ઑફ નો "ુ આપી તેના ોપટ કાડ આપવામા ંઆવ ેછે, જ ે

અંતગત ૧૦,૦૭૦ ોપટ કાડ તૈયાર કરવામા ંઆવ ેછે. 
વન અન ે
પયાવરણ: 

પયાવરણને લગતા અનેક ો થાિનક, રાિ ય અને વૈિ ક તરે અ યંત અગ યના ંબની ગયલે 
છે. િવકાસની સાથે સાથ ે પયાવરણનુ ં સંતુલન ળવવુ ં અિત આવ યક છે. આ માટે રા ય સરકાર 
વષ થી સ ગ હોઇ, વન અન ેવ ય વનનુ ંસંર ણ તથા સંવધનની સાથ ેસાથ ેવન િવ તાર બહારના ં
િવ તારમા ંપણ વૃ ાવરણ વધારવા માટે રા યનો વન િવભાગ સતત ય નશીલ ર ો છે. 

  વન િવભાગના ં ખૂબ જ અગ યના ં અંગ એવી સામાિજક વનીકરણ યોજનાનો મૂળ હેતુ વન 
િવ તારમા ંવૃ ોનુ ંઆવરણ અન ેસં યા વધારવાનુ ંછે. જથેી એક બાજુ સમાજન ેઆવક અને રોજગારીની 
તકો વધે. વૃ  આધા રત ઉ ોગોન ે કાચો માલ મળી શકે તથા બી  બાજુ પયાવરણ અન ે પ રસરીય 
િવકાસ થાય. આમ, સામાિજક વનીકરણ યોજનાથી ટકાઉ િવકાસની ણેય મહ વપૂણ આધાર 
સામાિજક, આિથક અને પયાવરણીય િવકાસ સંતુિલત રીતે આગળ ધપાવી શકાય. આ યોજના હેઠળ 
પ ી વાવેતર, ામ વન, જમીન િવહોણા ખેત મજરોનીૂ  ભાગીદારીથી ફળાઉ વૃ ો વાવવા અન ે વન 
િનમાણ હેઠળ વૃ ારોપણનુ ં કાય કરવાનુ ં છે. સાથોસાથ વન મહો સવ અન ે િવકેિ ત નસરી અંતગત 
િવિભ  ઉપયોગી રોપાઓ (જવેા કે, ફળાઉ, ઔષિધયુ ત, સુશોભન અન ેનાના ઇમારતી રોપા) ઉછેરીન ે
તેમજ ઉ  બચાવવા વૈકિ પક સાધનોની વહચણી કરવામા ંઆવ ેછે.  

  સને ૨૦૧૯-૨૦ દરિમયાન ૨૫૧૧૪.૦૦ હે. માં વાવેતરની કામગીરી, આશરે ૧૦ કરોડ 
રોપા િવતરણની કામગીરી, નદીકાંઠે વૃ  વાવેતર ૨૫.૦૦ લાખ રોપાની કામગીરી તેમજ 
જડે ર, ઓઢવ (અમદાવાદ) ખાતે અને રાજકોટમા ં પણ આ  નદીના ડાઉન ટીમમા ં
અબન ફોરે ટનુ ંિનમાણ કરવામા ંઆવેલ છે.  

  ૭૦મા વન મહો સવની ઉજવણી અંતગત રા ય તરે-૧, િજ ા તરે-૩૩, 

મહાનગરપાિલકા તરે-૮, તાલુકા તરે-૨૪૬ તથા ામ તરે ૫૦૬૩ થળોએ વન 
મહો સવની ઉજવણી કરવામા ંઆવલે હતી.  

  ભૂિમ અન ે ભેજ સરં ણ, બ ી ઘાસચારા િવકાસ, મે ૂવ વાવતેર, વાંસ વાવેતર જવેી 
િવિવધ યોજનાઓ ારા સન ે૨૦૧૯-૨૦ મા ંકલુ -૩૧,૮૯૪ હે ટર િવ તારમા ંવૃ  વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે.  

  ક ણા અિભયાન – ૨૦૧૯ - ઉ રાયણ તહેવાર દરિમયાન પતંગની દોરીથી ઘવાતા 
પ ીઓની સારવાર માટે રા ય યાપી ક ણા અિભયાન – ૨૦૧૯માં રા યમા ં૭૮૧ પશ ુ
દવાખાનાઓમા ં૫૫૭ ઉપરાંત પશ ુિચિક સકો અન ે૬૪૭૨ વયંસવેકો અન ે૩૭૪૯ વન 
િવભાગના કમચારી/રોજમદાર ારા પ ીઓની સારવાર અન ેસારસભંાળનુ ંમહાઅિભયાન 
હાથ ધરવામા ં આવેલ. જમેાં કલુ  ૧૪૪૧૧ પ ીઓની સારવાર કરી તે પૈકી ૧૩૪૨૫ 
પ ીઓન ે બચાવવામા ં આવેલ. આ અિભયાનમા ં ૩૯૬ િબનસરકારી સં થાઓએ પણ 
ભાગ લીધેલ.   

  હેલ શાક બચાવ અિભયાન - ગુજરાત રા ય વન િવભાગનુ ં આ અનોખુ ં અિભયાન છે. 
સને ૨૦૦૫-૦૬ થી ૨૦૧૯-૨૦ સુધીમા ં કલુ  ૮૨૫ હેલશાક બચાવવાની કામગીરી 
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કરવામા ંઆવી.  
  યાયાવર પ ીઓની િતના સંર ણ માટે આંતરરા ીય સંમલેન - યાયાવર પ ીઓના 

સંર ણ બાબતેના દેશોના સંગઠનમા ંભારત પણ સન ે૧૯૮૩થી સ ય રા  છે. આ સમુહ 
દર ણ વષ એકવાર િનયિમત પે સંમેલન યોજ ે છે. બારમુ ં સમંેલન ફિલપાઇ સના 
મનીલામા ંસન ે૨૦૧૭માં યોજવામા ંઆવલે હતંુ. આ સમુહમાં કલુ  ૧૪૦ દેશો ડાયેલ. 
૧૩મું સંમલેન ભારતમા ંપહેલીવાર ગુજરાત રા યના ગાંધીનગર ખાતે ફે ુઆરી-૨૦૨૦મા ં
યો નાર છે.  

  વન િવ તાર બહાર િસંહોની અવરજવર ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે  ૭૫ જટેલા રેડીયો કોલર 
ખરીદ કરવામા ં આવેલ છે, જ ે લગાવવાની કામગીરી શ  કરવામા ં આવી છે. આ રેડીયો 
કોલર ારા સટેેલાઈટના મા યમથી િસહંોની અવરજવર ઉપર દેખરેખ રાખી શકાશ ેઅન ે
માનવ વ તીવાળા િવ તારમા ંજતા િસંહો ઉપર ચાંપતી નજર રાખી શકાશ.ે 

  ગીરમા ં ટરી ટુ  વાહનો અન ે વન િવભાગના વાહનો ઉપર લગભગ ૨૫૦ જટેલા G.P.S. 
મશીન મુકવામા ંઆ યા છે. આ હાઈટેક મોનીટર ગ યુિનટમા ંસેટેલાઈટના મા યમથી આ 
વાહનોનું સતત મોનીટર ગ કરવામા ં આવ ે છે અન ે પરવાનગીવાળા ટ િસવાયના ટમા ં
જતા જ ે તે વાહનચાલકોન ે અટકાવવામા ં આવ ે છે. ગેરકાયદ ે લાયન-શો અટકાવવા આ 
યવ થા ઘણી ઉપયોગી થાય છે.    

  Emission Trading Scheme for Particulate Matter Pilot Project એ હવા 
દૂષણ િનયં ણની દશામા ંમારી સરકાર ારા િવ મા ંસવ થમ કરવામા ંઆવેલી દશા 

સુચક પહેલ છે, જનેો યુિનવિસટી ઓફ િશકાગો, યેલ યુિનવિસટી તથા જ-ેપાલ ના 
સહયોગથી સુરત ખાતે અમલમા ં આવેલ છે. ભારત સરકારના પયાવરણ મં ાલય ારા 
પણ સદર ોજે ટન ેમા યતા આપવામા ંઆવેલ છે. 

રમતગમત યુવા 
અને સાં કૃિતક 

વૃિ ઓ: 

રા યના યુવક અન ે યુવિતઓન ે અંદર પડેલી સુશુ  શિ ત અન ે ઊ ન ે બહાર લાવવા માટેનુ ં
લેટફોમ મળી રહે તે માટે મારી સરકાર િતબ  છે. 

 ખેલ મહાકભું -૨૦૧૯મા ં ૩૯,૩૨,૯૦૩ રમતવીરોએ ભાગ લીધો હતો. ખેલ મહાકભું -૨૦૧૯મા ં
સૌ થમવાર પાંચ ઓિલિ પક મા ય ટીમ રમતો (ફટબોલૂ , બા કેટબોલ, હે ડબોલ, હોકી અન ે
વોલીબોલ)નું ઝોન પ ધિતથી (ઈ ટર ડી ટીકટ) વ ચે ઝોન ક ાની પધાઓનુ ં આયોજન કરવામા ં
આવેલ હતંુ. ખેલ મહાકભમાંુ ં  િવજતેાઓન ેકલુ  .૪૦ કરોડના રોકડ પુર કાર એનાયત કરવામા ંઆ યા. 

 દ યાંગ ખલેાડીઓ માટે પણ પેિશયલ ખેલ મહાકભનુંુ ં  આયોજન કરવામા ં આવેલ છે. િવજતેા 
દ યાંગ ખલેાડીઓન ે .૫ કરોડની રકમના પુર કાર આપવાની ગવાઈ કરવામા ંઆવી છે.  

 ગુજરાતના શિ તદૂત યોજનાના લાભાથ  એવા ૧૧ ખલેાડીઓએ ૨૦૧૯માં એિશયન ગે સ, 
૨૧મી કોમનવે થ ટેબલ ટેિનસ ચેિ પયનશીપ, સાઉથ એિશયન ગે સ જવેી પધામા ં ભારતનુ ં

િતિનિધ વ કય ુહતંુ. જમેાં કલુ  ૨૮ મેડલો મળેવીન ેરા ય અને રા નુ ંનામ રોશન કરેલ છે. 
 રા યના ૩૦ િજ ાઓમાં ૪૦ િજ ા ક ા પોટસ કલુ  (DLSS) શ  કરવામા ં આવેલ છે તેમજ આ 

ડી.એલ.એસ.એસ. શાળાઓમાં આ યોજના અંતગત ૫૫૦૦ જટેલા ખેલાડીઓને આ યોજનાનો લાભ આપવામા ં
આવે છે. 

યાય યવ થા:  રા યમા ં સુશાસન બની રહે તેમજ સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસની સાથ ેસૌને યાય મળી રહે તે હેતુસર 
રા યમા ંઝડપી યાય મળી રહે તેવી યવ થા ઉભી કરવા ગજુરાત દેશમા ંઅ ેસર ર  ુ છે. રા યમા ં છેવાડાના 
માનવીને ઘરઆંગણ ેસ તો યાય મળી રહે તે માટે ૧૦ તાલુકાઓમા ંઅિધક િજ ા યાયાધીશ ીની કોટ  કાયરત 
કરવા માટે મંજરીૂ  આપવામાં આવેલ છે, અને તે પૈકી ૭ તાલુકાઓમા ંકોટ  કાયરત થવાના અંિતમ તબ ામા ંછે.  

 રા યમા ંઅમદાવાદ ખાતે . ૧૨૮ કરોડના ખચ સીટી િસિવલ કોટનંુ અ તન યાય સંકલનંુ અને અરવ ી ુ
િજ ામાં મોડાસા ખાતે પણ કોટના અ તન યાય સંકલનંુુ , તેમજ ૬ તાલુકા ક ાએ અ તન યાય સંકલનંુુ  
લોકાપણ કરવામા ંઆ યું છે.  

 રા યમા ંઇ વે ટીગેશન અને કોટની યાિયક યામાં ઝડપ આવે અને ડીલીવરી ઓફ જ ટીસ સી ટમ 
ઝડપી બને, ગુનેગારોને ઝડપથી સ  થાય તે માટે ોસી યુશનની યાને મજબુત બનાવવાના હેતુસર 
ડાયરે ટર ઓફ ોસી યુશનના માળખાને કાયરત કરીને ડાયરે ટર ઓફ ોસી યુશનની િનમણકૂ કરવામા ંઆવેલ 
છે. 

નાણાં 
યવ થાપનઃ 

 ર ટેશન કરવા માટેની ટનઓવરની મયાદા .૨૦ લાખથી વધારીને .૪૦ લાખ અમલી 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી કરવામા ંઆવેલ છે. જનેાથી નાના વેપારીઓને રાહત મળી છે. 



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
માન.રા યપાલ ીનંુ સંબોધન 

  45 

  નાના વેપારીઓને ક પોઝીશનનોં  લાભ આપવા ટન ઓવરની મયાદા તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ થી . 

૭૫ લાખ થી વધારી .૧ કરોડ સુધી કરવામા ંઆવેલ છે. તેમજ તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૯ થી . ૧ 
કરોડથી વધારી . ૧.૫ કરોડ સુધીના ટનઓવર ધરાવતા વેપારીઓને, નાના ઉ પાદકો, ટેડસ, 
તથા રે ટોર ટસને ખાસ સુિવધા તરીકે Lumpsum વેરો ભરપાઇ કરવાની સુિવધા અને 
િ માિસક ધોરણ ેપ કો રજૂ કરવાની સુિવધા પુરી પાડવામા ંઆવેલ છે. 

  વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં . ૬૭,૪૦૪.૦૯ કરોડની કલુ  આવક થયેલ છે. જ ે ગત વષની 
સરખામણીએ ૧૨.૮૫% નો ોથ હાંસલ કરેલ છે. વષ ૨૦૧૭-૧૮મા ં .૫૯,૭૨૯.૨૯ કરોડની 
કલુ  આવક થયેલ હતી.  

 તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી એફોડબલ રીઅલ એ ટેટ ોજ ે ટ માટે વેરાનો દર ૮% માંથી ઘટાડીને ૧% અને 
નોન એફોડબલ રીઅલ એ ટેટ ોજ ે ટ માટે વેરાનો દર ૧૨% માંથી ઘટાડીને ૫% ન ી કરવામા ંઆ યો છે. તે જ 
રીતે રેસીડે સીયલ રીઅલ એ ટેટ ોજ ે ટમાં એફોડબલ માટે ૧% અને નોન એફોડબલ માટે ૫% વેરાનો દર ન ી 
કરવામા ંઆવેલ છે 

  વષ ૨૦૧૯/૨૦ દર યાન ગુજરાત રા યમા ં કલૂ  ૫,૦૬,૭૦,૯૬૧ ઇ-વે િબલ જનરેટ કરવામા ં
આવેલ. જમેા ંગુજરાત રા ય થમ થાને રહેલ છે.  

  આંતર રા ય વેપાર અંગે થતી કરચોરી ડામવા કલુ  ૨૩ મોબાઇલ કવોડમા ં૩૯ ટીમો રા ય તરે 
સરહદી તેમજ રા યના આંતરીક િવ તારોમાં કાયરત છે, જ ેમાલની હેરફેર પર ચાંપતી નજર રાખી 

િતયુ ત િક સામા ં થળ ઉપર વેરો વસૂલ કરી કરચોરી ઉપર િનયં ણ રાખ ે છે. મોબાઇલ 
વોડ ારા કલુ  ૩૪,૩૮,૮૨૭/-ઇ વે િબલની ચકાસણી કરવામા ંઆવલે. જમેા ંગજુરાત રા ય 

બી  નંબરે રહેલ છે.વષ ૨૦૧૯/૨૦માં (તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૯ સુધી)  મોબાઇલ કવોડની 
કાયવાહી દર યાન ઇ-વે િબલની ચકાસણીમા ં િત જણાયેલ ૩૦૫૯ વાહનો અટકમાં લેવામા ં
આવેલ અને . ૬૭.૮૫ કરોડ વેરો અને દંડ વસૂલ કરવામાં આવેલ. 

  રા યના કરોની સમયસર ઓનલાઈન વસૂલાત માટે સાયબર િત રી પોટલ કાયરત છે. 
  રા ય સરકારના તમામ ભરણા ં ઓનલાઈન કરવાના લ ય અ વય ે ૧૩ ખાતાઓની આવકો 

ઓનલાઈન વીકારવાની સુિવધા Cyber Treasury મારફત ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે                                                                            
 ધાનમં ી જન ધન યોજના :- 

  ભારતના માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ારા ારભં  કરવામા ંઆવેલ ધાનમં ી જન 
ધન  યોજના અંતગત તા-૩૦/૧૦/૧૯ ની િ થિતએ  કલુ  ૧.૪૫ કરોડ ખાતા ખોલવામા ંઆવેલ 
છે. જ ેપૈકી , આધાર કાડ સાથ ે૧.૧૯ કરોડ ખાતા ડવામા ંઆવેલ  છે. ઉપરાંત, ૧.૨૦ કરોડ 

" પે" ડેિબટ કાડ જ ેતે ખાતા ધારકોને ઇ ય ુકરવામા ંઆવેલ છે.  

  કોલકતા ખાતેથી માનનીય ધાનમં ી ીએ શુભારભં  કરેલ અટલ પે શન યોજના, ધાનમં ી 
વન યોિત વીમા યોજના અને ધાનમં ી સુર ા વીમા યોજનામા ં ૧૦૧.૪૧ લાખ 

લાભાથ ઓ નામાંિકત થયા છે. 
   રા ય સરકાર ારા ટેટ ડી.બી.ટી. પોટલમા ંરા ય સરકારની તેમજ ક  સરકાર પુર કૃત ૧૪ િવભાગોની 

અંદા ત ૨૫૧ યોજનાઓને સામેલ કરવામા ં આવેલ છે. જમેા,ં તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ અદંાજ ે . 
૨૫,૩૯૬  કરોડ સીધા લાભાથ ઓના ખાતામા ંજમા આપવામા ંઆવેલ છે.  

આયોજન:
  

િવકેિ ત િજ ા આયોજન અંતગત વષ ૨૦૧૮-૧૯ દર યાન . ૧૩૦૦.૫૦ કરોડ અને વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
દર યાન . ૧૨૯૮.૮૩ કરોડની ગવાઈ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે. વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ંકલુ  ૫૫,૩૧૨ કામો પૂણ 
થયેલ હતા. યારે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંએિ લ-૨૦૧૯ થી નવે બર-૨૦૧૯ દર યાન કલુ  ૩૨,૭૯૦ કામો પૂણ 
થયેલ છે. આ યોજના હેઠળ મુ ય વે ા ય ર તાઓ, ાથિમક િશ ણ માટે ાથિમક શાળાના ં મ, ાથિમક 
આરો ય કે ો/પેટા કે ો માટે મકાન અને ક પાઉ ડ વોલ, એ યુલ સ વાન/ શબવા હનીની ખરીદી, 
વીજળીકરણના ંનવાં કામો, આંગણવાડીનાં મકાનો અને ક પાઉ ડ વોલ અને પાણી પુરવઠા વગેરે કામો સામૂ હક 
તરે ા ય ક ાના લોકોની જ રીયાત પૂરી કરશે.   

 મહા મા ગાધંી અને સરદાર વ ભભાઇ પટેલનંુ ગજુરાત શિકતશાળી, સમૃ  અને સુરિ ત એવું ભારતનંુ 
આદશ રા ય છે. સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓની શિકત અને સામ યને િવકાસમા ં ડવાનો તથા ગજુરાતની વિૈ ક 
ઓળખ ઉભી કરવાનો આપણ ેસૌ િનધાર કરીએ. એક એક ગુજરાતી િવ માં ગુજરાતી હોવાનંુ ગૌરવ લઇ શકે અને 
ગુજરાત િવશે વાિભમાન ધરાવી શકે તેવા ગુજરાતનંુ જતન કરવાની જવાબદારી જનતાએ આપ સૌને સ પી છે. 
આપ સૌ આપના હેર વનના અનુભવો અને  વનની અપે ાઓ નજર સમ  રાખી આ સભાગૃહમા ંજન 

િતિનિધ તરીકે આપનંુ ે  યોગદાન આપશો તેવી આશા યકત ક ં  છંુ અને સાથેસાથે ખૂબ ખબૂ શુભે છાઓ 
પાઠવુ ં છંુ.  

 ભારત માતા કી જય 
 જય જય ગરવી ગુજરાત 



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 
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રાજયપાલ ીના સંબોધન માટનો આભાર તાવ  ે (રજઆતૂ ) 
 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ(નવસારી) : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કેું ં ંૂ ુ , રાજયપાલ ીને  નીચે 
મુજબનો સંદશેો પાઠવવો. 
 

‘‘અમો આ સ માં એક  થયેલ ગુજરાત િવધાનસભાના સ યો રાજયપાલ ીએ આ સભાગૃહ  સમ   કરેલ સંબોધન 
બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 

 
 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર(સંતરામપુર) : માનનીય અ ય ી,  માનનીય સ ય ી િપયુષભાઇ દેસાઇએ જ ેઆભાર 

તાવ  રજૂ કય  છે  તેન ેહ અનુમોદન  આપંુ છું ંુ . 
 

 તાવ રજ કરવામાં આ  યોૂ . 
 

અનુમિત મળેલાં િવધેયકો  
 સિચવ ી : માનનીય અ ય ી, હ ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના પાંચમા સ માં િવધાનસભાએ પસાર કરેલા ંું
અને જનેે રાજયપાલ ીની અનુમિત મળી છે તેવાં સન ર૦૧૯ના િવધેયક માંક- ૩૦, ૩૧, ૩ર, ૩૩, ૩૪, ૩પ, ૩૬  અન ે
૩૭  િવધાનસભાના મેજ ઉપર મુકવાની ર  લ  છંુ. 

અનુમિત મળેલાં િવધેયકો સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા. 
 

કામકાજ સલાહકાર સિમિતનો  અહવાલે  
 

કામકાજ સલાહકાર સિમિતનો સાતમો અહવાલે   
 

  અ ય ી : ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ ૧૯ર અ  વયે મળેલ સ ાની એ હ કામકાજ સલાહકાર ું
સિમિતનો સાતમો અહેવાલ રજ ક  છૂ ું ં .  
 
 સિમિતની બેઠક ગુ વાર તારીખ ૯મી યુઆરી, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારના ૧૧-૦૦ વા ય ેમળી હતી. સિમિતએ 
શુ વાર તારીખ ૧૦મી યુઆરી ૨૦૨૦ના રોજ હાથ ધરવાના કામકાજના સદંભમા ંનીચે મુજબની ભલામણો કરી છે.  
 
 (૧) િનયમ ૧૦૦ અ વયે સંિવધાન ૧૨૬મા ં સુધારા િવધેયક ૨૦૧૯ને બહાલ રાખવા બદલ માનનીય 
મુ યમં ી ીના વૈધાિનક તાવને િવચારણા માટે હાથ ધરવો અને તેની ચચા માટે ૬૦ િમિનટનો સમય ફાળવવો યારબાદ 
(૨) વૈધાિનક તાવો િસવાયનો માનનીય રાજયક ાના ગૃહમં ી ી દપિસંહ ડ નો સીટીઝનશીપ (એમે ડમે ટ) 
એ ટને સમથન આપતો સરકારી તાવ િવચારણા માટે હાથ ધરવો અને તેની ચચા માટે ૧૨૦ િમિનટનો સમય ફાળવવો.   
 

સંસદીય બાબતોના મં ી ીનો  તાવ  
  ી દપિસંહ  ભ. ડે (રા ય ક ાના સંસદીય બાબતો મં ી ી) : માનનીય અ  ય ી, હ  તાું વ રજ ક  છ કે ૂ ું ં
આ સભાગૃહ કામકાજ સલાહકાર સિમિતના સાતમા અહેવાલ સાથ ેસંમત થાય. 
 
                   મત માટ મૂકવામાં આ  યોે  અને િવના િવરોધે મંજર કરવામાં આ  યોૂ . 
  

 વૈધાિનક તાવ (િનયમ-૧૦૦)  
 

 ભારતના બંધારણના  અનુ છદ  ે ૩૬૮(ર)  અ વયેનો તાવ  
 

 િવજયકમાર પાણીુ  (મુ  યમં ી ી) :  માનનીય અ ય ી, હ નીચે મુજબનો મારો તાવ રજ ક  છું ં ંૂ ુ . 
 
" That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the 
purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of article 368, proposed to be made by the 



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
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Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill,  2019, as passed by both the 
House of Parliament" 
 ‘ ‘  આ ગૃહ સંસદના બંન ે ગૃહોએ પસાર કરેલ સંિવધાન (એકસો છ વીસમા સુધારા) િવધેયક, ર૦૧૯થી ભારતના 
સંિવધાનમાં કરવા ધારેલા સુધારાને સંિવધાનના અનુ છેદ ૩૬૮ના ખંડ(ર)ના પરતુક ખંડ ં (ઘ) ના કાય ે  માણ ેબહાલ 
રાખે છે.’ ’   

તાવ રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, આજ ેઆપણે સૌ બંધારણના ૧૨૬માં સુધારા અંગેના ૨૦૧૯ના 

તાવને બહાલી આપવા આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ. માનનીય અ ય ી, પરમ પૂ ય ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરે યારે 
બંધારણ ઘ ું એનો મળૂ આશય સમાજના છેવાડાના અં યોદય એટલે કે અંિતમ છેડાના યિ તને આગળ લાવવાનો હતો. 
મહા મા ગાંધીએ પણ અં યોદય અન ે િવકાસની ભાવના આપણને આપી છે. પં ડત દનદયાળ ઉપા યાયે પણ વંિચતોના 
સવ ાહી િવકાસ માટે એક માનવ વન દશન પણ આપણને આપેલું છે. આ બધા જ આપણા રા ના માગદશકો તેમજ 
સામાિજક સમરસતા, સામાિજક યાય, વંિચતો, ગરીબો, શોિષતો એ વગના ઉ થાનો માટે સવ ાહી િવકાસના ભાવ સાથ ે
અનુસૂિચત િત, જન િત અન ેલોકતં ના સવ ચ મં દર  એવી લોકસભા, િવધાનસભામા ં રઝવશન,  આર ણ માટેની જ ે
બંધારણની ગવાઇ કરી છે. બંધારણના િનમાતાઓએ હેર વનમાં િતિનિધ વ કરતા એના માટે િનણયની ભાગીદારી 
કરવા, એને િનિ ત કરવા, આ કારની અનામતની ગવાઇની ૧૦ વષ માટે શ આત કરી હતી. એ વખતે આશા હતી કે 
આપણે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરના આર ણ માટેના હેતુઓને સમાજ વનમાં પૂણ કરીને ૧૦ વષમાં આપણે આગળ 
વધીશું પરતુ કમનસીબે એકં  સમાજ તરીકે સમરસતાની સાથે કયાંકને કયાંક આ વાત ઉણી ઉતરી છે. અનામતની ગવાઇન ે
વધુ ૧૦ વષ માટે લંબાવવાની નોબત પણ આવી છે. આપણે દુિનયામાં સૌથી મોટા લોકતાંિ ક રા  તરીકે થાન મેળ યું છે. 
પરંતુ ૧ર૦૦ વષ જની ગુલામી કાળના સમાજમા ં રહેલા દોષોને દૂૂ ર કરવા આપણી આંત રક શિ તઓને આપણે િવકસાવી 
શકયા નથી. તે ીણ પણ થઇ ગઇ અને દોષ ભાિવત થઇ અને એને કારણ ેઆજ ેઆપણે આ વ તુની અનુભૂિત કરી ર ા 
છીએ. અ પૃ યતાનું કલંક એ સમાજ વન માટે એક નાસુર બની ગયું છે. સમાજન ે િછ િભ  કરે એ હદે એ િવકૃત થયુ.ં 
આપણા સમાજ માટે આ સમ યા અિભશાપ બની અન ેદરેક કારે પૂવ એ કરેલા આ પાપ અને એન ેકારણ ેસમ યાઓનુ ં
િનરાકરણ ન થયુ.ં સાહેબ, કોઇક પેઢીએ તો ાયિ ત કરવું જ પડે અને ધોવું જ પડે. આપણે સૌ ભા યશાળી છીએ કે આ 

ાયિ ત કરવાનું સૌભા ય આપણા ભાગે આ યું છે અને એટલે જ કહેવાય છે કે વયં પીડા ભોગવી ચૂકયા હોય એને જ 
સામેવાળાની પીડાની ખબર પડે. જને ેડખતો હોય એન ેજ ખબર પડે કે ડો કયા ંડખે છેં ં ! ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરે પોતાના 

વનના કાળમા ંસંઘષ, છઆછતૂ ૂ , સમાજમાં કચડાયેલા કલાસ તરીકે વયં વદેનાઓની અનુભૂિત કરી હતી અન ેબાબાસાહેબ 
આંબેડકરે લોકશાહી રા ના આપણા બંધારણના ઘડતરમા,ં સંિવધાનની કિમટીમા ં એમણે પૂર શથી હમાયત કરીન ે

કીય શાસનમા ં ના િતિનિધ તરીકે આવા વિંચત વગ  અનુસૂિચત િત, જન િતમા ં અનામત અન ે આર ણની 
કલમ એમણે દાખલ કરાવી. બંધારણની કલમ-૩૩૪-અનામતની મુદત ર૬ યુઆરી, ૧૯પ૦થી ૧૦ વષ સુધી અમલમા ં
રહેશે એવી ગવાઇ કરવામા ં આવી હતી. થમ તબકકે ૧૦ વષ અનામતની ગવાઇ જ રયાત મુજબ સમયાંતરે રપ 

યુઆરી, ર૦ર૦ના રોજ પૂરી થાય છે. કે માં વતમાન ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર વડા ધાન નરે ભાઇ મોદીએ આ 
અનામત ગવાઇને વધુ ૧૦ વષ એટલે કે રપ યુઆરી, ર૦૩૦ સુધી વધારવા માટેનું બંધારણીય સુધારા િવધેયક સંસદના 
બંને ગૃહોએ લોકસભા અન ેરાજયસભાએ પસાર કયા છે અન ેઆપણે આ જ પગલ ેચાલીને સંિવધાનમા ં૧ર૬મા ંસુધારા અન ે
િવધેયક-ર૦૧૯ને સાથે મળીને આપણે સૌ સવાનમુતે એને બહાલી આપીશું તેવી મને પૂણ ા છે. લોકસભાની પ૪૩ 
બેઠકોમાં ૮૪ બેઠકો અનામત છે કે જમેા ં અનુસૂિચત િત, જન િતના િતિનિધઓ માટે અનામત રાખવામા ં આવી છે. 
રાજયોની િવધાનસભાની વાત કરીએ તો ૪૧રર બેઠકોમાંથી ૬૧૪ બેઠકો અનુસિૂચત િત, પ૪૪ બેઠકો અનુસૂિચત જન િત 
માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. બંધારણની આ ગવાઇના પ રણામે અનસુૂિચત િત, જન િત, વંિચતોને એમની 
અનામત બેઠક ઉપરથી જન િતિનિધ બનાવવાનો. પોતાના સમાજના ોન ેવાચા આપવાનો આ અિધકાર આમાંથી ા  
થાય છે. ગુજરાત િવધાનસભાની ૧૮ર બેઠકોમાંથી ૧૩ બેઠકો અનુસૂિચત િત અને ર૭ બેઠકો અનુસિૂચત જન િત માટે 
અનામત રાખવામા ંઆવી છે. આપણી લોકસભાની ર૬ બેઠકોમાંથી ર બેઠકો અનુસૂિચત િત માટે અન ે૪ બેઠકો અનસુૂિચત 
જન િત માટે અનામત છે. આઝાદીના સાડા સાત દાયકા થવા છતા કમનસીબે સમાજમા ંએવી િ થિત ઉભી ન થઇ શકી કે 
જનરલ કેટેગરીની બેઠકમાં પણ અનુસૂિચત િત કે અનસુૂિચત જન િતના કોઇપણ યિ ત ચંૂટણી લડે અને બધા સમાજ 
એને વીકારીને ચંૂટીને મોકલ,ે પણ મને ગૌરવ છે કે  ગુજરાતમાં ભ ચની સંસદની બેઠક જનરલ કેટેગરીની છે, છતા ંએક 
અનુસૂિચત જન િતના ભાઇને આપણે યાંથી પાલામે ટમાં છે ાં ઘણાં વષ થી િતિનિધ વ કરવા મોકલીએ છીએ. મને તેનુ ં
ગૌરવ છે અને ઉદાહરણ એટલા માટે આપંુ છ કે આનો યાપ વધવો ઇએુ ં . સમાજમાં બધાની વીકૃિત થાય અને આપણે સૌ 
સૌનો સાથ અને સૌનો િવકાસ, સબ સમાજકો લીયે સાથમ ેઆગે બઢતે ના. આ િવષયને લઇને આગળ વધવા માગીએ 
છીએ. ૧૦ અને ૧ર ડસે બર, ર૦૧૯ના દવસોએ આ િબલ સવાનમુતે સંસદમાં પસાર થયું છે. આ સુધારા િબલ એ સામાિજક 
એકતા તરફનુ,ં એક ગિત, સામાિજક સમરસતા અને આપણે સૌ સાથે મળીને એક છીએ એની િતબ તા ય ત કરના  ં



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 

વૈધાિનક તાવ (િનયમ-૧૦૦)  

 48 

િબલ છે. મને િવ ાસ છે કે આ સુધારા િવધેયકથી સામાિજક સંતુલનના વંિચતોના િવકાસને પૂ ય બાબાસાહેબ આંબેડકરના 
વ નન ે આ સાકાર કરશ.ે માનનીય અ ય ી, સરકાર કોઇપણ હોય, સરકારની ફરજ કે રાજધમ કહો તો હેવ અન ે હેવ 

નો સની ખાઇ પુરવા અન ેએનો સેતુ બનવાનો સરકારનો રાજધમ બને છે. જમેની પાસ ેઘ ં છે અને જમેની પાસે નથી એ બંન ે
વ ચેના સંતુલનના સેતુનો સરકાર અન ે ના િતિનિધએ િનમાણ કરવાનુ ં છે. આપણી સં કૃિત સવધમ સમભાવની રહી 
છે. અને રામચં એ શબરીના એંઠા બોર ખાધેલ છે, એટલે તો બધા એક છીએ, સૌ સમાન છે એ ભાવ અનાદીકાળથી લઇન ે
ચાલતા હોવાના વારસદાર છીએ. સામાિજક સમરસતા અન ેસમાનતાના વિંચત વગને જન િતિનિધ વ યાપક મળે તેના 
માટે કે ની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમા ં૧ર૬મો સુધારો આપને મોક યો છે. હ કોઇ ું
રાજકીટ ટીકા- ટ પણી કરવા માગતો નથી. મારો આશય પણ નથી, પરતુ રં ૦૧૪માં જયારે મોદી સરકાર બની. ી નરે ભાઇ 
મોદી ધાનમં ી બ યા, યારે એવી અફવા ફેલાવવાનુ ંસુઆયોિજત રીતે ચાલતંુ હતંુ કે હવ ેએસ.ટી., એસ.સી., આર ણ 
ખતરામા ંછે. યા ંસુધી આ ેપો અને અફવાઓ િવરોધીઓ કરતા હતા કે સંઘ િવચારધારા સરકાર સાથ ે ડાયેલી છે અન ેઆ 
વડા ધાન આર ણ રદ કરશે અને એટલા માટે  સિંવધાનમા ંફેરબદલ કરશ,ે પરતુ અમારી પાટં , અમારા આગેવાનો મહા મા 
ગાંધી, પં ડત દનદયાલ ઉપા યાય, ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર એની અં યોદયની ભાવનાને એના સંવાહક તરીકે ક ટબ  
થઇને અમે એમની ભાવનાનું બરોબર પાલન થાય તે દશામાં બંધાયલેા છીએ, િતબ  છીએ અને એટલા માટે અમારી સરકારે 
નરે ભાઇના નેતૃ વમાં આિથક, નબળા અને વધુ લોકોની િચંતા કરીને ઐિતહાિસક કદમો ઉઠા યા છે અને આિથક રીતે ૧૦ 
ટકા અનામત આપીને ઇ.બી.સી.નો િનણય મોદી સરકારે કય  છે. પછાત વગ  માટે વૈધાિનક દર ો આપવાનું કામ, આયોગ 
બનાવવાનું કામ પહેલી વખત અમારી સરકારે કય ુછે અને એટલું જ નહ  દેશના સવ ચ બંધારણ પદે એટલે કે રા પિત પદે 
એક દિલત એટલ ેકે અનુસૂિચત િતના િતિનિધ વને આજ ેઆ જ યા ઉપર માનપૂવક થાન આ યું છે. આ પરપરા અમારી ં
સરકારે ઉભી કરી છે. ી નરે ભાઇ મોદી જયારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા યારે તેમણે એક અનસુૂિચત િતની બાિલકાના 
હ તે કળશ મૂકાવીન ેતેમના િનવાસ થાનમાં તેમણ ે વેશ કય  હતો. આથી મોટ કોઇ ઉદાહરણ હોઇ ન શકેું . એટલ ેજ અમે આ 
ભાવના કે આપણે બધા, સૌ ભારતવાસી એક છીએ, આમાં કોઇ ભદે નથી અને દેશ ે ગિત કરવી હશ ેતો સામાિજક સમરસતા 
અિત આવ યક છે. વોટબકની રાજનીિતથી દૂર જઇન,ે ઉપર ઉઠીન ેસમાજમાં િછ િભ તા ન આવ,ે સમાજ તૂટે નહ , સમાજ 
ઝૂટે, ડાય, બધા સાથ ેમળીન,ે એકબી થી સ હયારા યાસો કરીને  હેવ અન ેહેવ નોટસની ખાઇ પૂરી કરીન,ે આપણે સૌ 
પૂ ય બાબાસાહેબ આંબેડકરે બંધારણના જ ેઅિધકારો આ યા છે તેની ળવણી કરીને આગળ વધીશું તો મને લાગે છે કે 
ભારતની ગિતન ેકોઇ રોકી નહ  શકે. આજ ેઆ તાવ પ૦ ટકા રાજયોએ કરવો પડે તો ગુજરાત તેમાં પાછળ ન રહે અન ે
આવો જ રી તાવ છે એટલા માટે આ િવશેષ સ  બોલાવવાનુ ંસરકારે ન ી કય ુઅન ેઆજ ેઆપણે એક દવસ માટે મ ા 
છીએ. ગુજરાત આને હષભેર આ િવધેયકને સમથન આપે છે અને તેને પસાર કરીને આપણે આપણી બંધારણીય ફર  પૂરી 
કરીએ અને આપણે સૌ ભા યશાળી છીએ કે, આપણા ભાગે દસ વષ પછી આ જવાબદારી આવી છે અને આજ ેઆખું હાઉસ 
સવાનુમતે આ િવધેયકને પસાર કરશે તેવી ા સાથે આ િવધેયક હાઉસમા ં તુત ક  છં ંુ .   
 ી અિમત ચાવડા(આંકલાવ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી ભારતના બંધારણના અનુ છેદ 
૩૬૮(ર) અંગેના સંિવધાિનક ૧ર૬મા ંસુધારા િવધેયકને સમથનની વાત લઇને  આ યા છે તેમાં અમારા પ  તરફથી સમથન 
કરીએ છીએ.  
 માનનીય અ ય ી, આઝાદ ભારત દેશની સૌથી પહેલી સરકારમાં ક ેસનું નેતૃ વ, બંધારણ સભા અને ડો. 
બાબાસાહેબ આંબેડકરે િવ નું ે  બંધારણ આ દેશને આ યુ.ં આજ ેગૌરવ લઇએ આપણે કે આ બંધારણનો અમલ કરવાની 
જવાબદારી જ ેતે વખતના ક ેસના અમારા નેતૃ વના ફાળે આ યું હતંુ. ભારતના બંધારણના ભાગ-૧૬માં ચો સ લોકો માટે 
ખાસ ગવાઇ હેઠળ અનુસૂિચત િત અને અનુસૂિચત જન િતના લોકો માટે લોકસભામા ં વસિતના ધોરણ ે અનામત 
બેઠકોની યવ થા, એ જ રીતે રા યોની િવધાનસભામા ંપણ વસિતના ધોરણ ેઅનામત બેઠકોની ગવાઇઓ કરવામાં આવી. 
ર૬મી યુઆરી ૧૯પ૦થી બંધારણ અમલમા ં આ યુ ં યારથી આજ દન સુધી તમામ સરકારોએ સમાનતાના ભાવ સાથ ે
સમાજના છેવાડાનો માણસ, વંિચત, પી ડત, મુ ય ધારામાં આવ,ે વહીવટમાં ભાગીદાર થાય, તેના િવચારો સાંભળવામા ં
આવે અન ેજયારે જયારે દેશની સવ ચ પાલામે ટ હોય કે કોઇ  રાજયની િવધાનસભા હોય તેમાં કાયદા ઘડાય યારે તેની વાત 
અને તેના િવચારોનુ ં સમ વય થાય તેના માટે આ બંધારણીય ગવાઇઓને દસ વષ પૂણ કરવાની કે સમી ા કરવાની 

ગવાઇ હતી તેમ છતાં અ યાર સુધી  આપણે તેમાં સતત વધારો કરીને અહ  સુધી પહ યા છીએ. બંધારણના આટ કલ 
૩૬૮માં અ યાર સુધી દસ-દસ વષના છ બંધારણીય સુધારા કરવામાં આ યા છે. ૮મો સુધારો ૧૯પ૯મા,ં ર૩મો સુધારો 
૧૯૬૯મા ં ૪૫મો સુધારો ૧૯૮૦મા,ં ૬૨મો સુધારો ૧૯૮૯મા,ં ૭૯મો સુધારો ૧૯૯૯મા,ં ૯૫મો સુધારો ૨૦૦૯માં અન ે
આપણે સૌ સદનસીબ છીએ કે આ ૧૨૬મો સુધારો ૨૦૨૦માં કરવાની તક અને સમથન કરવાની તક આપણને સૌને મળી છે. 
માનનીય અ ય ી, આજ ેપણ વીકારવું પડે કે  બંધારણે આ અનામતની ગવાઇ ન કરી હોત તો આજ ેપણ અનુસૂિચત 

િત કે અનુસૂિચત જન િતના િતિનિધઓ આ િવધાનસભા ગૃહમાં કે લોકસભા ગૃહમાં બેસવા માટે કદાચ સમથ બ યા ન 
હોત. યિ તગત રીતે અપવાદ પ િક સામા ંમોહનિસહંભાઇ હોય કે અમારા ડો.અિનલ ષીયારા સાહેબન ેબી  અનેક લોકો 
પણ હશે કે જમેને િબન અનામત સીટ પરથી પણ ના િતિનિધ તરીકે કામ કરવાની તક મળી છે. એમના હર વનના 
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કામને કારણે લોકોએ એ તક આપી પણ ખરી. પણ કદાચ અનેક લોકો  આ બંધારણીય ગવાઇઓ ન હોત, અનામત ન 
હોય તો અહ યા સુધી પહ ચી શકયા ન હોત અન ે એટલા માટે સાચી લોકશાહીના પાયા સમાન આપણે ગણીએ તો 
representative and participatory democracy - એટલે કે િતિનિધ વવાળી અને સહભાગીદારીતાવાળી લોકશાહી 
એ કાયમ આખી સમાજ યવ થાને સુ ઢ કરતી હોય છે. રાજકીય અનામતને આજ ેઆપણે ૭૦થી ૮૦ વષ સુધી લંબાવવાનો 

તાવ લઇને આ યા છીએ. માનનીય અ ય ી, ક ેસની સરકારોએ, શાસકોએ હમશેા દીનં -દુઃખી, પીડીત, છેવાડાના 
માણસની િચંતા કરી અન ેખાલી અનામત જ નહ  પણ િશ ુલ કા ટ માટે પેિશયલ કો પોન ટ લાન હોય કે િશ ુલ ટાઇબ 
માટે સબ લાન હોય અન ેપંચવિષય યોજનાઓમાં પણ આિથક ગવાઇઓ કરીને આ સમાજ મુ ય ધારામા ંઆવ,ે સમાજ 
બાકીના લોકો સાથે ખભેખભા િમલાવીન ે હ રફાઇ કરી શકે એ રીતની સ મ યવ થા આપવાનું કામ કયુ છે. માનનીય 
અ ય ી, અહ યા બાબાસાહેબ આંબેડકર ના શ દોન ે ચો સ ટાંકવા ઇએ - "In our social and economic 
life, we shall, by reason of social and economic structure, continue to deny opportunity of one 
man one value." આ જ ેિસ ા ત અને એમના શ દો છે એ આજના સમયના પ ર ે માં પણ એટલા જ સાથક છે અન ે
એટલા જ તુત છે અને એને માટે જમે માનનીય મુ યમં ી ીએ ક ું કે, કોઇ પણ સરકાર હોય એ સરકારની ફરજ છે કે - to 
build a bridge between 'the haves' and 'have nots'. જનેી પાસે છે, જનેી પાસે ખૂબ છે અન ેજનેી પાસે કઇ નથી ં
એની વ ચે સેતુ બનવાનું કામ કોઇ પણ સરકારો હોય એણે કરવાનું છે. જયારે બંધારણે આપણને અનામત યવ થા આપી 
હોય યારે અનામત યવ થાના જ ેલોકો પણ લાભાથ  છે કે જ ેલોકો આને સમથન આપણે બધા કરીએ છીએ એ તમામની 
ફરજ છે કે, સરકાર એકલી નહ  હેર વનનો િતિનિધ, હેર વનના તમામ લોકો આ યવ થાન,ે આ િવચારને 
ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકર ના શ દો છે કે એમની જ ેવાત છે એને સમથન કરીએ અને આજના સમયના પ ર ે માં પણ 
આપણે પ ાપ ીથી ઉપર ઉઠી સમાજમાં સમરસતા લાવવા માટે અને આપણા સૌ માટે આજ ેસમાજમાં અનેક એવી ઘટનાઓ 
રોજબરોજ બને છે કે જ ેસમાજ માટે કલંક પ છે, હેર વન માટે કલંક પ છે, આજ ેપણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો દિલત 
સમાજના લોકોને મં દરના વેશથી વંિચતના િક સા બહાર આવે છે, આજ ેપણ આપણે રોજબરોજ ઇએ તો દિલત સમાજના 
કોઇ યુવાનને ઘોડે ચડવાથી રોકવામાં આવે છે. (અંતરાય) માનનીય અ ય ી, આ કોઇ રાજકીય ટીકા ટી પણ નથી કરતો 
પણ આજ ે હેર વનના આપણે સૌ િતિનિધઓ છીએ યારે આપણા સૌના માટે િચંતાનો િવષય છે, કલંકનો િવષય છે કે 
આપણે જયારે બંધારણમાં ૧૨૬મો સુધારો કરવા માટેનુ ં િવધેયક ગૃહમાં લઇન ેએન ેસમથન આપવા આ યા હોય અન ેએવા 
સમયે આપણા જ રાજયમા ંઆવી યવ થા કે આવા બનાવો બનતા હોય તો એ આપણા સૌ માટે િચંતાનો િવષય છે. આજ ે
આ દવાસી સમાજની પણ વષ થી માગણી છે કે, એન ે જ ે બંધારણીય અિધકાર આ યા અનુસિૂચ-પ અન ે ૬ મુજબ એ 
અિધકારોનું પણ યાકં હનન થાય છે, એ અિધકારો પણ એને મળતા નથી. એટલા માટે જ જમે માનનીય મુ યમં ી ીએ ક ુ,ં 
એમણે ઇ.બી.સી.ની વાત કરી, પણ મારી માનનીય મુ યમં ી ીને એ પણ િવનંતી છે કે, જ ેબંધારણે એસ.સી., એસ.ટી., 
ઓ.બી.સી.ને અનામતની નોકરીમાં યવ થા અન ેઅિધકાર આ યા છે, હમણાં જ એલ.આર.ડી.ની જ ેપરી ાની વાત છે અન ે
એના માટે લોકો ર તા ઉપર ઉતરી ર ા છે.    

અ  ય ી : આપનો સમય પૂરો થયો છે. માનનીય ગણપતિસંહ .  
 ી અિમત ચાવડા : એકજ િમિનટ, માનનીય મુ યમં ી ી જ ે તાવ લઇને આ યા છે, દેશની બ ે પાલામે ટોએ 
એને સવસંમિતથી પસાર કય  છે તેને અમારા પ  તરફથી અમે સંપૂણ રીતે સમથન કરીએ છીએ.  
 ી ગણપતિસંહ  વ.ે વસાવા(આ દ િત િવકાસ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના નેતા ી અન ે
ગુજરાતના લોકલાડીલા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ, જ ેએસ.ટી.અને એસ.સી. અનામત માટેનો વૈધાિનક તાવ 
લઇને આ યા છે એન ેહ મારો સંપૂણ ટેકો આપંુ છ અને આ તાવમાં મારા િવચારો પણ રજ ક  છું ં ં ંુ ૂ ુ .  
 આઝાદીના સમયે ભારતના બંધારણના િનમાતાઓએ સંસદ અને રા ય િવધાનમંડળોની અંદર િતિનિધ વ કરવા 
માટે અનામતની ગવાઇ કરી હતી જનેો મુ ય આધાર એસ.સી., એસ.ટી., પીડીતો અને શોિષતોને સમાજના મુ ય વાહમા ં
સામેલ કરવા માટેનો હતો. એસ.સી.-એસ.ટી. સમાજના લોકોને રાજકીય િતિનિધ વ આપીને સમાજનો વરસોનો જ ે
દબાયેલો અવાજ હતો એને વાચા આપવા માટેનો બંધારણના ઘડવૈયાઓએ ય ન કય  છે. બંધારણમાં એસ.સી.-એસ.ટી. 
સમાજન ે ણ કારની અનામતો આપવામા ંઆવી છે. એક તો લોકસભા અને િવધાનસભામા ં રાજકીય અનામતો, સરકારી 
નોકરીમાં અનામતો અને િશ ણમા ંપણ અનામત આપવામા ંઆવી છે. પણ આજનો જ ે તાવ  છે એ રાજકીય અનામતનો 
છે, િશ ણ અને નોકરીની અનામત થા માટે કાયમી ગવાઇ કરવામાં આવી છે. ર૦૧૧ની છે ી વસિત ગણતરી અનસુાર 
દેશમા ંએસ.સી.-એસ.ટી.માંથી એસ.સી.ની વાત કરીએ તો ૧૭ ટકા વસિત દેશમા ંએમની છે અને એસ.ટી.ની વાત કરીએ તો 
૮ ટકા- એમ મળી સમ  દશેમા ંરપ ટકા વસિત એસ.સી.- એસ.ટી. સમાજની છે. એ જ કારે ગુજરાતની વાત કરીએ તો 
આ દવાસી સમાજની વસિત આશરે ૧૪ ટકા જટેલી છે અને એસ.સી. સમાજની વસિત આશરે ૭ ટકા જટેલી છે. ભારતના 
સંસદમા ં ૧ર૬મા ં બંધારણીય સુધારા િબલ ારા આટ કલ ૩૩૦ હેઠળ લોકસભા અને આટ કલ ૩૩ર હેઠળ ભારતના ર૮ 
રા યોમા ંઅને કેટલાક કે શાિષત દેશો માટેના અનામતની અવિધ યુઆરી, ર૦ર૦મા ંપૂરી થાય છે. મને ગૌરવ છે અમારી 
ભારતીય જનતા પાટ ની કે ની સરકારે અને અમારા લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબની સરકારે 
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એસ.સી.-એસ.ટી. સમાજના હતમાં ર૦૩૦ સુધી આ અનામત લબંાવવાનો િનણય કય  અન ેબ ે ગૃહોમા ંઆ ખરડો પસાર 
થયો અને યારબાદ આ િબલન ેઆટ કલ ૩૬૮ હેઠળ દેશના કમસકેમ પચાસ ટકા રા યોમા ંિવધાનસભામા ંફર યાત બહાલી 
મળે તો આ અમલવારી ચાલુ રહી શકે છે.  
 બંધારણના ઘડવૈયાઓએ કેવા કપરાં અન ે િવરોધાભાસી વાહો વ ચે લોકસભા અને િવધાનસભામા ં એસ.સી.-
એસ.ટી. સમાજન ેઅનામતની ગવાઇ કરી એ ઇિતહાસ પણ ખૂબ જ રસ દ છે. જ ેતે વખતે એસ.સી., એસ.ટી., મિુ લમ, 
િ તી, શીખ માટે લઘુમિત શ દ વાપરવામાં આવતો હતો અને લઘુમિતઓના અિધકારો માટે બંધારણીય સભાએ ગુજરાતના 
સપૂત, આપણા સૌના ગૌરવ એવા સરદાર વ ભભાઇ પટેલ સાહેબની અ ય તા હેઠળ એડવાઇઝરી સિમિતની િનમણૂંક કરી 
હતી અને તેના આધારે આ રપોટ ઉપર બંધારણ સભામાં ર૭ અને ર૮મી ઓગ ટ,  ૧૯૪૭ના રોજ એની ચચા થઇ. તા.૧૧-
૫-૪૯માં તેની આખરી ચચા થઇ ફકત અને ફકત એસ.ટી. સમાજને લોકસભામાં અને િવધાનસભામા ંઆર ણ આપવાનુ ં
ન ી થયુ.ં એ વખતે ગુજરાતના પનોતા પુ  કનૈયાલાલ મુનશી ના શ દો હતા કે ૩૩૪ આટ કલમાં Section of Hindu 
community શ દ આ બ ે ાિતઓ માટે વાપરવામાં આવે પણ તે વખતે િવરોધ થયો અને મા  તેને અનુસૂિચત િતઓ 
તેનુ ં નામ આપવામાં આ યુ ં અને લોકસભામાં જયારે આ િબલ રજ કરવામાં આ યુંૂ  યારે તેમાં દસ વષની સમય-મયાદા 
લખવામાં નહોતી આવી પણ તે વખતે બંધારણના સ ય ી ઠાકરદાસ ભાગવે આ અનામત  મા  દસ વષની મયાદામાંુ  
રાખવાનો સુધારા તાવ રજ કયૂ . ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરે ખૂબ િવરોધ કય  છતાં પણ દસ વષની મયાદાનું લોકસભા અન ે
િવધાનસભાનું એસ.ટી./એસ.સી.નું િબલ પસાર કરવામાં આ યુ ંઅને બાદમાં ૧૯૫૬મા ંલોકસભા અને િવધાનસભાની સાથ ે
સાથે કેટલાક કે શાિસત દેશોમા ંપણ અનામતની થા દાખલ કરવામા ંઆવી. મને આનંદ છે કે, ૧૯૪૯નો ડો.બાબાસાહેબ 
આંબેડકરનો જ ેદસ વષન ેબદલ ેઅનામત થાનો લાંબાગાળાનો જ ેઆ હ હતો તે એકદમ સાચો હતો. કારણ કે તે વખતના 
બંધારણસભાના સદ યો આ બાબતો સમ  નહોતા શકયા યાર પછી ી જવાહરલાલ નહે થી લઇને આદરણીય 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ સુધીની ૨૧ જટેલી કે ની સરકારોને સાચો યાલ આ યો અને મને ખૂબ આનંદ છે કે 
આ દસ વષની અનામત થા તે ૭૦ વષ સુધી લાગુ પડી અને તેમાં બી  દસ વષનો આપણે વધારો કરીએ છીએ. 
  
 માનનીય અ ય ી, જયારે અટલ  દેશના વડા ધાન હતા યારે તેમના સમયમાં દસ વષનો સમયગાળો 
લંબાવવામા ંઆ યો યારે તેમણ ેબહ સાુ ં  વચન લોકસભામાં આ યુ ંઅને ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરની સમય-મયાદા ન 
રાખવાની ભાવના પર પડઘો પાડતા અટલ એ ક ું કે લોકસભા અને િવધાનસભા સ હતની સરકારી નોકરીઓમાં જ ેઅનામત 
આપવામાં આવી છે તે હદ ુસમાજમા ંજયાં સુધી સંપૂણ સમાનતા ન આવે યાં સુધી ચાલુ રહેશે અને સમાનતા આવી છે કે કેમં , 
તેનો િનણય એસ.ટી/એસ.સી.ની જનતા કરશે આ શ દો અટલ ના હતા અન ે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે 
એસ.ટી.કિમશન દ હીમા ં અલગ કય,ુ આ દવાસીઓન ે ૫૦ વષ પછી અલગ મં ાલય આ યુ,ં ગુજરાતમા ં પેસા કાયદાનો 
અમલ કય , વનબંધુ ક યાણ યોજના પણ અમ ેલઇ આ યા યારે આ ગૃહના બધા જ સ યોને િવનંતી છે કે આ વધૈાિનક 

તાવ સવ સંિમતથી આપણે સૌ પસાર કરીએ. 
 ી શલૈેષ મ. પરમાર(દાણીલીમડા) : માનનીય અ ય ી, રાજયના મુ યમં ી ી અન ે ગૃહના નેતા ભારતના 
બંધારણ અનુ છેદ ૩૬૮(ર) અ વયે જ ે તાવ લઇન ેઆ યા છે તેમને મારો સંપૂણ ટેકો છે અન ેમારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . 
 માનનીય અ ય ી, આ સભાગૃહમાં ૨૦૦૯માં પણ દસ વષ માટે અનામતના વષમાં વધારો થાય એવો તાવ 
લઇન ેતે વખતના ત કાિલક મુ યમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આ યા હતા અન ેતે વખતે પણ આ સભાગૃહના એક સ ય તરીકે 
મને ટેકો આપવા માટે, મારી વાત મૂકવા માટેનો મોકો મ ો હતો અને આજ ેબી  વખત મને આ મોકો મળી ર ો છે. હ મારી ું

તને ગૌરવ અનુભવ ુછ આજ ેિવધાનસભાના ગૃહમાં એક ધારાસ ય તરીકે હ જયારે બોલી ર ો છ યારે ુ ું ું ં  ડૉ.બાબાસાહેબ 
આંબેડકરે અનામત ન આપી હોત તો આજ ે આ િવધાનસભાના સ ય તરીકે હ ગૃહમા ં બોલી શ યો ન હોતું . કારણ કે, 
ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરે રાજકીય અનામત આ યા પછી ી મનસુખભાઇ તીને લોકસભામાં ગયા. આ િવધાનસભામા ં
ડૉ.અિનલ િષયારા અન ે ી મોહનિસંહભાઇ રાઠવા આ યા. આ ણેય િમ ો એસ.ટી. સમાજની સીટ ઉપર તીને ગયા પણ 
મારે દ:ુખ સાથે કહેવુ ંપડે કે ૭૦-૭૦ વષથી અનામત આ યા પછી પણ ગુજરાત રા યમાં એક પણ દિલત સ ય સામા ય 

સીટ ઉપર તીને નથી આ યા. એટલ ેજ ક ુ ં છે કે, ‘ ‘  ये शान है, ये मान है, ये भारत का स  मान ह, 
यह  मेरा अिभमान है, ये मेरा सं वधान है, इस सं वधान के जनक जनका नाम डॉ बाबासाहेब 
आबंेडकर ह’ ’  ૧૯૫૦થી રાજકીય અનામત લોકસભા અન ેિવધાનસભાઓમા ંઆપવામા ંઆવી. ૧૯૫૦થી અ યાર સુધીમા ં

૭૦ વષ સુધી રાજકીય અનામત મળી, ૨૦૧૧ની વસતી ગણતરી મુજબ આ દેશમાં ૨૦,૧૩,૭૮,૦૦૦ અનુસૂિચત 
િતઓના લોકોની વસતી છે અન ેઅનુસૂિચત જન િતના ૧૦,૪૫,૪૫,૦૦૦ની સં યા છે. અનુસિૂચત િતની ૧૪૨ કા ટ 

અને સબ કા ટ છે. એની સામે અનુસૂિચત જન િતમાં ૭૦૫ કા ટ અને સબકા ટ છે. લોકસભામાં એસ.સી.ના ૮૪ સ યો છે 
અને એસ.ટી.ના ૪૭ સ યો તીને આ યા છે. એની સામે િવધાનસભામાં એસ.સી.ના ૬૧૪ અને એસ.ટી.ના ૫૫૪ સ યો 

તીને આ યા છે.  ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરે આ દશેનુ ં બંધારણ ન બના યું હોત અથવા એમને લખવાનો અિધકાર ન 
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મ ો હોત તો હ ચો સપણે માનું છ કે એસું ંુ .સી. કે એસ.ટી. લોકો દેશ કે રા યમાં વમાનભેર વાત કરી શકે છે એ શ ય બ યું 
ન હોત. દેશમાં સા રતાનો દર વા જઇએ તો એસ.સી. સમાજમાં ૬૬ ટકા છે અને સામા ય વગમાં ૭૮ ટકા કરતાં પણ વધારે 
છે. એસ.સી. મ હલાઓમા ં૫૬.૫ ટકા છે યારે સામા ય મ હલાઓમાં ૬૪.૬૩ ટકા છે. અનામત આ યા પછી જ ેરીતે દેશમા ં
અને રા યમાં એસ.ટી. અને એસ.સી.ના લોકોને સાથ ેરહીને એમનો હ  અને અિધકારો મળી રહે એ માટે જ ે ય નો કરવામા ં
આ યા હતા એ ય નો આજ ેપણ ચાલુ છે. આને કોઇ રાજકીય અવલોકનના ભાગ વ પે ન લેતાં પણ અમે પણ ઇ છીએ 
છીએ કે અનામતની સીટ ન હોય અન ેઅમ ેપણ તીએ પણ મારે દ:ુખ સાથ ેકહેવુ ંપડે કે આજ ેપણ અ પૃ યતાની વાત હોય, 
િતર કારની વાત હોય, મં દરમાં વેશની વાત હોય, નોકરીમાં બેકલોગની વાત હોય, અ યાચારની વાત હોય કે અ ય કોઇ 
પણ બાબતમાં આજ ે પણ બનાવો બની ર ા છે. મોડાસામા ં બનેલ બનાવ ખૂબ દ:ુખદ છે. ૧૦ વષ માટે અનામત કેમ 
વધારવામાં આવી એ મને સમ તંુ નથી. કોઇ પણ રાજકીય પાટ ના નેતા હોય કે અિધકારી હોય એ દિલતને યાં ભોજન લ ે
અને  દિલત સમાજ સાથે ભોજન લઇ એના ફોટા વાયરલ કરે, એનો ચાર થાય, આ બહ ખોટી વ તુ છેુ . માનનીય 
મુ યમં ી ી જ ે તાવ લઇને આ યા છે, તેને મારો સંપૂણ ટેકો છે.   
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર (સામાિજક  યાય અને અિધકારીતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, ર૬મી યુઆરી, 
૧૯પ૦ના રોજ ભારતનું બંધારણ અમલમા ંઆ યું યારથી અનુસૂિચત િતઓ અને અનુસૂિચત જન િતઓ માટે વૈધાિનક 
યવ થામાં અનામત, િશ ણ અને સરકારી સેવાઓ માટેની અનામત. આ િશ ણ અને સરકારી સેવાઓ માટેની અનામતની  

કોઇ સમયમયાદા નથી. પરતુ રાજકીય અનામતની દર દસ વષ સમી ા કરી જ ર જણાયે મુદતમા ંવધારો કરવાની ગવાઇ ં
બંધારણમાં કરવામાં આવેલ છે. વૈધાિનક યવ થાની પૂણ થતી અનામતની ગવાઇ મદુત લંબાવવા માટે આજ ેગૃહના નેતા 
અને માનનીય મુ યમં ી ી બંધારણના અનુ છેદ ૩૬૮ (ર) અ વય ેજ ે તાવ લઇન ેઆ યા છે અને એમા ંમાનનીય મં ી ી 
ગણપતભાઇ વસાવા સાહેબ, સ ય ી અમીતભાઇ ચાવડા તેમજ શલૈેષભાઇ પરમારે એમના િવચારો રજ કયા છેૂ , તેમાં હ પણ ું
આ તાવને સમથન કરવા માટે ઉપિ થત થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, જ ે ભાવનાથી ભારતના બ ે ગૃહોએ આ િબલ પસાર કયુ તેમા ં ગુજરાતમા ં પણ આપણે સૌ 
સવસંમિતથી એક નવી જવાબદારી વહન કરવાના સંક પ સાથે તેને અનુમોદન આપીએ. કોઇ પણ રા નો સવાગી િવકાસ 
તેના સામા ક િવકાસ પર આધારીત છે અને સામા ક યાય િસવાય સામા ક િવકાસ કદાપી શકય નથી. સામા ક યાય 
એ ભારતીય બંધારણનું કે  િબંદુ છે. આપણા માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે પણ ક ું છે કે ભારત થમ 
એ અમારો એક મા   ધમ છે, ભારતનું બંધારણ અમારો પિવ  ંથ છે અન ે સામા ક યાયના આ જ િસ ાંતોન ે સાથક 
કરવાની દશામા ંઆગળ વધવા સંસદના બ ે ગૃહોમા ં૧ર૬મો બંધારણીય સુધારો પસાર કરવામાં આ યો.  
 માનનીય અ ય ી, ડસે બર, ર૦૦૯માં વૈધાિનક અનામતની મુદત દસ વષ માટે વધારવા માટેનો તાવ 
આપણા ત કાલીન મુ યમં ી ી અને હાલના આદરણીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ ારા આ જ ગૃહમા ં રજ ૂ
કરવામાં આવેલો અને તે સમયે તેમણ ેક ું હતંુ કે, ૧ર૦૦ વષના ગુલામી કાળમાં સમાજમાં રહેલા દોષોને  દૂર કરવા માટેની જ ે
આંત રક શિકત હોવી ઇએ એ શિકત ીણ થઇ ગઇ અન ેઆપણા દોષ ભાિવત થતા ગયા. સમાજન ેિછ િભ  કરે એટલી 
હદે એમાં િવકૃિત વેશી. માનનીય મુ યમં ી ીએ ક ુ ં તે મુજબ એક કારે આપણા પૂવ  ારા થયેલ આ પાપ કોઇ એક 
પેઢીએ તેનું ાયિ ત કરવુ ંજ ર ુ,ં આપણે બધા ભા યશાળી છીએ કે ાયિ ત કરવાનુ ંસૌભા ય આપણને મ ુ ંછે. એમણ ે
બીજ એ પણ ક ુ ં હતંુ કેુ ં , સામા ય વગની બેઠક ઉપર અનામત વગના ઉમેદવાર ચંૂટણી લડે અન ેસમાજ તેન ે વીકારે એ 
વાતનું  ગૌરવ પણ આપ ં ગુજરાત રાજય લઇ શકે તેમ છે.  
 સામા ક યાય માટેના ઉમદા િવચારો સાથે તેમણ ેઅથાગ પ ર મ કય  અને આજ ે તેઓ દેશના વડા ધાન પદ ે
િબરાજમાન છે. યારે તેઓ સામા ક યાય માટે સતત િચંતન કરી ર ા છે અને વૈધાિનક યવ થાની અનામત વધુ દસ વષ  
માટે વધારવા માટેનું િવધેયક માનનીય વડા ધાન ીના માગદશન હેઠળ સંસદના બ ે ગૃહમાં પસાર થઇ ચૂકયું છે. ભારત એ 
ભૂિમનો કોઇ ટકડો મા  નથીૂ , અનેક વાય  અન ે વતં  િવચારો સાથેનુ ં એક વતં  અિ ત વ છે. આ દેશમાં અનેક 
સં કૃિતનુ ંપણ વતં  અિ ત વ છે અન ેછતાં આ તમામ સં કૃતીઓના સહ અિ ત વથી એક રા  િનમાણ થયું છે. વૈચા રક 
િભ તા એ વા તિવકતા છે અને માનવીય મયાદા છે જનેે લીધે સમાજમાં અસમાનતા યાપે છે. ભારતીય સમાજ ેઆ ુટી દૂર 
કરવા સિન  યાસો કયા છે. અનામત એ કોઇ કાયમી ઉકેલ નથી. પરતુ સમાનતાનો િસ ાંત સમાજમા ં યાપક અને વીકૃત ં
બને નહ  યા ં સુધી આ યવ થા સમાનતા માટે અ યંત આવ યક છે. માનનીય અ ય ી, ભારતીય બંધારણના 
િનમાતાઓએ હેર વનમાં િતિનિધ વ કરવા માટે આ કારની અનામતની ગવાઇ દસ વષ માટે એ આશય સાથે કરી 
હતી કે સમાજ વનની અંદર દસ વષમાં કિ પત પ રણામો આવ.ે ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકરે ધાય ુહોત તો આ બ ે કારની 
અનામતોની કાયમી યવ થા કરી શકયા હોત. આ સંદભમાં સંસદના બ ે ગૃહો ારા જ ેિવધેયક પસાર થયા છે અન ેમાનનીય 
મુ યમં ી ી જ ે તાવ લઇને આ યા છે તેને અનુમોદન આપંુ છંુ.  
 ડો. અિનલ િષયારા(ભીલોડા): માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના નેતા અને માનનીય મુ યમં ી ી ભારતના 
સંિવધાનના ૧૨૬મા ંસંશોધન િવધેયક ૨૦૧૯ લઇન ેઆ યા છે એમાં સંપૂણ સહકાર આપંુ છંુ અન ેસમથન આપંુ છ અન ેમારા ુ ં
િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . સંિવધાનમાં જ ે ગવાઇ કરી, આ પોિલટીકલ રઝવશન પૂરતંુ જ િબલ છે. જનરલ અનામત માટેનુ ંઆ 



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 

વૈધાિનક તાવ (િનયમ-૧૦૦)  

 52 

િબલ નથી. આટ કલ ૧૫(૪) અને ૧૬(૪) માટેનું આ િબલ નથી. એ ૧૫(૪) એજયુકેશન માટે છે અન ે ૧૬(૪) છે એ 
સિવસીસ માટે છે. એટલ ેઆ ફકત અને ફકત પોિલટીકલ રઝવશન, એમાં જ ે તે વખતે કેવી ક પના કરી હશ.ે બંધારણના 
ઘડવૈયા ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર ડાફટ ગ કિમટીના ચેરમને અન ેજ ેસ યો હતા તેમણે એવી ક પના સાથે કે તમામ વગન ે
અને ખાસ કરીને નબળા વગ ને િતિનિધ વ મળે તેના માટે આ ગવાઇ કરી છે. સાથે એમાં બંધારણમાં ૧૯૫૦માં એ પણ 
ન ી કરવામાં આ યુ ંકે એસ.સી.મા ંકઇ કેટેગરીના માણસો આવે અને એસ.ટી.માં કયા માણસો આવી શકે એ પણ ગવાઇ 
કરવામા ંઆવી છે. જ ેઆટ કલ ૩૩૦ અન ે૩૩૨ છે એમા ં૩૩૦મા ંએસ. સી. અન ે૩૩૨મા ંએસ. ટી. માટેની ગવાઇ કરવામા ં
આવી છે. જ ેસં યા છે એ આખા દેશમાં જમે વાત થઇ તે માણે એસ. સી. અને એસ. ટી.ની લગભગ ૧૩૧ જટેલી અ યારે 
થાય છે. અને રાજયોમાં વસિતના ધોરણ ે રઝવશન મળતંુ હોય છે. જ ેઆપણા ગુજરાતમા ંલગભગ ૨૭ સીટ રઝવ છે. આખા 
દેશમાં લગભગ ૧૧૬૮ જટેલી સીટ આ રીતે એસ. સી. અને એસ. ટી. માટેની રઝવ કરવામાં આવેલી છે. આ સીટ રઝવ કરવા 
પાછળનો કોઇક આશય હશ.ે કેમ રઝવ કરવામા ંઆવી? અન ેદર દસ વષ સશંોધન કરવામા ંઆવશ ે કે કેટલો ો ેસ થયો. 
પણ જ ે ો ેસ નથી થયો એટલે દર દસ વષ વધારતા જઇએ છીએ. ો ેસ માટે એની યવ થા કરવામાં આવી. બંધારણમા ં
એસ.સી. માટે પાંચમી અનુસિૂચ, છ ી અનુસિૂચ, પછી જ ે તે રાજયોએ યવ થા કરી એમાં ટાયબલ સબ લાન નકકી કય . 
એસ. સી. માટે એસ. સી. સબ લાન નકકી કય  અન ેએ િવ તારનું ડેવલપમે ટ થાય અને એ જ ેધારાસ યો કે સંસદસ યો છે 
એ પોતાની વાત રજ કરી શકે એના માટે આ ગવાઇ કરવામાં આવીૂ . પણ કમનસીબે આજ ેપણ આપણે આ િબલ ફરી એટલા 
માટે લાવવુ ંપડે છે કે આજ ેઆપણે ઠેરના ઠેર છીએ અને આગળ વધી શકયા નથી. જ ેતે િવ તારનુ ંજ ેડેવલપમે ટ થવું ઇએ 
એ આજ ેપણ થયું નથી. બંધારણે ગવાઇ કરી અને જમે મ ક ું તેમ જ ેટાયબલ સબ લાન બના યો એ ટાયબલ સબ લાન 
આજ ેપણ નામનો રહી ગયો છે એમાં કોઇ યવ થા નથી. જ ેપહેલા હ  હતો અને એ લોકો, એટલે ટાયબલ િવભાગ પોતે 
ન ી કરી શકતા હતા કે અમે આટલું ડેવલપમે ટ અમારા િવ તારમાં કરીશુ.ં આજ ેતે ન હોવાના કારણે આ બધંુ ઠેરનું ઠેર છે. 
એટલ ેમારી મુ યમં ી ીન ેિવનંતી છે કે આનો પૂરે પૂરો અમલ કરો તો સો ટકા કયારેક ન ેકયારેક આપણે બધા આ અનામતની 
જ ર ન પડે એવી પણ પ રિ થિત થશ ેઅને ડેવલપમે ટ પણ થશે એવો મને િવ ાસ છે. સાથે જ ેસિવસીસમાં રઝવશન છે 
એમાં ખાસ કરીને વગ ણ અને વગ ચાર, આપણે આઉટ સોસ ગ લા યા, આપણે ફીકસ પગાર લા યા, આપણે કરાર 
આધા રત લા યા. આનાથી થશે શુ?ં એ જ ેિવ તારો છે અને નબળા વગ  છે એમનું ડેવલપમે ટ થશે નહ .    
 અ  ય ી : માનનીય ષીયારા ,  આપણે રાજકીય વાત ન હ કરીએ.  
 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી,  હંુ  એટલા માટે વાત કરી ર ો છંુ  કે છે ે તા.૧-૪-ર૦૧૦થી વગ-
૪ માટે રીઝવશન  ખતમ  કરી ના યું  છે. તેથી એવા વગ માટે  માનનીય મુ યમં ી ીને િવનંતી ક  છ તેમનોં ંુ  સરકારી નોકરી 
કરવાનો બંધારણીય  અિધકાર છીનવાય ન ય  એટલો યાલ રાખ.ે બીજ  કે આઉટસોસ ગથી જ યાઓ ભરવામાંુ ં  આવે છે 
એમાં રીઝવશન નથી એવો .એ.ડી.નો લેટર મ ો છે. તો આવો િનણય કઇ રીતે કરી શકાય? આમાં પણ ગવાઇ કરવામા ં
આવ.ે  અહ યા જ ેસુધારો લા યા છે એન ેહ મા   સમથન આપંુ છું ં ંુ .  
 ી ેમિસંહભાઇ દ.ે વસાવા(નાંદોદ) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના નેતા અને માનનીય મુ યમં ી આદરણીય 

ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ એસ.સી., એસ.ટી.ને જ ેરાજકીય અનામત આપવામાં આવે છે એમાં દસ વધારો કરવાનું િબલ 
લા યા છે એન ેમારો સંપૂણ ટેકો  હેર ક  છં ંુ .  
 જયારે દશે આઝાદ થયો તે વખતે જ ેશાસકો હતા આગેવાનો હતા એના માટે દેશન ે કેવી રીતે ચલાવવો એની મોટી 
મૂંઝવણ હતી એના માટે બંધારણની રચના થઇ. બંધારણ ઘડવાનુ ંથયું એ મા ન ેમા  આ દેશનુ ંશાસન ચલાવવા માટે દેશમા ં
રહેતા તમામ સમાજના લોકોન ે યાય મળ,ે સમાન તક મળ,ે અિધકાર મળ ેએના માટે લગભગ ણ વષ સુધી આ સિમિતએ 
અ યાસ કરીને સુંદર અને અ ડ બંધારણ આ દશેના લોકોને આ યુ ં છે. કોઇપણ દેશનું બંધારણ વું હોય તો એનુ ં 

ીએમબલ વું પડે. આ દેશના લોકો માટે એ સમય એવો હતો એ વખતે એસ.સી.-એસ.ટી. સમાજ હતો એ આિથક, 
સામાિજક અને રાજકીય રીતે ખૂબ પછાત હતો, નબળો હતો. એ સમાજના આગેવાનો એ સમાજના લોકોને આગળ લાવવા માટે 
અને એના િવ તારના ો હતા એ િવધાનસભામા ં ય કે, લોકસભામાં ય કે થાિનક વરાજયની સં થામાં ય યા ંરજ ૂ
કરી શકે એટલા માટે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરે આ રીઝવશનની બંધારણમાં ગવાઇ કરી છે. સામ ેમાનનીય ગણપતભાઇ 
વસાવા સાહેબ બેઠા છે એમણ ેક સેના એ વખતના શાસકોનો આભાર માનવો ઇએ કે આજ ેઆપણે નુ ં િતિનિધ વ 
કરી ર ા છીએ, આ કામ ક ેસ ેકય ુ છે. ૭૦ વષમા ંશુ ંકયુ ? તો આ મોટામા ંમોટ  કામ ક ેસ ેકય ુ છેું . આજ ેઅમારા જવેા 
હ રો યુવાનો, હ રો આગેવાનો અને હ રો સેવકો આ દેશની સવેામા ંરા ી દવસ કામ કરી ર ા છે. સમાજ, રાજય અન ે
દેશના ઉ થાન માટે આ દવાસીભાઇઓનો મોટામાં મોટો ફાળો છે. વતં તા મેળવવાની વાત હોય યારે પણ સૌથી વધારે 
બિલદાનો પણ આ યા છે. ક ેસ ેએક આ દવાસી મુ યમં ી પણ આ યા છે જ ેઅમરિસંહ ચૌધરી સાહેબ હતા. આ રીતે દસ 
વષની અવિધ પૂરી થાય યારે આવો સુધારો આવતો હોય છે એમા ંકોઇપણ પ ને વાંધો ન હોઇ શકે. સમાજના ગરીબ વગના 
લોકોને આગળ લાવવા હોય યારે પણ ટેકો આપે છે અને આજ ેતો મારે આ ગૃહને પણ અિભનંદન આપવા છે આ વૈધાિનક 

તાવને સવાનમુતે પસાર કરવામા ંઆવ.ે 



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
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 ી હતુ કનો ડયા(ઇડર) : માનનીય અ ય ી, સૌથી પહેલા તો હ ગુજરાત રાજયના માનનીય મુ યમં ી ી ું
િવજયભાઇ પાણી સાહેબને ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપીશ કે આ જ ે િબલ છે એ િબલ આખા ભારતભરમાં મા  પ૦ ટકા 
રાજયોમાંથી ય તો પણ એ પણ  રીત જ ેલોકસભામાં થયું છે એ આગળ વધી શકે છે પણ ગુજરાત હમેશા જ ેઅ ેસર રહે છે ં
એમ અનસુૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િત માટે પણ િવચાર કરીને આપણા માનનીય મુ યમં ી ી અને આ સભાગૃહના 
નેતા ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ  આ જ ે તાવ લા યા છે એના માટે હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાું ઠવુ ં છંુ. સંિવધાનના 
૧ર૬મા ંસુધારા િવધેયક ર૦૧૯ના ને બહાલી આપંુ છ અને હ મારા િવચારો રજ ક  છુ ૂ ું ું ં ં . આ જ ેવાકય છે િવચારો રજ ક  છ ૂ ું ં એ 
મારા જવેો એક િશડયુઅલ કા ટમાંથી આવેલો એક છોકરો  આ િવધાનસભાની અંદર બોલી શકતો હોય કે લોકસભાની અદંર 
િશડયુઅલ કા ટનો અવાજ ગંુજતો હોય તો એ મા ન ેમા  આ ૧૦ વષ માટે આ જ ેસંિવધાન ેતક આપી છે એના માટે છે અન ે
એ માટે થઇન ેહ  ડોું . બાબાસાહેબ આંબેડકરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન ુછ કે અનુસિૂચત િતુ ં , અનુસૂિચત જન િતના મારા 
જવેા લોકોન ેઆ તક મળી છે.  આ સમાજ ખરેખર તો વા જઇએ તો સામા ક િ એ પદદિલતોન ેસ યની ઉ િત માટે 
સ મ બનાવવા માટે અનામતનું અભૂતપૂવ ત વ આપણા માટે બંધારણમાં સમાવવામાં આ યું છે.  સમાજની િવષમ પધામા ં
નબળા સમાજ ઘટકોને યો ય હ સો મળ ેએ જ આ યવ થાનો ઉ ેશ છે  એટલે ૭૦ વષથી દર દસ વષ આપણે આને ફરી 
એક વખત એકસ ટે શન આપીએ છીએ અન ેજ ેિશ ણ હોય કે નોકરીઓમાં હોય એ જમેનુ ંજમે છે એ હમેશા તેમનુ ંતેમ રહેશેં . 
ડો. બાબાસાહેબ કહીન ેગયા છે કે જયાં સુધી આ પી ડત સમાજ, શોિષત સમાજ છે, દિલત સમાજ, અનસુૂિચત િત હોય કે 
અનુસૂિચત જન િત હોય જયાં સુધી એને બી  સમા માં સમાનતા ના મળે યા ંસુધી એ હમેશા હમેશા એમનું એમ રહેવુ ંં ં

ઇએ. હ માનુંું  છ કે બી  સમા  સાથ ેઅનુસિૂચત િતુ ં , જન િતને સમરસતા મળી છે પણ કયાંકન ેકયાંક  હ  સુધી 
સમાનતાનો થોડો અભાવ ર ો છે અન ેએ કોઇ સરકારના લીધે નહ , એ કોઇ તં ના લીધે નહ  એ જ ેર ો છે એ સામાિજક 
લેવલે ર ો છે એટલ ેહ ઇ છ છ અને ાથના ક  છ અને બધા લોકોને કહેવા માગંુું ં ં ં ંુ ુ ુ  છ ુ ં કે જયાં સુધી સામાિજક લવેલે આપણ ે
લોકો આ વાતન ેવધારે સારી રીતે આગળ નહ  વધારીએ યાં સુધી આ ો લેમ થશ.ે જયારે હેવ અને હેવનોટસની વાત આવ ે
છે યારે જ ેસેતુ છે, િ જ છે એ જુ ાણા ઉપર ના હોવું ઇએ. એ િ જ સ ચાઇ ઉપર હોવો ઇએ. કારણ કે આપણે કાદવના 
પાયા ઉપર ધુ મસના આ પાયા બનાવીએ છીએ.  કાદવના પાયા હોય, ધુ મસના પાયા હોય તો એ સેતુ વધારે ટકતો નથી 
હોતો.  એટલા માટે સાચી રીતે, સાચી હકીકત જ ેહોય છે એ આ પી ડત અને શોિષત સમાજ છે યા ંસુધી પહ ચાડવાની ખૂબ 
ખૂબ જ રયાત છે. હ હું ંમેશાથી માનતો આ યો છ કે આ સરકાર ખબૂ સારા િનણયો લે છેુ ં .  આમાં કાયદો, કાનૂન ખૂબ સારી 
રીતે આગળ વધે છે. િવચારીન ેકામકાજ કરે છે યારે એમા ંજયારે પણ નાનો મોટો ો લેમ થતો હોય છે યારે િવરોધીઓ એ 
રીતની િસ યએુશન ઉભી કરી દેતા હોય છે કે જનેા લીધે આ પી ડત શોષીત વગ હોય છે એ એમાં ભરમાઇ ય છે અને આગળ 
વધતા હોય છે. હ હાથ ડીને િવનંતી કરવા માગંુું  છ કે  ખરેખર આપણા દલમાં આ અનુસૂિચત િતુ ં , અનુસૂિચત જન િત 
માટે આપણને  ભાવ હોય તો આપણે સાચા અન ે સારા માગ આ સમાજન ે દોરવો ઇએ. ઠેરનુ ં ઠેર નથી ર ું આપણ ે
અનુસૂિચત િત કે અનુસિૂચત જન િતના િવ તારોમા ંરોડ, ર તા, હોિ પટલો ખૂબ સરસ રીતે આ સરકાર, ભારતીય જનતા 
પાટ ની સરકાર ગુજરાતની અંદર કરી રહી છે. હ આ જ ે તાવ આ યો છે એન ેસમથન આપુ છું ંુ .  
 ી મહેશભાઇ  છો. વસાવા (દેડીયાપાડા) : માનનીય અ ય ી, યારે અનામતની વાત છે યારે દેશને આઝાદી મળી 
અને ૭૦ વષ થયા પછી પણ દર ૧૦ વષ એ સટે શન આપવામાં આવ ેછે યારે દેશની ચૂટંાયેલી જ ેકોઇ સરકારો હશે, એવો કેવો સમય 
આ યો છે કે અ યારે પણ ૭૦ વષ પછી ૧૦ વષ માટે એને અનામત આપવા માટે સંશોધન કરીએ છીએ છતાં  દબાયેલા, કચડાયેલા 
આ દવાસી અને એસ.સી. સમાજનો ઉ ાર થતો નથી. એના માટે ફરીથી એ સટે શન કયુ છે યારે ી નરે ભાઇ મોદીને હ અિભનંદન ું
આપંુ છંુ. કારણ કે યારે ર૦૦રમાં અમે પણ કેટલાક ધારાસ યો ચૂંટાયા યારે અમે રજઆત ૂ કરી હતી કે અમારા િશ ુલ-૫માં પેસા 
એ ટની વાત એમની પાસે કરેલી. એમણે અમને સાંભ ા હતા.  માનનીય ી છોટભાઇ વસાવા સાથે રજઆત કરી એને યાને લઇને આજ ેુ ૂ
દેશના વડા ધાન છે પણ ખરેખર એમણે આ િવશે યાન દોય ુછે અને અ યારે ગુજરાતમા ંઅનામતના નામે જ ેિશ ુલ એ રયા છે એમા ં
પેસા એ ટ લાગુ કરવાની સરકારે અહ  પહેલ કરી છે એને િબરદાવુ ંછ અને અિભનંદન આપંુ છુ ું ં . પણ સાથોસાથ એનો અમલ પણ થવો 

ઇએ. આટલા વષ થયા પણ અમલ થયો નથી. પ રણામે ગામડાની અને શહેરોની અંદર એકબી ની જ ેછતાછત થાય છે એનાૂ ૂ  કારણ ે
સંપૂણ િવકાસ થતો નથી. આ િવ તારના લોકો માટે યારે ખેતીની વાત આવ,ે િસંચાઇની વાત આવ,ે નોકરીની વાત આવે યારે એની 
અંદર યાય મળવો ઇએ. અ યારે દેશમાં જ ેબધા કાયદાકીય અને બાકીની જ ેઅસમાનતા એકબી ની અંદર પેદા થઇ છે એનો ખુલાસો 
કરે. અનામત બાબતે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને એક આ દવાસી તરીકે જયપાલિસંહ મંુડા પણ એની અંદર હતા. આજ ેપણ આપણ ે
એમના િવચારોને યાદ કરીએ છીએ અને એમણે પણ આ દવાસીઓ માટે ઘણી ગવાઇઓ કરી છે. માનનીય મુ યમં ી ી આ િબલ 
લા યા છે એને હ મા  સમથન આપંુ છું ં ંુ .  

 મત માટ મૂકવામાં આ યોે  અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોૂ . 
વૈધાિનક તાવ િસવાયનો સરકારી તાવ 
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 ી દપિસંહ  ભ. ડે (રા.ક ાના ગૃહ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કેું ં ંૂ ુ , ધમના આધારે 
જ જ ેરા નુ ં િનમાણ થયલે છે તેવા પાિક તાનમાં વસતો લઘુમિત હદુ સમાજ સતત થતા અ યાચાર તેમજ યાંના િવધમં , 
આપખુદ સરમુખ યાર શાસકો અન ેધમાધ ઢચુ ત મુ ા મૌલવીઓના અમાનુષ અ યાચારનો સતત ભોગ બનતો રહેલ છે.  



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 
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 બળજબરીપૂવકનું ઇ લામીકરણ, હદું , શીખ, જનૈ, બૌ  તથા ઇસાઇ સમદુાયની યુવતીઓનું અપહરણ કરવું અન ે
બાદમાં મુિ લમ ધમ અંગીકાર કરવાની ફરજ પાડી િનકાહ પઢાવવા, થોડા સમયમાં ત ાક આપી દેવા કે બળજબરીપૂવક 
દેહ યાપારમા ં ધકેલી દેવાની કમકમાટીભરી વણથંભી ઘટનાઓની હારમાળા, વંશીય હમલાઓુ , હદુઓના ધાિમક થાનોન ેં
વંસ કરવાની ક રવાદીઓની વૃિ , હદુઓની િમલકતો પચાવી પાડવાની ઘટનાઓં , સાં કૃિતક ભેદભાવ અને ધાિમક 

દમનની બબરતાપૂણ ઘટનાઓન ે કારણ ે પાિક તાન, બાં લાદશે કે અફઘાિન તાનમા ં વસવાટ કરતો હદ ુ લઘુમતીં  સમાજ 
ભયભીત બની ગયેલ છે.  
 આવી ઘટનાઓન ે કારણે યા ં વસતા હદું , શીખ, જનૈ, પારસી, બૌ  તથા ઇસાઇ સમુદાયના લોકોન ે નછટકે ૂ
પોતાના ઘરબાર તેમજ ધંધા રોજગાર છોડી ભારત તરફ થળાંતર કરી શરણ લીધા િસવાય કોઇ િવક પ ર ો નથી.  
 ભારતીય સં કૃિત અને સમરસતાની િવચારધારાને વરેલી ભારત દેશની એ આવા લોકોને આશરો જ આ યો 
એટલું જ નહ  પરતુ ધંધા રોજગારમાં સહાય પ બની તેઓને પગભર કરવામાં પણ પોતાનો હાથ લંબા યોં . આજ ેપાિક તાન, 
બાં લાદેશ કે અફઘાિન તાનમાંથી થળાંતર કરીને ભારતમાં આવલેા આવા લોકો દેશના મુ ય વાહમાં ભળી ગયા છે અન ે
તેઓ ભારતના જ સંતાનો છે.  
 ભૂતકાળની સરકારો ારા તૃ ીકરણની નીિતને કારણે આવા લોકોને તેમના નાગ રક વ સ હતના બંધારણીય 
અિધકારોથી આજ દન સુધી વિંચત રા યા હતા. કે માં ભારતીય જનતા પ ના નેતૃ વમાં રા વાદી િવચારધારાને વરેલી 
સંવેદનશીલ લોકાિભમુખ સરકાર રચાતા આ ન ેસાચી દશા મળી અન ેઆવા શરણાથ ઓન ેમદદ કરવાની આપણા સૌની 
નૈિતક ફરજ િનભાવી ડસે બર-ર૦૧૪ સુધી પાિક તાન, બાં લાદેશ તથા અફઘાિન તાનમાંથી થળાંતર કરીને આવેલા 
આપણા જ બંધુઓ તેવા હદું , શીખ, જનૈ, પારસી, બૌ  તથા ઇસાઇ સમદુાયના લોકોને નાગ રકતા બ વા ભારતના 
લોકલાડીલા વડા ધાન આદરણીય ી નરે ભાઇ મોદી અને કેિ ય ગૃહમં ી આદરણીય ી અિમતભાઇ શાહની દરૂદેશીથી ધી ં
સીટીઝનશીપ  એકટ, ૧૯પપમાં સુધારો કરવાનો એક હમતભય  અને ઐિતહાિસક િનણય રા હતમા ં કે  સરકારે લીધોં . 
આમ થવાથી ડસે બર-ર૦૧૪ સુધીમાં ઉપરો ત દશાવેલ દશેોમાથંી ભારતમા ં આવેલ જ ે તે સમુદાયના લોકો ગેરકાયદેસર 
થળાંતર કરનાર નહ  ગણાય અને તેઓને ભારતની નાગ રકતા ા  થતાં તેઓના વનમાં િ થરતા અન ેખુશાલીનો માહોલ 

આવશ.ે કેટલાક રા િવરોધી ત વો અને રાજકીય પ ો પાિક તાનમાં યાંની લઘુમિતઓ પર થતા અ યાચાર બાબતે મ  પર 
તાળા લગાવી બેઠા છે અન ેબી  બાજ ધી સીટીઝનશીપ ુ (એમે ડમે ટ) એકટથી લઘુમિત સમુદાયના લોકોના નાગ રક વના 
હ ો છીનવાઇ જશે તેવો મ સમાજમાં ફેલાવી ર ા છે.  
 સીટીઝનશીપ (એમે ડમે ટ) એકટ મા ન ેમા  નાગ રક વ બ તો કાયદો છે અન ેતેના કારણે ભારતના લઘુમિત 
સમુદાયના લોકો સ હત કોઇપણ યિ તના નાગ રક વને અસર થવાની નથી યારે લાખો લોકોને ફરી યાતનાઓ ભોગવવી ન 
પડે તેવા માનવીય અિભગમ ધરાવતા કે  સરકારના આ ઐિતહાિસક િનણયને આ સભાગૃહ આવકારે છે તથા તેને સમથન 
આપે છે.  

તાવ રજ કરવામાં આ યોૂ .  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આ સ માનનીય સભાગૃહ સમ  સીટીઝનશીપ (એમે ડમે ટ) 
એ ટ સંદભમાં તાવ લાવતા હ ગૌરવ અનુભવું છું ંુ . હ ગૌરવ એટલા માટે અનુભવુંું  છ કે આ સ માનનીય સભાગૃહનાુ ં  જ સ ય 
હતા એ ગુજરાતના મુ યમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને આ જ સ માનનીય સભાગૃહના સ ય હતા એ ગુજરાતના ગૃહમં ી ી 
અિમતભાઇ શાહ આજ ેદેશના વ ર  પદ ઉપર બેઠેલા છે અને ી નરે ભાઇ મોદી અને ી અિમતભાઇ શાહની ડી આ 
ઐિતહાિસક સીટીઝનશીપ (એમે ડમે ટ) એ ટ લાવી છે. માનનીય અ ય ી, પાિક તાનમાં વસતા કેટલાય હદું , િ તી, 
શીખ, ઇસાઇ કેટલાય દ:ુખીઓના આંસુ લૂછીને ભારતમાતાના સંતાન બનાવવાનું કામ ૭૦ વષ પછી કોઇએ કયુ હોય તો એ 
ગુજરાતના પનોતા પુ  ી નરે ભાઇ મોદીએ કય ુછે. આ કાયદો આવવાથી પાિક તાનમાં હદુઓ ઉપર શું અ યાચારો ં થતા 
હતા એ પાિક તાનનો હદ ુ િવરોધી આતંકી ચહેરો આજ ે િવ  સમ  ખૂ ો પડી ગયો છે અન ે પાિક તાનની દલાલી કરતા ં
રા ોહી દલાલોની સામે આજ ેદેશની અંદર આ ોશ છે. આ દલાલો આ કાયદાના નામે જ ે હદુઓ ભારતમાં આવવાના છે ં
એનો િવરોધ કરી ર ા છે. તમારા આકાઓના ઇશારે ભારત અન ેગુજરાતમાં અશાંિત ફેલાવવા માટેનો તમે ય ન કરી ર ા છો 
Statement of Objects and Reasons, ૪ ડસે બર, ર૦૧૯ દેશના ગૃહમં ી ી અિમતભાઇ શાહે જ ેિબલ રજ કયુ છે એ ૂ
િબલના જ ે ઓ જકેટ અને રીઝન છે એ રીઝનન ે એક વખત  સારી રીતે ઇ લેવાયા હોત, યાંના હદુઓએ જ ે યાતના ં
ભોગવી છે, એ મતોના તૃિ કરણની રાજનીિતના કારણે ભારતના હદુને એના માટે જ ેલાગણી છેં , ભારતના િ તી માટે જ ે
લાગણી છે, ઇસાઇ માટે જ ેલાગણી છે તો આ િવરોધ ન કય  હોત. ઓ જકેટની અંદર જ ેલ યુ ંછે એ હ વાંચંુ છું ંુ . ‘‘આ એક 
ઐિતહાિસક સ ય છે કે પાિક તાન, અફઘાિન તાન અને બાં લાદશેમાંથી ભારતમાં આ દેશના લોકોનું થળાંતર થઇ ર ું છે. 
અખં ડત ભારતના લાખો નાગ રકો કે જઓે અલગ ધમ ના હતા તેઓ હાલ પાિક તાન અને બાં લાદશેમાં જયારે ૧૯૪૭મા ં
ભારતનું િવભાજન થયું યારે રહેતા હતા. પાિક તાન, અફઘાિન તાન અને બાં લાદેશ એનો પોતાનો ધમ ઇ લામ છે પ રણામ ે
હદું , શીખ, બૌ , જનૈ, પારસી, ઇસાઇ અ ય લોકોમા ંઅનેક કારની ધાિમક ઉ પીડન એમન ેસહન કરવી પડતી હતી અન ે

આના કારણે પોતાનો ધમ અનુસરવામાં એમને તકલીફ પડતી હતી અને આવા લોકો જયારે પાિક તાનમા,ં બાં લાદેશમાં કે 



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
સીટીઝનશીપ એમે ડમે ટ એકટ અંગેનો ગૃહમં ી ીનો તાવ 
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અફઘાિન તાનમાં બનતા આતંકના કારણ ે ભારતની અંદર આવ ેતો એ લોકોને સદરહ કાયદાની કલમુ -પ અથવા ૬ હેઠળ 
ભારતનું નાગ રક વ મેળવવાની અર  કરે તો એ અયો ય ઠરતંુ હતંુ. એટલા માટે આવા ગેરકાયદેસર હજરતીઓ કે જઓે 
તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૪ પહેલા ભારતમાં વશેેલ છે તેમને ભારતીય નાગ રક વ આપવા માટે ખાસ ગવાઇઓની જ ર છે અન ે
એટલા માટે આ ઓ જકેટના આધાર ઉપર આ કાયદો બના યો છે અને આ કાયદાના આધાર ઉપર જ ેલોકોને પહેલા ૧ર વષ 
રહેવું પડતંુ હતંુ એ લોકોને હવે પ વષની અદંર અને તા. ૩૧-૧ર-ર૦૧૪ પહેલાના લોકોને રહેવાનું મળી શકે. કેટલાક 
શરણાથ ઓએ જ ે પાિક તાનમા ં રહીને પોતાની વદેના હતી એ દશેના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને પ ો ારા લખીન ે
મોકલી છે એ રાજયસભાની, લોકસભાની અંદર એના ઉ ેખો છે. એમાં એક શરણાથ એ લ યું છે કે  म शरणाथ  हं मेरे ु
वतन म, सब है मुझको ठहराते, ब  चे घर अब लुट चुके है, मेरे दल म ठेस पहंचाते हु , जजर कर रह  है वेदना 
मुझको, कैसे ज  म दखाऊ म तुमको, इन र  ते वाल  पर आकर तुम म  हम जरा लगा दो, मुझ पर क णा 
करके त ुअब मुझे वा पस बलुा लो । જનેે આની વદેનાનો અહેસાસ હોય એ ભારતની શેરીઓની, ગલીઓની અંદર એક 

કારની મણા ફેલાવીને આ કાયદાનો િવરોધ કરવા માટે ન નીકળ.ે આ ભારતીય જનતા પાટ નું રા ક ાનું વૈિ ક ડેટાનુ ં
છબી ધરાવતંુ ી નરે  મોદીનું યિ ત વ છે. ર૦૧૯ની અંદર ચંૂટણી થઇ અમે દેશની જનતાને ક ુ ંહતંુ કે અમે તીન તલાકનો 
કાયદો બનાવીને મુિ લમ મ હલાઓને શોષણમાંથી અટકાવીશુ.ં ી નરે  મોદીની સરકારે આ તીન તલાકનો કાયદો 
બના યો. કાિ મર આતંકવાદીઓના હાથમાં જતંુ ર ું હતંુ અને અનેક નાગ રકોની હ યા થતી હતી. ી નરે ભાઇ અને ી 
અિમત શાહે કલમ ૩૭૦ અને ૩પ(એ) નો કાયદો બના યો. અમારી મ ક કરવામાં આવતી હતી. મં દર વહી બનાએંગે, 
તારીખ ન હ બતાએંગે. અમ ેજ ેક ું હતંુ કે સોગંદ રામ કી ખાતે હૈ હમ મં દર વહી બનાએંગે. અમ ેજ ેક ુ ં છે તે અમે કય ુછે. 
૧૯૪૭માં દશે આઝાદ થયો અને આઝાદ ભારતમાં પાિક તાનમાં એ વખતના પૂવ પાિક તાન કે પિ મ પાિક તાનમાં રહેતા 
હ દુઓને ા હતી કે અમ ે જયા ં રહીશુ ં યા ં અમારા ધમનુ,ં અમારા હ ોનું ર ણ થશ,ે પરતુ કમનસીબે એ એક સંતાન ં

પાિક તાન નાપાક બ યું અને નાપાક બનીન ે હ દુઓની સામે અ યાચાર  કરતંુ ર ુ.ં પાિક તાનના સરમુખ યાર શાસકોએ 
એને ઇ લાિમક રા  હેર કય.ુ પછી જ ેિ થિત ઉભી થઇ એ સાવ જદી જ છેુ . ૧૯૪૭માં પાિક તાનમાં ધાિમક લઘુમતી ર૩ 
ટકા હતા એ ર૩ ટકામાંથી આજ ેલઘુમતીઓ ૩ ટકા થઇ ગયા છે. કયાં ગયો એ હ દ?ુ કાં તો એની ક લ કરવામાં આવી કા ં
પછી એણે અ ય દેશોમાં શરણ લેવી પડી. બાં લાદેશમાં રર ટકા જટેલા લઘુમિતઓ હતા. આજ ે બાં લાદેશમાં ૭ ટકા છે. 
અફધાિન તાનમાં ર લાખ હ દુઓ વસતા હતા. આજ ે પ૦૦ હ દઓુ વસે છે અન ે આપણા ભારતમા ં ૧૯પ૧મા ં ૯.૮ ટકા 
લઘુમિતઓ હતા અન ેઆજ ે૯.૮માથંી ભારતમા ંસંપૂણ રીતે લઘુમિત સમાજન ેઅનુકળતા હોવાનાૂ  કારણ ેએમાં વધારો થઇન ે
એ લઘુમિતની વસિત એ ૧૪.ર૩ ટકા થઇ છે. જમે પાિક તાનની અંદર હ દુઓનો ઘટાડો થાય, લઘુમિતઓનો ઘટાડો થાય, 
ભારતમાં એટલા માટે વધારો થાય કે એમાં આજ ેભારતની અંદર સાનુકળતા છેૂ .  મુ લીમોને શરણ લવેી હોય તો િવ મા ં૧પ૦ 
દેશ છે અને હ દુઓને શરણ લવેી હોય તો એક મા  ભારત દશે છે. કોઇપણ મં દર હોય એ મં દરમાં િબરાજમાન દવે 
દેવીઓની મિૂત હોય, આપણી ા, આ થા એની સાથે ડાયેલ હોય અને એ ા, આ થા સાથે  મં દરમાં દશન કરતા 
હોઇએ. ભાગલા સમયે પાિક તાનમાં ૪ર૮ મં દરો હતા અને હવે એ મં દરોની સં યા પાિક તાનમાં  મા  ર૦ જટેલા મં દરો ર ા 
છે. પાિક તાનના શાસકોએ, પાિક તાનની એ હ દુ મં દરોને વ ત કયા અને યાં મિ જદો બનાવવામાં આવી. યાંના 
હ દુ લોકો ઉપર (અંતરાય) હ પાિક તાન માટે બોલુ ંછું ંુ . તમારા માટે નથી બોલતો. મહેરબાની કરીને શાંતી રાખો. આ મારી 

વેદના પાિક તાનના હ દુઓને પડતી મુ કેલીના કારણે છે. એમા ંમત બે કનું રાજકારણ ન લાવશો. લીઝ, આટલા માટે 
સાંભળો. હ કહેવા માગંુું  છ કે કેવા કારની બળજબરી હતીુ ં . પાિક તાનમાં વસતી હ દ ુદીકરીનું અપહરણ થાય, એને મુ લીમ 
ધમનો અંગીકાર કરાવવામાં આવ,ે એન ેિનકાહ પઢાવવામા ંઆવે યારપછી એન ેતલાક આપી દ ેઅને તલાક આ યા પછી એન ે
દેહ યાપારમાં સ પી દ.ે સાં કૃિતક રીતે આપણને હા ય અન ેસરકારી િનયમો, કાયદામા ંલઘુમિત માટે ભેદભાવ (અંતરાય) 
પછી તમારો જવાબ આવે યારે કહે . તમે એક શરણાથ ની, બહેન દીકરીની વેદના સાભંળ  પછી તમે દલીલ કર . આની 
ચરમસીમા તો યાં હોય, યાંની હદુ યુવતીઓં , બહેનો, માતાઓએ યાં િવધવાની જમે રહેવું પડે. માથામાં િસંદૂર લગાવે તો 
યાંના મુિ લમો તેના ઉપર હમલો કરે તેવી દદનાક િ થિતમાં આપણી હદુ બહેનો હતીુ ં . તમ ેતમારી દુકાન ઉપર સાિથયાનુ ં

િનશાન લગાવો, સાિથયો લગાવો એટલે હદુનું િતક ગણાય એટલે તે લોકો દુકાન તોડી નાંં ખ,ે લૂંટી નાખ,ે આવી હદુઓની ં
દશા હતી. એક આશીયાબીબી નામની યન બહેન હતી તેના ઉપર ઇ ર િનંદાનો આરોપ લગા યો અને તે આરોપમાં તેન ે
આઠ વષ સુધી જલેમા ં જવુ ં પ ુ.ં સુ ીમ કોટ સ  રદ કરી પછી તેને પાિક તાનમા.ં.. (અંતરાય) બી  સપના ાનચંદ 
નામની હદ ુયુવતીન ેસમસુ ીન જ સી ારા મિ જદમા ંલઇ જવામાં આવીં , મૌલવીએ તેનુ ંધમ પ રવતન કરા યુ ંઅન ેપછી 
તેનું નામ મહેક રા યુ.ં પછી પરિણત અન ે િપતા એવા જ સી સાથે બળજબરીપૂવક િનકાહ કરા યા. તેને મળવા જયારે હદ ું
પ રવારો ગયા યારે આ બધા ઉ વાદીઓના ટોળા ભેગાં થયા અન ેક ું કે હવે તે મુિ લમ યુવતી બની ગઇ છે. એટલે ક ું કે 
હવે હદ ુકાફીરોન ેતંુ ના મળી શકેં . તેન ેમળવા પણ ન દીધી. મીઠરામ નામનો  એક યિ ત કે જણે ેપોતાના નામની આગળ ુ
રામ લગાડયું તો આમ કરવાના કારણ ેતેને પાિક તાન છોડવું પડયુ.ં તેવી પ રિ થિત પાિક તાનમાં વસતા આપણા સમાજની 
છે. હમણાં....    



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 

સીટીઝનશીપ એમે ડમે ટ એકટ અંગેનો ગૃહમં ી ીનો તાવ 

 56 

 અ  ય ી : ડો.ચાવડા , આપ તો લે લેટીવ એસે બલીની ગ રમા કાયમ ળવો છો.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, (xxx) ી નરે  મોદીએ દેશની લોકસભામા ં અન ે
રાજયસભામાં િનણય લીધા છે. *(xxx)તમે કહો કે, અમે ૩૭૦ કલમ જ ેરદ કરી છે તે ચાલુ કરીશુ,ં *(xxx)કહો અમે તીન 
તલાકનો.... 
 અ  ય ી : માનનીય દપિસંહ , *(xxx) તે શ દો કાઢી નાખંવામા ંઆવે છે. લીઝ, લીઝ, તમારે બોલવાની 
જ ર નથી હ છ જું ંુ .  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય  અ ય ી, ભારતીય િવચારધારાનું િતક એવા ગુ  નાનક સાહેબના પિવ  
જ મ થળ નાનકા...  
 અ  ય ી : બેસી ઓ, લીઝ.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : જ ેઆપણા સૌ માટે આ થાનું કે  છે તેના ઉપર ક રવાદીઓ ારા પ થરમારો કરવામા ં
આ યો અન ે હસક હમલો કરીને તેનુ ં ગુલામ એ મુ તુફા નામ આ યુંં ુ . જ ટીસ કૌર નામની શીખ યુવિતનુ ંઓગ ટ ર૦૧૯મા ં
અપહરણ કરી તેને મોહમદ હસન નામની યિ ત સાથ ે િનકાહ કરવામા ં આ યા. આવી અનેક ઘટનાઓ અન ે તેના કારણ,ે 
ક ેસના લોકોએ શુ ં ક ુ?ં તો તે વખતે ઇ.અહેમદ િવદેશ રાજયમં ી હતા તેમણે ક ું કે, પાિક તાનમા ં હદુઓ ઉપર હસા ં ં
આચરવામાં આવ ે છે. જ ે તે વખતના િવદેશમં ી એસ.એમ. નાએ પણ વષ ર૦૧૦માં ક ુ.ં આ રાતોરાત નથી થયુ.ં અમ ે

ને ચંૂટણી ઢઢેરામાં ક ું ં હતંુ કે અમે આ લાવવાના છીએ. ૧પ જૂન ર૦૧પમાં આંકડા માણ ે પાિક તાન અન ે
અફઘાિન તાનમાંથી ૪૩૦૦ હદું , શીખ એક વષમા ં શરણાથ  બ યા છે. ૧૬ જલાઇ રુ ૦૧૬ના રોજ નાગ રકતા સંશોધન 
િવધેયક લોકસભામા ં રજ કયુૂ . ૧ર ઓગ ટ ર૦૧૬ના રોજ સંયુ ત સંસદીય સિમિતને મોક યુ.ં અઢી વષ સુધી આ સંસદીય 
સિમિતએ તેનો અ યાસ કય . ર૦૧૯માં તેનો રપોટ આ યો. તેથી ર૦૧૯માં આ િબલ લોકસભામાં આ યું અને બળ 
રાજકીય ઇ છાશિ તથી આ િબલ લોકસભા અન ેરાજયસભામાં મંજર થયુ ંઅન ેતે પછી રા પિતએ તેને સમથન આ યુંૂ . હ ફરી ું
કહ છ કેું ંુ , ભારતના સવાસો કરોડની વસિત ધરાવતા દેશમા ં સ માનનીય કોઇપણ લઘુમિત મુિ લમ હોય કે અ યના 
નાગ રક વમાં કોઇપણ કારનો ફેરફાર થવાનો નથી. જ ે જ ાૂ ણા ં ચાલ ે છે તે અ યંત ગેરમાગ દોરવાવાળા છે. આપણે આ 
લોકોને નાગ રક વ આપી અને િજદગી આપીએ છીએં . ભારત માતાના સંતાન બનાવીએ છીએ, એને માન આપીએ છીએ, એન ે
સ માન આપીએ છીએ. આ ગુજરાતના ક છની અંદરથી બનાસકાંઠાના જ ે અનુસૂિચત િતના લોકો યાં રહેતા હતા, એ 
ભારત આ યા છે, એક વખત એમની પાસે કાન માંડીને એમની વાત સાંભળશો તો તમને ખબર પડશે કે, એ લોકો કેટલી 
યાતનાઓ વ ચેથી છટીને આપણી પાસે આ યા છેૂ . માનનીય અ ય ી, મહા મા ગાંધી એ ક ુ ંહતંુ કે પાિક તાનમા ંરહેતા 
હ દુ અન ે શીખ સમદુાયના લોકો  યા ં રહેવા ન માગતા હોય તો ભારતમા ં આવવાનો સંપૂણ અિધકાર છે અન ે આ 

પ રિ થિતમા ંતેમને રોજગારી આપવી, તેમના વનન ેસામા ય બનાવવુ ંએ ભારત સરકારનુ ંકત ય છે. માનનીય અ ય ી, 
નહે  અને િલયાકત વ ચેના કરાર છે તે એની િચંતા આપણે કરી આ ઉપરાંત યામા સાદ મુખર એ ક ું હતંુ કે, life of 
minorities in Pakistan has become nasty and short. પાિક તાનમાં લઘુમિતઓની જ દગી ભયાવહ, અમાનવીય 
અને ટકી બની ગઇ છેૂં . માનનીય અ ય ી, એક િ દપકમાુ ર ચૌધરી જ ેસાત ટમના એમ.પી. છે એમણે ક ું કે, ભારતમા ં
શરણ લેતા હોય એવી યિ તઓને શરણાથ  માણપ  કે વાસ શરણાથ  માણપ  ઇએ તો અહ યા રહેવા માટેની 
સગવડ આપવી ઇએ. રામમનોહર લો હયા અને આઇ.કે. ગુજરાલે પણ ક ું કે, નવું પાિક તાન એક ધમ િનરપે , લોક 
તાંિ ક અન ેઆધુિનક દશે હશ,ે કમનસીબે એક િણક મ ર ો છે. માનનીય અ ય ી, દેશના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ 
મોદીએ પણ જ ે ક ું છે તે મુજબ ક ેસ હેર કરશ ે કે, કાિ મરમાં ૩૭૦ની કલમ ફરી લાગુ કરાવશ,ે ણ ત ાક િવરોધી 
બનેલો કાયદો રદ કરાશ ે અને ક ેસન ે  આટલું જ હોય તો ક ેસ હેર કરે કે પાિક તાનના જ ે નાગ રકને ભારતનુ ં
નાગ રક વ ઇએ છે એ પાિક તાનના તમામ મસુલમાનોને ભારતનું નાગ રક વ આપીશુ.ં છતાં પણ આના િવરોધમા ંતોફાનો 
થાય, િમયા-િમિલયા યુિનવિસટીમા ંતોફાનો થાય, અમદાવાદ શહેરમાં ક સે ારા *(xxx) (અંતરાય) 
  અ  ય ી : *(xxx) શ દ રેકોડ ઉપરથી કાઢી નાંખવામાં આવે છે.  
 ી દપિસહં  ભ. ડે  : ક ેસના કોરપોરેટરની આગેવાની હેઠળ, માનનીય અ ય ી, આ ગુનો રિજ ટર 
થયેલ છે, ૧૨૦ની કલમ લાગેલી છે. પોલીસ ઉપર હમલો કરીને ગુજરાતનીુ  શાંિતને અસલામિતની ગતામાં ધકેલી નાંખવા 
માટેનું આ કાયદાના કારણે કાવત  કરેલ છે. આમ કરીને એમણે જ ે કારે રાજય અને રા માં અશાંિત ફેલાવવા માટેના 
કારસાઓ ર યા છે એના િવ ધમા ં હ માનનીય નરે ભાઇ મોદી અન ેમાનનીય અિમતભાઇ શાહને ધ યવાદ આપીન ેઆ ું

િબલ દેશના સદનમાં અિમતભાઇ શાહે મૂ યું યારે એમણે જ ેવાત કરી,. बल के जो ावधान वे लाख  करोडो लोग 
जो कई साल  से यातना का जीवन जी रहे ह, उन सबको एक नई दशा क करण दखानेवाला है, ये 
बल है अपने धम का अपनी परंपराओं का स  मान के साथ पालन कर पायगे अपने प रवार को 
                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
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वािभमान का और वशेषकर प रवार क   ीय  का स  मान देकर र ा कर पायगे और उ  ह र ा 
करने का अिधकार भी है पर  तु कई दशक के बाद जब मूढकर हम इस ओर देखते है तो कटु स  चाई 
सामने आती है.  

 માનનીય અ ય ી, જ મુ અને દ હીની યુિનવિસટીઓમા ંભારત માતા તેરે ટકડે હ ગેૂ , ટકડા ટકડા  ગગ હતી એ ૂ ૂ
ટકડા ટકડા ગગ પણ આ લોકોનીૂ ૂ -ક ેસની સાથે ડાઇ ગઇ છે અને અરા ીય, ઘાતક યો અન ેઘાતક પ રિ થિત ભારત 
માતાની કરવા માટે આ લોકો ક ટબ ધ બ યા છે. હ ક ેસના િમ ોને પૂછવા માગંુું  છ કે આ પાિક તાુ ં નમા ંલઘુમિત હ દુઓ 
ઉપર અ યાચાર  એ રાતોરાત બનેલી ઘટના નથી. આટલા વરસોથી તમા  શાસન હતંું , તમને રોહ યા મુસલમાનોના આંસ ુ
લુછવાનું યાદ આ યું તો પાિક તાનના હદુઓના આંસુ લુછવાનુ ં આટલા વરસો સુધી તમને કેમ યાદ ના આ યુંં ? ભારત 
પાિક તાનના ભાગલા એ ક ેસની નીિતઓના કારણે થયા છે. તમારા કારણ ે ભારત પાિક તાનના ભાગલા થયા તો 
પાિક તાનના હદુઓની િચંતા તમે આટલા વરસો સુધી કેમ ના કરીં ? મહા મા ગાંધી  કે જઓે ક ેસના થાપક, એ મહા મા 
ગાંધી એ ક ું છે, મહા મા ગાંધી નુ ં વ ન અમે સાકાર કરી ર ા છીએ. દેશના ભૂતપૂવ ધાનમં ી ી મનમોહનિસંઘે ક ુ ં
કે જ ે પાિક તાન, બાં લાદશે કે અફઘાિન તાનના લોકો છે એન ે ભારતનું નાગ રક વ આપવું ઇએ. માનનીય 
મનમોહનિસહં એ રેકડ ઉપર કહેલુ ંછે. અમે એમનુ ં વ ન પૂ  કરીએ છીએં , તો તમે અમારો િવરોધ શા માટે કરો છો? આ તો 
એવું છે કે હદુઓં  કો ગાલી ઔર મુસલમાનો કો તાલી. આ અમે કેવી રીતે સહન કરી શકીએ? મ અગાઉ ક ું તેમ આ ભારત છે, 
એક મુિ લમ યિ ત અહ યા રા પિત બની શકે છે, એક મુિ લમ ભારતનો ચીફ જ ટીસ બની શકે છે, એક શીખધમ  
ભારતનો વડા ધાન બની શકે છે. એક મિુ લમ ભારતના ચંૂટણી કિમશનર બની શકે છે. એક મુિ લમ મ હલા રા યસભાના 
સભાપિત બની શકે છે.  
 આ ભારત છે. તમામ લઘુમિત બહમિત સાથ ેસંપૂણ રીતે યવહાર કરવાવાળો છે અને યારે આ માણે યારે િબલ ુ
લાવવામાં આ યું છે અને આ િબલ આ દેશના, ભારતના કોઇ નાગ રકને પશતો નથી, આ કાયદો આવવાથી કોઇનુ ં
નાગ રક વ છીનવાઇ જવાનું નથી. કોઇનો વાતં યનો અિધકાર, બંધારણની કલમ-૧૪ હેઠળ છીનવાઇ જવાનો નથી અન ે
આ ખોટી મા હતી, ખોટા િચતાર રજ કરીન ેઆખેૂ  આખો તમારો જ ેચહેરો છે એ ચહેરો ખલુી ગયો છે અન ેછે ે  હ એટલી જ વાત ું
ક  છ કે આ ં ંુ ૧પ૦મી મહા મા ગાંધી ની જ મ જયંિત છે, એક મહા મા ગાંધીએ ભારતન ે આઝાદી અપાવી, એક ી 
નરે ભાઇ મોદી પાિક તાનમાંથી એ લઘુમિત હદુઓને આઝાદી અપાવીને ભારતનું નાગ રક વ આપવાના છે તો આ ં
ઐિતહાિસક િનણય આ સ માનનીય સભાગૃહના બે સપૂતોએ દેશની સસંદમાં આ િનણય લઇન,ે િવ ના ૧પ૦ દેશોમાંથી 
આપણી પાસે તો મા  એક જ દેશ છે, તમે મતોના તુિ કરણની રાજનીિતના બદલ ેએના હતોની િચંતા કરો, આનો િવરોધ 
બંધ કરો, આના જ ાુ ણાં ચલાવવાનુ ંબંધ કરો અને આને સમથન આપો એવી હ આપને અપીલ ક  છું ં ંુ .  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, આપ ૧૧ િમિનટ વધારે બો યા છો એટલે આપના સ યોમાંથી આ બધી િમિનટ 
કાપી લેવામાં આવશ,ે માનનીય પરેશભાઇ, લીઝ, અરે, આપના નેતા ઉભા થયા છે. (અંતરાય) એવું ના હોય એક િમિનટ 
વ ચે,  લીઝ, આમાં એક એક િમિનટનો સમય મહ વનો હોય છે.  
 ીપરેશ ધાનાણી(િવરોધપ ના નેતા ી) : માનનીય અ ય ી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.  
  અ  ય ી : ભાઇ, આપ બુમો ન હ પાડો, કોઇએ બુમ પાડવાની જ ર નથી, મા  યાન દોરોં .  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય રા યક ાના ગૃહમં ી ી ભારતીય નાગ રકતા સંશોધન કાનનૂ અંગે જ ે ગૃહ સમ  

તાવ લઇન ે આ યા છે એના અનુસંધાનમા ં હ મારા િવચારો રજ કરવા માટે અહ યા ઉભો થયો છું ંૂ ુ . આઝાદીનો એ કાળ, 
પંદરમી ઓગ ટ, ૧૯૪૭ના એ દવસ ે હદુ તાનના દય ઉપર કાતર ચાલીં , ભારત અન ે પાિક તાન નામના બે દેશ 
અિ ત વમાં આ યા. ધમાધતાના સહારે પાિક તાન પાછળ રહી ગયું અને સ  ભાવનાના તાંતણે સમ  ભારત આજ ેિવ ની 
અંદર સમૃ  અન ેસશ ત બનતંુ ગયુ.ં કમનસીબે આજ ેજ ેસંિવધાનમા ં ાણ પૂરીન ેઅઢારેય વણની અિધકાર યા ા આગળ 
વધી હતી એવું આપ ં સમૃ , સશ ત અને સમરસ ભારતની સ  ભાવના ઉપર હાર કરીને ધમાધતા તરફ ધકેલવાનો કોઇ 

યાસ શું કામન ેકરી રહેલ છે એ સમ  ભારતે િવચારવાની જ ર છે.   
 માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીને સાંભળતો હતો ણ ે ભારત પાિક તાનની સામે હરીફાઇ કરતંુું  હોય! 
માનનીય મં ી સાહેબ તે જમાનો હતો કે દૂગા વ પ એક દેવીએ રા ીના અંધારામાં એક ઘા અને બે કટકા કયા. સવાર પડી 
યાં ઘો ડયામાં બાં લાદશે જ મતંુ હતંુ આજ ેમા ં સશકત, સમૃ  ભારત તે પાિક તાનની સામે તેની હરીફાઇ કરવા માટે સરકાર 
ેરણા આપી રહી છે અને તેનુ ંબગલ બ ચંુ એવુ ંબાં લાદેશ ભારત કરતા પણ િવકાસદરમાં બે અંક આગળ વધી ગયુ ંછે આની 

િચંતા કરવાનો સમય છે.  
 માનનીય અ ય ી, મારે રાજકીય ટીકા-ટી પણીઓમાં પડવુ ં નથી પણ નાગરીકતા સંશોધન કાનૂને દેશની 
સંસદનો િબઝનેશ છે. સંિવધાનના પગથીયે સ ાના સૂ ો સંભાળીને બહમિતના બળે દેશની લોકસભામા ંઆ કાયદો પસાર ુ
થયો છે. ક ેસ પ ે આઝાદીના કાળથી ડો. બાબાસાહેબે જ ેસંિવધાનમા ં ાણ પૂય  હતો તેમાં મન અને દયની વાતન ે ડી 



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 
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અમે સશકત અન ેસમૃ  ભારતનું િનમાણ કય ુહતંુ. આજ જ ેમન અને દયની વાતથી દેશના જનજન ેસશકત અને સમૃ  
ભારતનું િનમાણ કય ુહતંુ તેમાં (xxx), તાકાતનું દશન કરવાના.... 
 અ  ય ી  : *(xxx) શ દ કાઢી નાંખવામાં આવે છે પણ બહમુ તીનો ઉપયોગ કરીને એમ કહો.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપની અનુકળતા હ તો ગામઠી માણસ છ તળપદી ભાષામાં વાત કરતો ૂ ુું ં
હો . 
 અ  ય ી  : પાંચ વષમા ંઆપ શહેરી થઇ જશો. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારે આ ગૃહનુ ં યાન દોરવું છે, અમે ચચા કરવા આ યા છીએ નાગરીકતા 
સંશોધન કાનનૂ પછી National Register of Citizens, National Population Register  આ એક સાંકળ છે. 
(અંતરાય) આપ જવાબમા ંઆપી દે . 

પોઇ ટ ઓફ ઓડર  
સભાગૃહની અંદર અફવા ના ફેલાવવા અંગે.  

 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, તેમનો સમય બગડશે એટલે મારે ટકમાં કહેવુંૂં  છે. મારા ધ યવાદ 
તાવની અંદર મ એક પણ વખત એ જ ેઉ ેખ કરે છે તેનો કય  નથી અને આ એક કરતા અનેક વખત કહેવાઇ ગયુ ંછે કે આ 

આનુષંિગક ઘટના નથી આવો કોઇ ઉ ેખ ના કરવો ઇએ. આ આખે આખી અફવાઓ છે. આ અફવાઓને અટકાવવા માટે જ 
હ આ તાવ લઇને આ યો છ એટલે મહેરબાની કરીને આ સભાગૃહની અદંર અફવા ના ફેલાું ંુ વો.  
 અ  ય ી  : મારી િવનંતી છે જ ે તાવ છે તે તાવ ઉપર બોલીએ (અંતરાય) હવ ેએક કામ કરો તમ ેજ બોલવા 
માંડો, ચાલો, તમારા નેતા ઉભલેાં છે તેમની સાથે વાત થવા દો.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, વષ ૧૯૪૭માં દેશ આઝાદ થયો, આ નાગ રકતા સંશોધન કાનૂન 
૨૦૧૯થી ભારત સરકારે ભારતીય જનતા પાટ ના નેતૃ વવાળી સરકારે Passport (Entry Into India) Act, 1920  તેને 
સુધારવા ધાય ુતો Foreigners' Act, 1946  તેને સુધારવા ધાય ુઅને જનેે ભારતના નાગ રકનો મૂળ કાયદો કહીએ છીએ 
એવા Citizenship Act, 1955  તેમાં સુધારો કરવા ધાય  છે.  
 માનનીય અ ય ી, મારે બહ સમય નથી લેવો આ દેશની આઝાદી પહેલાંનો એ કાયદોુ  Passport (Entry Into 
India) Act, 1920 એની જ ે sanction નો સરકારે કાયદામા ં ઉ ેખ કય  છે  "3. Power to make rules: (2)  
Without prejudice to the generality of the foregoing power such rule may: (c) provide for the 
exemption, either absolutely or on any condition, of any person or class of persons from any 
provision of such rules."  માનનીય અ ય ી, મારે બહ વાતો કરવી ુ નથી પણ મળૂભૂત.... 
  અ  ય ી : માનનીય સૌરભભાઇ, લીઝ. આ ખૂબ જ ગંભીર ચચા છે અને મં ી ીએ ખૂબ સુંદર રજઆત કૂ રી છે. 
આપણે આજ ેકોઇ ટોકા-ટોકી ન હ કરીએ. હ બધાંન ેિવનંતી ક  છ કેું ં ંુ , કોઇ વ ચે ન હ બોલ.ે જને ેજ ેરજઆત કરવી હોય એ ૂ
મને કરે આ અિધકાર છે અન ેએન ેમા  સરં ણ છેં .  
   ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મૂળભૂત તફાવત એ છે કે આજ દવસ સુધી આ દેશમાં ગેરકારયદસેર 
થળાંતરની યા યા માટે કાયદેસર પાસપોટધારક િવદેશીઓ અથવા મુસાફરો માટે જ રી દ તાવે  અને કાગળો સાથ ે

ભારતમાં વેશ કય  હોય એવા જ લોકોને ૧૧ વષ કરતાં વધુ  (સમયસૂચક ઘંટડી) માનનીય અ ય ી, હ તો હ  બો યો જ ું
નથી.  
 અ  ય ી : તો તો સાંજ પડશ.ે આપ ચાલુ રાખો. આપના પછીના િમ ોમાંથી સમય લઇ લઇશ.  
 ી પરેશ ધાનાણી : અમે કામકાજ સલાહકાર સિમિતમાં પણ િવનતંી કરી હતી કે ખુ ા મને ચચા કરો. દશે ણવા 
માગે છે કે આ કાયદો શુ ંછે? પાસપોટ ધારકો હોય, યો ય દ તાવે  ન હોય એવા લોકોને પણ આ દેશમા ંનાગ રકતા આપવા 
માટેનો કાયદો લોકસભામા ંઆ યો અને આ સરકાર એને સમથન આપવા માટે આ તાવ લઇને આવી છે. દેશ સમ  અ યારે 
મંદી, મ ઘવારી, બેરોજગારી, ખેડતોની સમ યાઓ જવેા ગંભીર મુ ાઓ છેૂ . એનાથી યાન ભટકાવવા માટે નાગ રકતા સંશોધન 
કાયદો પછી એન.આર.સી. અન ેપછી એન.પી.આર.ના મા યમથી આ દેશમા ં યાંકને યાંક ભયનો માહોલ ઊભો કરવાનો 

યાસ થઇ ર ો છે. નાગ રકતા સંશોધન કાયદો ભારતના બંધારણના આમુખ અન ે ગવાઇઓથી િવ નો હોઇ અમ ે રદ 
કરવા માટે વારવાર માગણી કરીં . ભારતના બંધારણના ધમિનરપે  વ પ અન ેમળૂભૂત માળખાના મૂ યોન ેન  કરનારો આ 
કાયદો છે. ભારતના બંધારણનું આ ટકલ - ૧૪ કહે છે કે "The State shall not deny to any person equality 
before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."  તે જ માણે 
ભારતના બંધારણના આ ટકલ - ૧૫ મુજબ કોઇ પણ નાગ રકની િવ  તેના ધમ, િત, ાિત, િલંગ કે જ મ થળના 
આધારે ભેદભાવ ન હ કરવાનો સંક પ થયો છે. ભારતના બંધારણના આમુખમાં ભારતના તમામ નાગ રકોને યાય, વતં તા, 
સમાજમાં બંધુ વતા આપવી અન ે ભારતન ે એક સાવભૌમ અન ે સે યુલર સમાજવાદી લોકશાહી, સ ાક બનાવવાનો 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી  દૂર કરવામાં આ યા. 
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સંક પ કય  છે યારે ભારત સરકારે નાગ રકતા સુધારા કાયદો બનાવીન ે ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરના બંધારણ ઉપર 
કઠારાઘાત કય  છેુ , હાર કય  છે. આ કાયદાના અમલ સાથે દશેમાં ભિવ યમાં એન.પી.આર. અને એન.આર.સી.નો અમલ 
થવાનો છે. આનાથી યાંક દેશને િવભાિજત કરવાનુ ંકાય તો નથી થઇ ર ુનંે! એવી આ દેશના હ દ,ુ મુિ લમ સ હત સવા સો 
કરોડ ભારતીયોન ે િચંતા છે. સરકારને ભારતના બંધારણના મળૂ વ પ અને તેના મળૂભૂત માળખા અને મૂ યોને ખતમ 
કરવાનો કોઇ અિધકાર નથી. ગમે તે િવચારધારાની સરકાર હોય પણ નાગ રકતા સંશોધન કાયદો બનાવીને બંધારણના 
મૂળભૂત માળખા અને ધમ િનરપે  વ પને ન  કરવાનો યાસ તો નથી થઇ ર ો એવી બળ શંકાઓ ભારતની સામા ય 
જનતાના મનમા ંવધતી ય છે. લોકોમા ંએવી બળ આશંકા છે કે આ કાયદો યાંક એન.પી.આર. અન ેએન.આર.સી. તરફ 
દોરી નથી જતોને! ખાસ કરીને અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િત, દિલત વગ, આ દવાસીઓ, પછાતો, આ દેશમાં વસતા 
કેટલાંય અિશિ તો અને લઘુમિત સમાજના ગરીબ લોકો આ દેશમા ંજન યા, આ માટીમાં ર યા અને યાંક આધાર-પૂરાવાના 
અભાવે એની નાગ રકતા છીનવાઇ ન હ ય એવો ભય એમને છે. સીટીઝનશીપ િનયમો ૨૦૦૯ અંતગત ન ી કરવામા ં
આ યા છે. સીટીઝનશીપ સ-૨૦૦૯ આધારે અિધિનયમ-૧૯૫૫ના આધા રત આ િનયમના દરેક િનયમ સામે છે. 
૧૯પપમા ં આઝાદીના િનયમોમાં દરેક િનયમ આપણી સૌની સામ ે છે. મુ ય વે પાંચ રીતે આ દેશમાં નાગ રકતા ા  કરી 
શકાય છે. જ મ ારા, વંશ, ન ધણી, ાકૃિતકરણ, અને િનવેશ ારા નાગ રકતા. આજ ે સવાલ એ છે કે આ નાગ રકતા 
સંશોધન કાનૂનથી જ મ ારા નાગ રકતાનો અિધકાર. તમારો જ મ કયારે અન ેકયાં થયો છે, એ સવાલો પૂછાવાના છે. પહેલી 
જુલાઇ, ૧૯૮૭ પહેલાં જ મ થયો હશે તો તે ભારતમાં જ મ થયો છે કે નહ , એ નાગ રકે સાિબત કરવું પડશ,ે પરતુ સીટીઝન ં
એકટમા ં યાર બાદ સુધારાને લીધે  તમારો જ મ પહેલી જુલાઇ, ૧૯૮૭ થી ણ - ચાર ડસે બરની વ ચે  થયો હશ ેતો 
તમારે  એ પણ સાિબત કરવું પડશે કે તમ ેભારતમા ંજ મયા હતા અને એટલુ ંજ નહ  તમારા જ મ સમય ેતમારા માતા-િપતા 
બ ેમાંથી કોઇ એક ભારતીય હતંુ. આજ ેકોઇ યિકતન ેપોતાની સાત પેઢી યાદ નથી, પોતાના માતા-િપતાનો જ મ થયો હતો 
તો એ પૈકી કોઇનો જ મ કયાં થયો હતો તેની સાિબતીના આધાર પૂરાવાઓ કઇ રીતે સામા ય માણસ શોધશ ેએ િચંતાનો 
િવષય છે. આ નાગ રકતા સશંોધન કાનૂન માટે દેશમાં પોતાની ઓળખના ઘણા બધા પૂરાવા છે પણ આવા સરકારી 
અિધકારીઓ અન ે કચેરીઓ ારા આપવામા ં આવેલા પૂરાવા જવેા કે, મતદાર કાડ, પાસપોટ, આધાર કાડ, લાઇસ સ, 
િવમાના કાગળો, જ મના માણપ ો, શાળા છોડવાનું માણપ , જમીન અથવા ઘર સંબંિધત દ તાવે  આવા કયા 
પૂરાવાઓ ભારતીય નાગ રકતા માટે રજ કરવાના ૂ થશ ેએની અંદર કયાંયને કયાયં િવસંગતતા છે. મારે પ પણે કહેવુ ંછે કે આ 
નાગ રકતા સંશોધન કાનૂન...(અંતરાય)    
 અ  ય ી : મારી પાસ ેિવક પ ર ો નથી. બોલવુ ંજ છે. પહેલા ંજ ક ુ,ં માનનીય પરેશભાઇ બધા જ િવરોધ કરે એ 
પહેલાં આપને ફરી િવનંતી ક  કે જ ેસ જેં કટ છે એ સ જકેટની બહાર આપ બોલી ર ા છો. હ છતાંય આપનો આદર કરીન ેું
આપને અટકાવતો નથી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : સાહેબ, એક મુ ો બહારનો નથી.  
 અ  ય ી : નાગ રકતા પૂરવાર કરવાનો અ યારે  જ નથી. આ  મા ને મા  સી.એ.એ ઉપર જ છે એ િસવાય 
કશું જ નથી.  

ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, નાગ રકતા સી.એ.એ એટલે સીટીઝન શીપ એમે ડમે ટ એકટ...  
 અ  ય ી :  એ આપવા માટે છે, એવી પ તા માનનીય મં ી ીએ પણ કરી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : આનુ ં પ  ગુજરાતી થાય નાગ રકતા સંશોધન કાનૂન અને તેના ઉપર હ બોલી ર ો છું ંુ .  

પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
 શ દો દૂર કરવા અંગે  

 ી દપિસંહ  ભ. ડે  (રા.ક.ના ગૃહ મં ી ી) : મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર એ છે 
કે, મારા ધ યવાદ તાવની અંદર જ ેકોઇ પણ આનુષિંગક બાબતો નથી, તે અવારનવાર ઉ ેખ કય , બધા ઉ ેખ નથી 
કરવા માગતો એ તમામ રેકડ પરથી દૂર કરવામાં આવ,ે એવા મારા પોઇ ટ ઓફ ઓડરના મા યમથી આપનું યાન દો  છં ંુ .  
 અ  ય ી: આપન ે અને માનનીય તમામ સ ય ીઓન ે િવનંતી છે કે, આ તાવ િસવાયનું બહારનું કાઇં પણ 
બોલવામા ંઆવશ ેતે રેકડ પર રાખવામા ંનહ  આવ.ે (અંતરાય) તાવ ચો સ છે, એમા ંજટેલું બોલવુ ંહોય તેટલુ ંબોલો પણ 

તાવની બહાર ન બોલો.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માફ કર , માનનીય રાજયક ાના ગૃહ મં ી ીન,ે હ એ વખતે પહેલીવાર ું
ધારાસ ય હતો, કાિ મરની અંદર ૧પમી ઓગ ટે િતરગોં  લહેરાવવા ગયા હતા. અમે બ ે સાથે હતા, આ ગુજરાત છે. 
ગુજરાતમાં પાિક તાન, અફઘાિન તાનને બાં લાદેશને િસમીત કરવામાં આવે છે. માનનીય અ ય ી, મા  ગુજરાત તો ગાંધી ં
અને સરદારનું ગુજરાત છે. એમણે આખા દેશમાં િતરગો લહેરા યોં . બાકી ર૦૦ વષની ગુલામીની જ ર તોં ડી. માનનીય 
અ ય ી, ી દપિસંહ બો યા યારે એક પણ વખત ઉભો થયો નથી. અ રસઃ શ દોને મ સાંભ ા છે. વણનોતરે 
પાિક તાનમા ં વડા ધાનને બથ ભરવા કોણ ગયું હતંુ? (અંતરાય) એક સશકત છતાં મૌન એવા પૂવ ધાનમં ી ી 
મનમોહનિસઘેં ૧૦ વષમાં પાિક તાનની અદંર એકવાર પગ નથી મકૂયો, એ દેશનુ ં વાિભમાન છે. માનનીય અ ય ી, મારે 
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આપના મારફત એટલું જ કહેવું હતંુ કે આ ધમ િનરપે  ભારતની સંિવધાનની છબીને દાગ લગાવનારો આ નાગ રકતા સંશોધન 
કાનૂન મા  ધાિમક અંતર વધારનારો કાનનૂ નથી પણ આ લોકતાંિ ક દેશમાં ભાજપ િવરોધી તમામ ભારતીયોના નાગ રક 

અિધકાર છીનવી એના મતાિધકારના મૂ યોને ઝીરો કરવાનું આ (xxx) તો નથી ન?ે   
 અ ય ી : (xxx) શ દ દૂર કરવામાં આવે છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી કહેતા હતા કે તીન ત ાક હોય, એ ૩૭૦ હોય, એ રામ 
મં દર હોય, એ સજ કલ ટાઇક હોય, એ એર ટાઇક હોય, આટલું આટલું કરીને ૩૦૩ મળેવવામાં સફળ થયા, પણ મં દર, 
મ ઘવારી, બેરોજગારી, ખેડતોની સમ યાૂ  એનું સમાધાન શોધી શકયા નથી. એનો જવાબ આપી શકયા નથી. યારે આ 
જબરજ તીથી દેશની સવાસો કરોડની જનતા ઉપર આ કાનનૂને થોપવાનો યાસ શું કામ થઇ ર ો છે?  
 અ ય ી : કોઇએ હસવાનુ ંનહ , લીઝ. (અંતરાય) ીમતી મનીષાબેનન ેજુઓ, કેટલા ખડખડાટ હસ ેછે. એટલ ે
મ ક ુ.ં  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ નાગ રકતા સંશોધન કાયદો, નાગરીકતાની નોટ બંધીનું નવું વ પ 
છે.  
 ી ભૂપે િસંહ ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, હસવું આવે તેવું બોલે છે, એટલ ેબધા હસે તે વાભાિવક છે. એવુ ં
જ બોલે છે.  
 અ ય ી : આનંદ આવે તોય હસવું આવે ન?ે  
 ી ભૂપે િસંહ ચુડાસમા : એવું જ બોલે છે, કારણ કે જ ેવાતનો ઉ ેખ માનનીય મં ી ીએ કય  જ નથી એવી વાત 
કરે યારે હસવું જ આવે ન?ે  
 અ ય ી : ના, આ બી  વાત છે. આ બી  વાત છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, નાગ રકતાની નોટબંધીનું નવુ ં વ પ આ નાગ રકતા સંશોધન કાનનૂ છે. 
જ ેસાથ આપશે એ હ દુ તાની અને જ ેિવરોધ કરશ ેએન ેશુ ંતમ ેપાિક તાની સાિબત કરવા માગો છો? મતનું મૂ ય અને એ 
મતના મૂ યના અિધકારે આ દેશના મહારાજ બનેલા સવાસો કરોડ ભારતીયોના સંિવધાનીક અિધકારો છીનવી અન ે
માયકાંગલા બનાવવાનું *(xxx) સંિવધાનના પગથીયે સ ા ઉપર બેસીને શું કામ થઇ ર ુ ંછે?  
 અ ય ી : આ  (xxx) શ દ કાઢી નાખવામાં આવે છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : ભારતના ભાગલા પડાવવા ઇ છતા ભાંગફોડીયા લોકોથી આપણે સૌએ સંયમ અને સચેતતાથી 
સાથે આગળ વધવુ ંખૂબ જ રી બ યું છે. 
 અ ય ી : જટેલુ ંબોલે એટલુ ંબોલવા દઇશ. કપાશે તમારા સમયમાંથી. (અંતરાય) સામેથી એમની પણ મ ૧૧ 
િમિનટ કાપી નાખંી છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મને બોલવા જ નથી દીધો.  
 અ ય ી : ના, ના. નથી બોલવા દીધા. એટલે આપને હ છટ આપંુ છું ંૂ ુ . જટેલું બોલવું હોય એટલુ.ં  
 ી પરેશ ધાનાણી : આ કાનૂનથી ફકત મુસલમાનોને ડરાવવાનો યાસ થાય છે. પણ આ કાનૂનથી ફકત 
મુસલમાનોને જ નુકસાન નથી થવાનુ.ં પોતાના જ દેશમાં અભણ અને અ ાન એવા કેટલાય આધાર િવહોણા આ દવાસીઓ, 
દિલત, પછાત જવેા હ દુઓન ે પણ કયાંક નુકસાન થવાનુ ં છે. (અંતરાય) જળ, જગલ અને જમીનના મૂં ળ માિલક એવા 
અભણ અને આધાર િવહોણા આ દવાસીઓની આ કાનૂન અંતગત ન ધણી ભિવ યમાં કેમ થશ?ે દવસ ઉગે અને દસ વાર 
ખેતરો બદલતા હોય તેવા રખડતા, ભટકતા અને આધાર િવહોણા િવચરતા પ રવાર એવા બ ી પંચ સમાજના િવચરતા 
એન.ટી. એમ. પી. સમાજના લોકો, તેની પાસ ે આધાર પૂરાવાના અભાવે કયાંય નાગ રક તરીકે ન ધણી નહ  થાય. મારે 
આપના મારફત સરકારનું યાન દોરવુ ંછે કે કયાંક ભીખ માગી અને પેટનો ખાડો પુરતા હોય એવા આધાર િવહોણા ભીખારીઓ 
છે તેની ભારતીય નાગરીકતા છીનવાઇ જશ.ે આકિ મક આગમા ંઓળખાણના પૂરાવા નાબૂદ થઇ ગયા હોય એવા લોકોને કયાંક 
આ નાગરીકતા સંશોધન કાનૂનના આધારે....  
 અ ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, આપ તેર િમિનટ વધારે બો યા છો.  
 ી પરેશ ધાનાણી: બે જ િમિનટ, એમની નાગરીકતા છીનવાઇ જશ.ે કદરતી આપિુ માં ઘરવખરી, ઘરબાર, આધાર 
પૂરાવાનો નાશ થશે તો શુ ંએ ભારતીય નાગરીક નહ  રહે? આ સવાલો છે. મારે આપના મારફત સરકારને િવનંતી કરવી છે. 
માનનીય અ ય ી, આ ગુજરાતનું આપ ં જૂનાગઢ, િશવરા ીના દવસ ે દગંબર સાધુઓ આવ ેછે. એમનુ ંઠેકા ં નથી, કોઇ 
આધાર પૂરાવા નથી, તો એ દેશના નાગરીકની ન ધણી કઇ રીતે કરાવશ?ે (અંતરાય) નાગરીકતા સંશોધન કાનનૂ એ મુ ીભર 
િવદેશી લોકોન ે દેશી બનાવવાની આડશમા ં ભારતના કરોડો દેશી લોકોન ે િવદેશી બનાવવાના સરકારી (xxx) આ દશે ે
સામૂ હક રીતે સામનો કરવો પડશ.ે  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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 અ ય ી : (xxx) શ દ કાઢી નાખવામાં આવે છે.    
 ી પરેશ ધાનાણી : સામૂ હક રીતે સામનો કરવો પડશ.ે હમણાં ી દપિસંહભાઇ ઉદાહરણ  આપતા હતા. સ ા 
તમારી, પાવર તમારો, પોલીસ તમારી, કયાંક િમ ડયાની અંદર ન ી કરેલી વાતો રજ કરવામાં પણ તમે ખૂબ કશળ છોૂ ુ . હવ ે
ગુજરાતનો જનજન ણે છે કે આ ભાડેથી લીધેલા ભાંગફોડીયાઓ મારફતે થઇ રહેલા હસક હમલાઓ એ કોનો રાજકીય ં ુ
ખોરાક છે એ ગુજરાત ણે છે. મ કોઇનુ ંનામ નથી લીધંુ. 
  અ  ય ી : એ ધારણા  કરે છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : ટકડેૂ  ટકડે ગગની વાત થાયૂ , હા, આજ ેઆખો દેશ ણ ેછે કે અખંડ ભારતના િત ભાષા અન ે
ધમના આધારે ટકડા કરવા માંગતીૂ , તડીપાડ ટોળકીની ટકડે ટકડે ગગ એ આજ દેશૂ ૂ નું સિંવધાન ખદુ ખતરામાં છે. હ આપના ું
મારફત સરકારને િવનંતી ક  છ કે દેશના ભાગલા પડાં ંુ વનારાઓ આ નાગ રકતા સંશોધન કાનનૂ કે માં તમારી સરકાર છે 
એને સમ વો આ દેશના સંિવધાનનું  ર ણ કરે અને કયાંક સંિવધાનની ઉપર એક પણ પગથીયું મૂકીને ડો.બાબાસાહેબે કરેલા 
સંિવધાન ઉપર હાર કરવાનો યાસ થયો છે. તો વય ંસ  ભાવના અન ેસમરસતા સાથ ેઆઝાદીના આંદોલનન ેસંિવધનાના 
અિધકારોના ર ણ કાજ ે અ હસાના માગ આગળ વધારવાનો ક સે પ ે સંક પ લીધો છેં . દેશની સંસદ હોય કે દ હીનો 
દરબાર હોય કે ગાંધીનગરની ગાદી હોય કે ગુજરાતના ગામડાં હોય પણ ક ેસ પ  આ દેશના સંિવધાનથી આગળ વધેલી 
અિધકાર યા ા એને આગળ વધારવા સંકિ પત છે અન ેકોઇ રખેન ેકયાંક િત ભાષા ધમના આભા તળે આ દેશના ભાગલા 
પડાવવાનો યાસ કરશે તો એવા કાયદા સામ,ે કાનનૂ સામ,ે બી  આઝાદીની લડાઇનું નેતૃ વ ક ેસ પ  કરવાનો છે.  
માનનીય મં ી ી આ તાવ લઇને આ યા છે એ કયાકંને કયાંક મળૂભૂત મુ ાઓથી ગુજરાતની નું  યાન ભટકાવવા માટે 
થઇને આ ગૃહ સમ  સરકારી સંક પ લઇને આ યા છે. હ આપના મારફત માનનીય મુ યમં ી ીન ેપણ િવનંતી ક  છ કે ું ં ંુ
સાહેબ, આ સવાસો કરોડની ને અસર કરતા મુ ા છે એની ચચા કરીએ. ૧૮ર ધારાસ યોને બોલવાનો પૂરતો અવસર મળ ે
એના માટે થઇને અમે તૈયાર છીએ. સકારા મક છીએ, રચના મક સૂચનો આપવાના છે. પરતુ મંદીં , મ ઘવારી, અ યાચાર, 

ાચાર આ બધા મુ ાઓન ેલઇન ેઅન ેકયાંક ચચા આગળ વધશ ેતો મન ેગમશ.ે   
  અ  ય ી : માનનીય પ્ૂણશભાઇ મોદી. માનનીય પરેશભાઇ, આપ ૧૭ િમિનટ વધારે બો યા છો એટલી િમિનટ 
તમારા સ યોમાથંી કાપી લઇશ.  
  
  પૂણશ મોદી(સુરત-પિ મ): માનનીય અ ય ી, ભારતીય નાગ રકતા સુધારા િબલ..(અંતરાય) 
  અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ,  આપનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર હોય તો બોલો.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપનુ ં યાન દોરવું છે. આ ૧૭ િમિનટમાંથી ૭ િમિનટ તો ણ વખત 
મં ી ી પોઇ ટ ઓફ ઓડરમાં બો યા છે.  
  અ  ય ી : મ એ ગણી છે એમા ંવધતંુ ઓછ ન હ થાયુ .  માનનીય પૂણશભાઇ, તમારી પાસ ેપણ ફકત સાત જ 
િમિનટ છે.  
 ી પૂણશ મોદી : માનનીય અ ય ી, માનનીય િવરોધપ ના નતેા ીએ સીએએની વાત કરવાના બદલ ેભળતી 
ચળતી  એટલે કે  નોટબંધી અને મદંી આવી બધી વાત કરીને *(xxx)કરવાની વાત કરી છે.  
  અ  ય ી :  એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવે છે.  
 ી પૂણશ મોદી : એન.આર.સી. પર બો યા છે, સીએએ પર બો યા જ નથી. જ ેવ તુની કયારેય સંસદમા ંવાત નથી 
થઇ, જ ેકાયદો નથી, જનેું  કોઇ અિ ત વ નથી, આવી વાત કરીને * (xxx) ગૃહનું કયુ  છે.  
   અ  ય ી : *(xxx) એ શ દો કાઢી નાખવામાં  આવે છે.  
 ી પૂણશ મોદી : ક ેસવાળા ટકડે ટકડે ગગના સાગરીતો હોય એ રીતની ભાષા બોલે છેૂ ૂ . પાિક તાનની ભાષા  
ક ેસવાળા બોલે છે.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી,  ક ેસ પ ને ટાંકીને અને ટકડે ટકડે ગગ કહેનારા લોકોૂ ૂ એ આ દેશના 
સંિવધાનના સો ટકડા કયા છેૂ .   
  અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, આપની વાત આવી ગઇ છે.   
  ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : સાહેબ, આ તો ટકડે ટૂ ૂકડે ગગ નથી,  આખે આખી ગગ છે.  
 ી પૂણશ મોદી : સાહેબ, દેશના સંસદના બંને ગૃહોમાં ભારે બહમિતુ થી ભારતીય નાગ રકતા સુધારા િબલ પસાર કરી 
મૂળ ભારતીયોને ભારતનું નાગ રક વ આપવાની જ ે વાત, આ મજબૂત કાયદા ઘડવાની જ ે વાત કરી છે તે બદલ દેશના 
વડા ધાન આદરણીય ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ અને દશેના ગૃહમં ી ી આદરણીય અિમતભાઇ શાહ સાહેબને લાખ લાખ 
અિભનંદન પાઠવુ ંછંુ. ૧૪ ઓગ ટ ૧૯૪૭, દેશની ભૌગોિલક સીમા કે જ ેઆજનુ ંભારત, આજનું પાિક તાન, પૂવ પાિક તાન 
એટલે કે આજનું બાં લાદેશ, અફધાિન તાન, હ દ,ુ કશ પવત માળાની કેટલીક સીમાઓ એ અખંડ ભારત ુ ૧૪ ઓગ ટ 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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૧૯૪૭ના રોજ હતંુ. યારે દેશના કોઇપણ ભાગ ઉપર હ દ,ુ મુ લીમ, શીખ, ઇસાઇ, જનૈ, પારસી, બૌ  આ બધા લોકો 
રહેતા હતા. મારે યાદ કરાવવુ ં છે ૧૯૦૬મા ં અં ે એ કાવત  ર યું હતંું . બંગાળનુ ં િવભાજન કય ુ હતંુ. આ બંગ ભંગ 
આંદોલનના નામથી ઓળખાતંુ આંદોલન હ દુ તાન એક થઇને લ ું હતંુ.  આ િવભાજન હ દુ મુ લીમનું એ લોકોએ કય ુ
હતંુ. યારે પણ આ દેશની  એક થઇન ેલડી હતી. કમનસીબે ૧પ ઓગ ટ ૧૯૪૭માં ક ેસના શાસનમા ંદેશના ભાગલા 
પડયા હતા. એ સ ય હકીકત છે. ધમના આધારે દશેના ભાગલા પડયા. પાિક તાન, પૂવ પાિક તાન, બાં લાદેશ, 
અફધાિન તાન આ ણ ઇ લાિમક ક ટી અમલમાં આ યા અન ેએની રચના થઇ. િવભાજનની પીડાનું ક ેસન ે ાન નથી કે 
એની અસર નથી. િવભાજનની પીડા કોને કહેવાય સાહેબ, કે આ ણ ઇ લાિમક ક ટીમાં રપ ટકાથી વધુ હ દ,ુ શીખ, 
ઇસાઇ, પારસી, બૌ , જનૈ રહેતા હતા એ આજ ેબે- ણ ટકા થઇ ગયા છે. કા ંમાયા ગયા, કાં અ યાચાર થયા, કાં બહેનો 
ઉપર બળા કાર થયા, જથેી યાંના એ લોકોએ ભાગી જવા મજબૂર થવું પડયુ.ં સંપિ  લઇ લેવામા ંઆવી, યાંના લોકો ય 
તો કયા ં ય? સાહેબ. બધા ધીરે ધીરે હ દુ તાનમા ંઆવતા ગયા. આ એમન ેઆવવા માટેની મજબૂરી હતી. પરતુ ક ેસ આ ં
વાત નહ  ણે કારણ કે એમણે તો ૭૦-૭૦ વષથી આ ને અટકાવવાનો, ભટકાવવાનો અને લટકાવવાનું કામ ક ેસ કરી 
રહી છે.  આ િબલની અંદર ભૂતાનની વાત નથી, ીલંકાની વાત નથી, યાનમારની વાત નથી. કેમ નથી? કારણ કે ૧પ 
ઓગ ટ પહેલા ૧૪ ઓગ ટના રોજ ભારતનો જ ેભૂભાગ છે, મૂળ ભારતીયો છે, મૂળ ભારતના લોકો જ ેછે આપણા લોકો જ ેછે 
એ બટવારાના સમયે કેટલાક એ િવ તારમાં રહી ગયા, એટલે એમના ઇ લાિમક કટીઓએ મુ લીમને સાચવવા િસવાય કોઇ ં
ધમને સાચ યા નહ . નહ  હ દનુે સાચ યા, નહ  શીખને સાચ યા, નહ  ી તીન ે સાચ યા કે ન જનૈ, પારસી, બુ ને 
સાચ યા, જનેે કારણે યાંથી લોકોએ હજરત કરવી પડી. ૧૮મી સદીમા ંશીખ સા ા ય એ આજનુ ંઆખું પાિક તાન, આજનુ ં
આખું જ મ-ુકા મીર, આજનું પં બ, આજનું અફધાિન તાન, પાચં લાખથી વધુ લોકો કાબુલમા ંએક જમાનામા ંરહેતા હતા.  
આજ ેપ૦૦ શીખ લોકો પણ અફધાિન તાનમાં નથી રહેતા. બુ ની િતમા તાલીબાનોએ તોડી નાખી. કયા ક ેસે અવાજ કય  
હ દુ તાનની અંદર? અફધાિન તાનમાં તાલીબાનો બુ ની િતમા તોડે. શીખ સમાજના લોકોના ગળા કાપી નાખંે. કયા 

ક સેવાળાએ આનો િવરોધ કય ? કોઇ દવસ એની વાત નથી કરી. ક ેસ ેઇ લાિમક દેશ સામે લધુમિત સમાજ માટે કયારેય 
અવાજ નથી કય , બ કે દેશના મસુલમાનોન ે ઉ કેરવાની વાત કરે છે, દેશના મુસલમાનન ે ઉકસાવવાની વાત કરે છે અન ે
એટલા માટે એ લોકોને એમ કહે છે કે નાગ રકતા છીનવાઇ જશ.ે આ દેશનો મુસલમાન નથી બોલતો, (xxx)આ મુિ લમોનુ ં
નથી, મુિ લમો તો આ દેશની અદંર આઝાદી વખતે ૯ ટકા હતા. આખા િવ માં સૌથી સુખી મુિ લમ કટબો હોય તો ુ ું
હ દુ તાનમાં છે. આજ ે એમની ૧૪-૧પ ટકા વ તી થઇ છે પણ *(xxx) એના કારણ ેઆ સમ યાનો જ મ થયો છે.  આ 

વોટબકની રાજનીિત અને રા િવરોધી નીિત ક ેસ જ ેકરે છે એ દેશ માટે ધાતક છે. એટલા માટે આજનો આપણો આ દેશ 
મૂળભૂત કરોડોજનોન ેઈ લાિમક દેશમાંથી પાછા લાવીન ેએક મજબૂત ભારત કે જ ેર૬ યુઆરી ૧૯પ૦, સવધમ સમભાવ 
નીિતના આધારે, આપણે બંધારણના આધારે આગળ વધી ર ા છીએ. આપણે કલાસની વાત કરી છે. યાંના જ ેલધુમિતઓ 
હતા એમને અહ યા નાગ રકતા આપવાની વાત એ કલાસના આધારે કરી છે. ધમના આધારે વાત કરી નથી. કાિ મરમાં ૫ 
લાખથી વધુ હ દુઓ જ ેઆતંકવાદનો ભોગ બ યા અને શરણાથ  તરીકે ફટપાથ ઉપર દ હીમાં ર ાૂ .  યા ક ેસવાળાએ 
એના આંસુ લુછવાનું કામ કયુ છે?     
 અ  ય ી : આપનો સમય પૂરો થાય છે. હંુ તમામ સભાસદોને િવનતંી ક  છ કેં ંુ , સભામા ંચચા દરિમયાન ગમ ેતેવા 
શ દો નીક ા હોય અને જને ેમ રેકડ ઉપરથી દૂર કયા છે, મહેરબાની કરીને એ શ દોનો ઉપયોગ યાંય કોઇએ િમ ડયાએ પણ 
કરવો ઇએ નહ .  સ યની ફ રયાદ મારી પાસે આવશ ેતો િ િવલેજનો અિધકાર બનશ.ે હ આ પ તા કરવા માગંુ છ ું ંુ
કારણ કે ગમ ેતે શ દો બોલાઇ ય અને એ છપાઇ ય એ યિ ત માટે પણ ખરાબ દેખાય. એટલે હ આપ સૌન ેતાિકદ ક  ું ં
છંુ.   

(િવરામ બપોરના ર-૩૧ થી ૩-૦૦) 
માનનીય અ ય ી અ ય થાને 

 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ(ઉના) : માનનીય અ ય ી, રા ય ક ાના ગૃહમં ી જ ેવૈધાિનક  તાવ લઇને આ યા છે 
તેનો િવરોધ કરવા માટે અને મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉપિ થત થયો છૂ ુ ં . માનનીય અ ય ી, કે  સરકાર ારા માનનીય 
મં ી ીએ કીધંુ એ માણે ગુજરાતના બે સુપૂતો ારા એનું વણન જદા જદા શ દ યોગનું ઘ ં બધંુ કયુુ ુ  છે એના સંદભ એમા ં
મારે કાંઇ કહેવાનું છે ન હ. સમ  દેશ અન ે દિુનયા ણ ે છે અને કઇ રીતે ણ ે છે એના માટે પણ મારે કાંઇ કહેવાની 
આવ યકતા કે જ રયાત નથી. ૩૭૦ની કલમની વાત કરી, િ પલ તલાકની વાત કરી, રામ મં દરની વાત કરી, નોટબંધીની 
વાત કરી. કે  સરકાર ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં સ ા પર આ યા પછી જ ેકોઇ િનણયો કય  એ િનણયો પછી દશેમા ં
જ ે રા યોની ચંૂટણીઓ આવી એ ચંૂટણીઓમાં તમારે હાર ખમવી પડી છે. લોકોએ આ કોઇ મુ ાન ે વીકાયા નથી અન ે એ 
વીકાયા નથી એટલે સમ  દેશની અંદર સી.એ.એ.ના નામે હદું -મુિ લમના ભાગ પાડીને સ ા ચાલુ રાખવા માટે તમે આ 

લઇને આ યા છો એટલા માટે અમે િવરોધ કરીએ છીએ. માનનીય અ ય ી, એટલા માટે અમ ે િવરોધ કરીએ છીએ કે મા  

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
સીટીઝનશીપ એમે ડમે ટ એકટ અંગેનો ગૃહમં ી ીનો તાવ 
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અને મા  આ સી.એ.એ. છે એ મુિ લમનો મુ ો નથી પણ સવાસો કરોડ દેશવાસીઓનો મુ ો છે. હદું -મુિ લમના નામે તમ ે
દાખલાની વાત કરો છો પણ પાછલા દરવાજથેી જ ે કારે તમે લાગુ કરવાના છો અને એના કારણ ેજ ે િ થિત દશેમા ંલોકોની 
થવાની છે એના કારણે અમે એનો િવરોધ કરીએ છીએ. માનનીય અ ય ી, આમાં થશ ેશુ?ં  જ ેરીતે સી.એ.એ. લઇને આ યા 
છે, કાયદો પસાર કય  છે, જ ેપૂરાવા માગવાની વાત આવી છે. હ િશિ ત છ પણ મારા મા અન ેમારા બાપા િશિ ત નથી અન ેું ંુ
મારા મા અને મારા બાપા યારે િશિ ત નથી યારે એના પૂરાવા માગવાની વાત આવે યારે એક િશિ ત તરીકે હ આજ ેું
બી ના દાખલા અપાવી શક છ પણ હ મારા મા કે બાપાનો દાખલો અપાવવા માટે સ મ નથીુ ું ં ું . યારે સમ  દેશમાં જ ે કારે 
નોટબંધી વખતે દશેના લોકોન ેલાઇનમા ંઊભા રહેવું પડતંુ હતંુ તેવી જ રીતે આ સી.એ.એ.ના કાયદા માણે દેશના લોકોન ે
લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડે. ૮૦ વષની મા-ને મારે લાઇનમા ંઊભા નથી રાખવા એટલા માટે અમ ેઆનો િવરોધ કરીએ છીએ. 
માનનીય અધય ી, અમ ેએટલા માટે સી.એ.એ.નો િવરોધ કરીએ છીએ કે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરે જ ેબંધારણ ઘ ું છે, 
જ ેબંધારણ માટે અ યારે આપણે વાતો કરીએ છીએ, સમ  દશે, સમ  િવ માં આ બંધારણ સવ ે  અન ેસવ મ છે યારે 
દેશમા ં ભાજપની સરકાર આ યા પછી દેશના આ ગુજરાતના બે સપુતો દ હીમાં ગયા પછી બંધારણને જ ે રીતે પોતાની 
અનુકળતા મુજબ ફેરફાર કરવા માટેની જ ેપ રિ થિત પેદા કરી છે એના ૂ માટે અમે િવરોધ કરીએ છીએ. માનનીય અ ય ી, 
આ િસવાય ગૃહમં ી ીએ બી  જ ે વાતો કરી છે. િવરોધ એટલા માટે કરીએ છીએ કે કે  સરકારની નીિત અન ે િનયતમા ં
ઉ ર-દિ ણનું અંતર છે. માનનીય અ ય ી, વાતો કરે છે કે અમ ેઆ માણે કરાવાની વાત કરીશુ.ં ક ેસ મ ફેલાવવાની 
વાત કરે છે. દેશના મિુ લમોને ગેરમાગ દોરવાની વાત કરે છે હરગીજ નહ . અમે િવરોધ એટલા માટે કરીએ છીએ કે દેશની 
સંસદમાં વાત કરવી, રા પિત પોતાના અિભભાષણની અંદર વાતો કરે, દેશના ગૃહમં ી પાલામે ટમાં વાત કરે અને દેશના 
વડા ધાન બહાર હેર સભાઓમા ંઅલગ વાત કરે એટલા માટે અમે આનો િવરોધ કરીએ છીએ તો તમારી નીિત અને તમારી 
િનયત બંને સાફ રાખો. તમારામા ંકાંઇક િનયતમા ંફેરફાર છે. યાંક દેશની જનતાન ેશંકાઓ છે. અને શંકાઓ ઉદભવે છે એટલા 
માટે અમે િવરોધ કરીએ છીએ. (xxx) (અંતરાય)  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : (અંતરાય.. ી િવર ભાઇ ઠ મરુ .. બેઠાબેઠા- રામનું નામ તો બોલાયન?ે) બોલાય, 
બોલાય.  
  અ  ય ી : તમ ે જ નકકી કરી લો. તમે બધા નકકી કરી લો. તમે મને કઇ કહોનેં ? માનનીય ભુપે િસંહ એ 
તમા  યાન દોયુ કે મને કહોં .  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, એટલા માટે અમ ેિવરોધ કરીએ છીએ. ગૃહમં ીએ ક ેસ ઉપર આ ેપ 
કય . ક ેસે દેશના ભાગલા કરવાનુ ંકામ કય.ુ બે ભાગ કયા. પાિક તાનનુ ંસજન કય.ુ ક ેસ ઉપર આ ેપ કરવામા ંઆવે છે 
યારે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરે લખેલું પુ તક " પાિક તાનના ભાગલા " વાંચ . તમારા પૂવ  જ ેછે એ પણ રા ના બે 

ભાગ પાડવામાં ભાગીદાર હતા અન ે સાવરકર પણ એમા ં સામેલ હતા. અમને શીખવાડવાની જ રયાત નથી. સવાલ મા  
એટલો જ છે કે આજ ેદેશની અદંર ૧૮ વષની મરનો જ ે યિ ત છે એ મતદાર યાદીમાં સામેલ છે અને મતદાર યાદીમાં સામેલ 
છે એનો અથ એવો થયો કે ભારતનો એ નાગ રક છે અને ભારતનો એ નાગ રક છે એ કે  સરકાર પાસે આખો ડેટા તમારી પાસે 
છે તો આ નવું કરવાની શું આવ યકતા છે એ અમે સમ  શકતા નથી અને એટલા માટે ધમના નામે જ ેિવભાજન કરવાનું કામ 
કરી ર ા છો એનો અમે સખત િવરોધ કરીએ છીએ. કરવાના, કરવાના અને કરવાના.  
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલ(ભ ચ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી સીટીઝન એમેડમે ટ એકટને અિભનદંન 
આપતો જ ે તાવ લઇને આ યા છે એમાં હ મારો સૂર ું પૂરાવું છંુ. આ દેશના માનનીય વડા ધાન ી નરે  મોદી  અન ે
ગૃહમં ી ી અિમત શાહ સાહેબ જ ેઆ િબલ લઇને આ યા છે એમનો દયપૂવકનો આભાર યકત ક  છં ંુ . આપણને સૌન ે
ખબર છે કે અમે રકાના ીન કાડની શુ ંવે ય ુ છે! પણ ભારતીય ીન કાડની શું વે ય ુએ આ દશેના માનનીય વડા ધાન ી 
નરે ભાઇ અને ી અિમતભાઇએ એની ખબર આખા િવ ને પાડી છે એનો અમને ગવ છે.(અંતરાય) એક િવદશેી ઇસાઇ 
મ હલા હ દુ તાનનો નાગ રક બનીન ે આજ ે હ દુઓને નાગ રકતા આપવાનો િવરોધ કરે અમારો વાંધો યા ં છે. જ ે વાત 
માનનીય પરેશભાઇ કરી ર ા હતા. માનનીય પરેશભાઇએ ઘણી બધી વાતો કરી. એમાં લ યુ ંછે કે ભારતીય જનતા પાટ  આ 
દેશની અદંર લોકશાહી પ િતથી ચંૂટાઇને આ યા છે અને આ મુ ા અમે અમારા મે યુફે ટીવમાં ક ા છે કે અમે ચંૂટાઇને 
આવીશું તો આ કરીશુ.ં અમે સંપૂણ બહમિતથી ચંૂટાયા છીએ કોઇ ટેકાટેકીથી ચાલતી સરકાર નથીુ . આ અને જયારે આ િબલ 
લા યા છીએ તો બંધારણ મજુબ બંધારણને યાનમાં રાખીને આ કાયદો ઘડયો છે. આ િબલની અંદર અમારા માનનીય 

દપિસંહ એ ણ વખત કીધંુ કે નાગ રક વ આપવાની વાત છે. લેવાની કોઇ વાત જ નથી. તમે મુ ો છેડી દીધો 
એન.આર.સી.નો. આ િબલની અંદર એન.આર.સી.ની ચચા જ કયાં છે? મુ લીમભાઇઓન ેમારી િવનંતી છે સૌથી વધારે  
કોઇ િજ ામાં મુ લીમભાઇઓ હોય તો તે મારા િજ ામાં છે. મારે ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે આ ક ેસ તમને વોટબક 
પોલીટીકસ તરીકે વાપરી ર ા છે. આમા ંચેતો અન ેજ ેએન.આર.સી. િબલની વાત કરી ર ા છે એ વાતની કોઇ ચચા જ નથી 
એ વાતનું કોઇ અિ ત વ જ નથી, માનનીય પરેશભાઇ બો યે રાખતા હતા.  

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 
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   અ  ય ી : બો ય ેરાખતા હતા એમ નહ  મ એમન ેબોલવાની પરવાનગી આપી હતી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. 
 અ  ય ી : હવ ેશેનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે? 
 ી પરેશ ધાનાણી : લોકસભાની અંદર માનનીય ગૃહમં ી ીએ જ ે રેકડ ઉપર વાત કરી છે એ કદાચ મારા િમ એ 
વાંચી નહ  હોય. એક વાર એ વાંચી લ.ે  
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, આપ બેસી વ, લીઝ.  
 ી દુ યંતભાઇ ર. પટેલઃઆ િબલની અંદર સાધુઓની વાત જ કયાં આવે છે. વાત કેવી રીતે ભટકાવી તે જ ઉ ેશ છે. 
૭૦ વષ રાજ કય.ુ  કોઇએ િચંતા ન કરી. ( ી નૌશાદભાઇ ઉભા થતા) જયારે દશે આઝાદ થયો. પાિક તાન બ યું યારે યાનંા 

થમ કાયદામં ી ી ગે નાથ મંડલે હતા. તેઓ દિલત હતા. ભારતીય કાયદા મં ી એ ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકર હતા. ી 
ગે  મંડલે લીયાકતઅલી ખાનને એટલા બધા પ ો લ યા ઓન રેકડ છે કે અમારી બહેન દીકરીઓની આબ  લૂંટાય છે, 

બળા કાર થાય છે.(અંતરાય) સાંભળો મારી વાત. એ કોઇ યાન ેન લઇન ેએ ી ગે નાથ મંડલને ેપાિક તાન છોડીન ે
ભારતના શરણાથ  કે પમાં આવીને રહેવું પ ું હતંુ. યા ંતેમનુ ંમૃ યુ થયું હતંુ. તેની વાત કોઇ કરતંુ નથી. હ દ ુમુ લીમ કેવી 
રીતે લડે અને પોતાના રોટલા કેવી રીતે શેકાય એની અંદર ક ેસ ત ીન છે. એન.આર.સી.ની ચચા કરવી સાવ ખોટી છે. 
હમેશા ક ેસં  કેવી રીતે વોટ બે ક પોિલ ટકસની વાત કરે છે, તો વોટ બે ક પોિલ ટકસની એ લોકોને હમેશા િચંતા રહેં  છે. 
સી.એ.એ.નો  એકપણ ન ર મુ ો હોય તો ઉભા થઇને ચચા કરે. તમે જઓુ . એક પણ મુદાની ચચા નથી કરી. માનનીય 

દીપિસંહે આખી વાત બહ પ  રીતે મૂકી છેુ . જમેાં કોઇ મુ ા ઉપિ થત થતા નથી. મારી િવનંતી છે કે તમે તમારે બાકીની 
ચચા અંગે સી.એ.એ. નો કોઇ ન ર મુ ો હોય તો ક ેસ સમ વ.ે તમે ખોટો ચાર બંધ કરો. માનનીય પંુ ભાઇ બોલતા 
હતા હાર તનો  જ કયા ંઆવે છે? સ ા સવ ચ નથી. િસં ાતંો સવ પરી છે. આ ાંતથી અમ ેચાલતા આ યા છીએ. 
િવરોધ કયા ંસુધી? િવરોધ હમેશા સફળ યિ તનો હોયં , િન ફળ લોકોની સામે કોઇ તંુ નથી. એની કયાં ચચા કરો છો? 
(xxx)વાત કરતા હતા. ી પરેશભાઇ .... 
  અ  ય ી : * (xxx)શ દ કાઢી ના યો છે. 
 ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ : ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરે દેશ ોહી આટ કલ ૩૭૦નો સંસદમાં િવરોધ કય  હતો. યારે 
કયા ધાનમં ી હતા? જણેે ી ગોપાલ આયંકર ધાનનુ ંનામ  પેિશયલ ડા ટ બનાવીન ેમંજર કરેલૂ . એ કયા રે કરેલુ?ં ી 
યામા સાદ મુખર નુ ં રહ યમય મોત મોત થયુ ં હતંુ. યારે તપાસ કેમ ન સ પી?  કેમ સી.બી.આઇ.ની તપાસ ન સ પી? 

સોમનાથ મં દર *(xxx)વાત કરી તો આ મદુો છે? સરદાર પટેલ ેસોમનાથ મં દરના ણ ારની વાત કરી, યારે િવરોધ 
કરીને યારના રા પિત ી રાજે  સાદન ેસોમનાથ જતા કોણ ેઅટકા યા હતા? યારે કોણ ધાનમં ી હતા? એવી ઘણી 
બધી વાત છે. સરદાર પટેલનું મૃ યુ થયું યારે કયા ધાનમં ી હતા? યારે િમિન ટરોન ેએમના અિંતમ સં કારમાં જતા કોણ ે
રોકેલા? આ બહમિતના રે ન હ તો ુ તમે આ શું કરેલુ?ં આવા ઘણા બધા પૂરાવા છે. આ દેશની હાલત એવી છે કે આ દેશની 
સીમા ઉપર આજ ેકોઇ  નોથ કો રયાની બોડર ઇલીગલ ોસ કરે તો ૧ર વષની સખત કેદ છે. અફધાન બોડર કોઇ ઇલીગલ  
ોસ કરે તો એને મારી નાખવામાં આવે છે. સાઉદી અરેિબયાની બોડર કોઇ ોસ કરે તો  આ વન જલે છે. યુબાની બોડર, 

ચાઇના, ય.ુએસ.એ., ઓ ટેિલયા, કેનેડા આ બધાના કાયદા છે. ભારતની અંદર કોઇ કાયદો નથી. અહીયા ં આવે એટલ ે
આવો. રેશનકાડ બનાવી દઇએ. ૭૦ વષ તમ ેરાજ કય.ુ આ ધંધા તમે લોકોએ કયા છે. વોટર આઇ.ડી. બનાવી દીધા. ે ડટ 
કાડ, હાઉિસંગ લોન. ભારત દેશ કોઇ ધમશાળા નથી. આ રીતનો કાયદો હોઇ જ ના શકે. યારે મારે એટલું કહેવું છે કે જૂ ાણા ં
ફેલાવાવાનું બંધ કરો. ી દીપિસંહે વય ં પ  વાત મૂકી હોય યારે ફરીથી દોહરાવતો નથી. િબલમાં જતો નથી.  
સી.એ.એ.નો એક પણ મુ ો હોય તો ઉભા થઇને ચચા કરે. આભાર.   
 ી અિમત  ચાવડા(આંકલાવ) :  માનનીય અ ય ી, માનનીય દપિસંહભાઇ જ ે સીએએનો તાવ લઇન ે
આ યા છે તેનો અમારા પ  તરફથી અમ ેસખત શ દોમા ં િવરોધ કરીએ છીએ. ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરે આપેલું બંધારણ, 
આ દેશના નાગ રકોને સમાનતા અન ે વતં તાનો અિધકાર બંધારણની કલમ. પ થી ૯, બંધારણના અનુ છેદ ૧૪ અન ે
૧પમાં  કોઇપણ િત, ધમ, ાંત કે સં દાયના ભેદભાવ િસવાય આ દેશના તમામ નાગ રકો એક છે, તમામનો દશે પર સમાન 
અિધકાર છે. તમામને સમાન કાયદા લાગુ પડે છે. તમામન ેસમાનતા અને વતં તાનો અિધકાર છે. આ સીએએના કાયદામા ં
બંધારણની ગવાઇઓનું ઉ ંઘન થાય છે, દેશના નાગ રકોના બંધારણીય અિધકારોનુ ંહનન થાય છે, એટલા માટે અમ ેસખત 
શ દોમાં આનો િવરોધ કરીએ છીએ. એક અં ે  હતા કે જમેણે આ દેશમાં િત અને ધમના નામે ભાગલા પાડી શાસન 
કરવાનો ય ન કય . આજ ેઆ નવા અં ે  ફરી પાછા િત અન ેધમના નામ ેભાગલા પાડીન ેશાસન કરવાના સપના ં ઇ 
ર ા છે. અહ  કહેવામાં આ યું કે, અમારા ચંૂટણી ઢઢેરામાં છેં . ચો સ તમારા ચંૂટણી ઢઢેરામાંં  છે. તમે તેના આધારે ર૦૧૪મા ં
ખૂબ ભાષણો કયા કે, આ દેશમાં કરોડો ઘૂસણખોરો આ યા અને તેના કારણે આ દેશના કરોડો લોકોને અ યાય થાય છે, હદ ું
લોકોને અ યાય થાય છે. તેવા સં ગોમાં એનઆરસી લા યા, આ એનઆરસી લા યા પછી આસામમા ં ૬ વષ સુધી સરવ ે

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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ચા યો. કરોડોની વાત બાજુએ રાખી તે સરવમેાં ૧૯ લાખ ઘૂસણખોરો ન ધાયા. આ ૧૯ લાખમાંથી  ૧ર લાખ કરતાં વધારે 
લોકો હદ ુઅન ેઅ ય ધમના ન ધાયાં . તેના કારણ ેતમે જ ેજઠા ભાષણો કયા હતાૂ , ખોટી વાતો કરીને દેશન ેગુમરાહ કય  હતો 
તે છપાવવા માટે આ સીએએનો કાયદો લાવવામા ંઆ યો છેૂ . અહ  ી દપિસંહભાઇ જ ે તાવ લા યો છે તેમાં લ યું કે, 
અ યાચાર બાબતે મ  પર તાળા લગાવીને બેઠા છે. આપણી આ ગુજરાતની સરકાર, આ મં ીમંડળ, ગુજરાતની જનતાએ તમન ે
ગુજરાતના લોકોન ેસુખાકારી માટે, તેના હ , અિધકાર, સ માન અને સરુ ા માટે સ ાના સૂ ો સ યા છે. પાિક તાન માટે 
ભાષણો કરીએ તે બરાબર છે. આ ગૃહમાં જયારે કોઇ તાવ લાવીએ તો તેના માટે સૌથી પહેલી િચંતા આપણા ગુજરાતની 
અને ગુજરાતીઓની હોવી ઇએ. કદાચ અહ  બેઠેલા લોકો ગુજરાતના ખેડતો માટે તાવ લા યા હોતૂ , ગુજરાતના યુવાનોની 
રોજગારી માટે તાવ લા યા હોત, ગુજરાતના કાયદો અને યવ થાની પ રિ થિત માટે તાવ લા યા હોત તો અમે પણ 
આવકારત, અમે પણ અિભનંદન આપતા. અહ  જ ે તાવ લાવવામાં આ યો છે તે પોતાના રાજકીય (xxx) માટે, પોતાના 
રાજકીય લાભ માટે લોકોન ેઉ કેરવા  માટે... 
  અ  ય ી :  * (xxx)એ શ દ રેકડમાથંી કાઢી નાખવામાં આવે છે.  
 ી અિમત ચાવડા :  લોકોને ધમના નામે િવભા ત કરવા માટે અને રાજનીિત કરવા માટે તાવ લાવી ર ા છે. 
ગુજરાતમાં રોજબરોજ મ હલાઓ ઉપર અ યાચાર થાય, આજ ેરોજબરોજ બળા કાર થઇ ર ા છે. હમણાં ચાર દવસ પહેલા ં
મોડાસામાં દિલત દીકરીનું અપહરણ થાય, તેને ઘેરથી ઉપાડી જવામાં આવ,ે તેની ઉપર ગગરેપ થાય, તેની ફ રયાદ લવેામાં ન 
આવ,ે તેની લાશ લટકતી વામાં આવ.ે તમા  પોલીસતં  ફ રયાદ ન લેં , લોકોને ર તા ઉપર ઉતરવું  પડે, તેવા સં ગોમા ં
તમારી સરકારના મોઢા પર તાળાં કેમ લાગી ગયા હતા? ગુજરાતમાં બાળ મૃ યનુી વાત કરીએ, અહ  ગુજરાત મોડલની વાત 
થાય, દર વષ આપણે અહ  બાળ મૃ યુ દર ઇએ તો રપ થી ૩૦ ટકાનો છે. વષમા ં૩૦ હ ર કરતા ંવધારે બાળકો મૃ ય ુ
પામતા હોય તેવા સમયે તમારી સરકારના મોઢા પર તાળાં કેમ લાગી ગયા છે. પરી ાના નામે ાચાર થાય.  
  અ  ય ી :  માનનીય અિમતભાઇ, તાવ પર બોલો.  
 ી અિમત ચાવડા :  તાવ પર જ બોલું છંુ.  
 અ  ય ી : આ બાળકો તાવ પર છે?  
 ી અિમત ચાવડા :  આમાં તાવમા ંલ યું છે કે, અ યાચાર બાબતે મ  પર તાળાં લગાવીને બેઠા છે હ એ જ શ દ ું
પર બોલું છંુ.  
  ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, … 
 અ  ય ી : મં ી ી પોઇ ટ ઓફ કલેરીફીકેશન છે? પોઇ ટ ઓફ કલેરીફીકેશન છે? માનનીય અિમતભાઇ એક 
િમિનટ.  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય સાથી ધારાસ ય ક ેસ પ ના મુખ છે. તેના કારણ ે
મ શ આતમાં ક ુ.ં પરતુ મારા ધ યવાદ તાવમાં તે અસંમત થતા હોય તો એ ધ યવાદ તાવના સંદભમાં કહેં . એમણે જ ે
ચચા કરવાની હશે તે બજટૅ સ માં ગૃહ િવભાગની ચચામા ંતેમના એક એક મુ ાનો જવાબ આપવાની મારી તૈયારી છે.  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, અ યાચાર બાબતે મ  પર તાળા લગાવીન ે બેઠાં છે એ જ બાબતે વાત 
કરવી છે કે ગુજરાતમાં પરી ા ભરતીના નામે કૌભાંડ થાય, ાચાર થાય તેમ છતાં સરકારમા ંમ  પર તાળા લગાવીન ેબેઠાં છે. 
ગુજરાતમા.ં.(અંતરાય)  
  અ  ય ી : માનનીય અિમતભાઇ, આ વાત આમાં ન આવ,ે આપ તાવ ઉપર જ ે બોલવું હોય એ બોલો. 
(અંતરાય) 
 ી અિમત ચાવડા : આમાં શ દો વાપયા છે એ વાત જ હ ક  છું ં ંુ .  
  અ  ય ી : અરે ભાઇ, એ કઇ વાત માટે છે? કઇ વાત માટે છે?  
 ી અિમત ચાવડા : આમા ંશ દો વાપયા છે કે અ યાચાર બાબતે મ  પર તાળા લગાવીને બેઠાં છે એના ઉપર જ હ ું
બોલું છંુ. 
  અ  ય ી : એ કયા અ યાચારની વાત છે? એ યાં થાય છે તેની વાત છે. (અંતરાય) ના, ના લીઝ, આપ બોલતા 
હતા યારે કોઇએ રો યા નથી આપન,ે માનનીય પરેશભાઇ, આપને રો યા નથી કોઇએ. આપ તાવ ઉપર બોલો માનનીય 
અિમતભાઇ.  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, સી.એ.એ.ની વાત કરીન ેજમે પાિક તાનના લોકોની આપણે િચંતા કરીએ 
છીએ તો પાિક તાનમા ં જઇએ યારે કેક કાપવા જઇએ યારે કેમ કોઇ હ દનુે મળવા ન ગયા? કેમ કોઇ હ દ ુ પ રવારની 
મુલાકાત લેવા ન ગયા? યાં કોઇ સાડીન ે સાલ આપવા ગયા તો કેમ કોઇ હ દ ુ પ રવારની દીકરી કે માં ને સાડી કે સાલ 
આપવા ન ગયા? અન ેઆજ ેપાિક તાનની િચંતા કરીએ છીએ. માનનીય અ ય ી, આ *(xxx) (અંતરાય)  
 
                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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  અ  ય ી : આ શ દો હ રેકોડ ઉપરથી દૂર ક  છું ં ંુ .  
 ી અિમત   ચાવડા : માનનીય અ ય ી, પાિક તાનની િચંતા કરીએ છીએ, યાંના લોકોની િચંતા કરીએ છીએ તો 
આપણે કાયદામાં ગુજરાતના લોકોની િચંતા કેમ નથી કરતા?  
  અ  ય ી : સી.એ.એ. ઉપર જ ેકહેવુ ંહોય તે કહો, કોણ ના પાડે છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારી િવનંતી છે આપને કે, િબલકુલ સરકારે જ ેમસુ ો રજૂ કય  છે એના 
શ દોને ટાંકીને માનનીય અિમતભાઇ વાત કરી ર ા છે. સરકારના િતિનિધ એનો જવાબ આપવો હોય તો આપી શકે. 
માનનીય અ ય ી, આપે ર ણ કરવું ઇએ અન ેહજ કહ છ કે સમય વધારોુ ુું ં , સમય વધારીને રાતના ૧૨.૦૦ વા યા સુધી 
અમે બેસવા તૈયાર છીએ. (અંતરાય)  
  અ  ય ી : ના, ના, અહ યા આગળ સમય વધારવાની વાત નથી, લીઝ. અ યારે કોઇ સમયની વાત નથી. 
માનનીય અિમતભાઇ.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, તમે િવષયની બહાર વ અને તમ ેગમે તે બોલો એનો અથ 
એવો નથી ી પરેશભાઇ, સી.એ.એ.નો તાવ છે, અિભનદંનનો તાવ છે અન ેતમે િવષયની બહાર જઇન ેગમ ેતે બોલો એ 
ન ચાલ.ે તમ ેસંમત ન થાવ અન ેસમંત ન થવાના કારણો આપો. સાહેબ, પાક વીમાનો  અહ યા યાં આવ?ે પછી અમ ે
હસીએ છીએ એટલે આપ રોકો છો, તમે ક કહો અન ેહસો નહ  એવું કહો તો ચાલે ખ ં ?  
 ી અિમત   ચાવડા : માનનીય અ ય ી, અમ ેબાપુની વાત પણ શાંિતથી સાંભળી છે. અમ ેકોઇ હ યા નથી. 
માનનીય અ ય ી, પાિક તાનમા ં મં દરો તૂટવાની િચંતા કરી પણ આ ગાંધીનગરમાં ૪૫૦ મં દરો તૂટયા યારે સરકારના 
મોઢા પર તાળા કેમ વાગી ગયા હતા? માનનીય અ ય ી, બંધારણીય અિધકારોથી લોકોન ેજ ેહ  મ ા છે, આ દેશમા ં
િવિવધ િત, ધમ, ભાષા અને આઝાદીથી આજ દન સુધી આ દેશની એકતા-અંખડીતતા અને દેશનું સાવભૌમ વ અન ે
દેશનો િવકાસ યારે જ સંભ યો છે કે તમામ લોકોએ િત, ધમ, ભાષા ા તની ઉપર ઉઠીને એક હ દુ તાની તરીકે યા, 
એક હ દુ તાની તરીકે કમ કયુ અને એક હ દુ તાની તરીકે લ ા, એના કારણ ેજ આજ ેદેશ િવ ની મહાસ ા બ યો છે યારે 
આવા કાનનૂ લાવી અન ેઆવા કાયદા બનાવીન ેફરી રાજકીય રીતે ભાગલા પાડવાનો, રાજકીય હતો સાચવવાનો જ ે ય ન 
થઇ ર ો છે એના કારણ ેઅમ ેિવરોધ કરીએ છીએ. આજ ેઆખો દેશ મંદી, મ ઘવારી, બેરોજગારી, ખેડતોના ોૂ , મ હલાઓના 

ો, જવેા અનેક ોથી પીડાઇ ર ો છે. એવા સં ગોમા ંલોકોનું યાન ભટકાવવા માટે આવા કાયદા લાવીને રાજનીિત 
કરવાનો ય ન થઇ ર ો છે. યારે .ડી.પી. ઘટતો હોય કે યુવાનોની નોકરી છટતી હોય કે મ હલાઓૂ  પર અ યાચાર થતા 
હોય, ખેડતો આ મહ યા કરતા હોયૂ , એના માટેની િચંતા કરીને તાવ લઇને આવે તો આ ગૃહમાં સમથન કરવામાં અમને પણ 
આનંદ આવ ેઅન ેહ તો છે ે એટલું જ કહીશ કેું , આઝાદીથી આજ દન સુધીની સરકારો  કદાચ આવા કાયદા કાનૂન લા યા 
હોત તો માનનીય મુ યમં ીની જમે કોઇ બમામા ંજ મલેા યિ ત આ રાજયના મુ યમં ી ન બની શ યા હોત. અમ ે યારેય 
કોઇની પાસ ે એવા પૂરાવા નહોતા મા યા. એ કાયદો એવો બને કે જનેાથી કોઇને જમે ી પંુ ભાઇએ ક ુ ં કે આપણા 
બાપદાદાઓ યાં જ યા હતા, આપણા બાપદાદાઓ યા ંરહેતા હતા એના પૂરાવા આપવા પડે એવા કાયદાથી ..    
 અ  ય ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં , માનનીય યાસુ ીનભાઇ, (આ તબ ે  માનનીય સ ય ી ેશભાઇ 
મેવાણી તેમની જ યા છોડીને આગળ આવીને ઉભાં ઉભાં બેનર રજ કયુૂ ) માનનીય ેશભાઇ આપ પાછળ ઓ, આપની 
બે ચ પર ઓ, માનનીય ેશભાઇ, આ દર વખતની તમારી ટેવ છે, લીઝ ગો બકે, એકવાયર યોર સીટ, આપની જ યા 
પર આપ બેસો, આપની જ યા પર આપ બેસો, આપની જ યા પર બેસો આપ, જ યા પર ઓ, જ યા િસવાયથી બોલી પણ 
ના શકાય, આવી રીતે આપનાથી અવાય ન હ, આવી રીતે.. આપ આપની જ યા પર બેસો, બેસી ઓ, ી ેશભાઇ બેસી 

ઓ, લીઝ, બેસી ઓ, બેસી ઓ, હ આપને કહું ું  યારે, આપ બેસો, આપ બેસી ઓ, લીઝ, આપ બેસી ઓ,  યુ 
કા ટ ઓરગેન મી રાઇટ? યુ હવ નો રાઇટ ટ બારગેઇને ુ ?, યુ હવ નો રાઇટ ટ બારગેઇને ુ , તમ ે બેસી ઓ, બેસી ઓ, 
ચાલો, (અંતરાય) તો દરખા ત કરો અહ થી કોઇ, (અંતરાય) તમે બધા બેસી ઓ લીઝ, તમે બધા બેસી ઓ, (આ 
તબ ે  માનનીય સ ય ી ેશભાઇ મેવાણીએ આ કાયદાની નકલ હ ફાડ છ એમ કહીને કાયદાની નકલ ફાડી નાંખીું ંુ ુ .) 
(અંતરાય)   
 એમને િવધાનસભાની ગ રમાનું ભાન નથી, એમને િવધાનસભાની ગ રમા શું છે એ ખબર નથી એટલે આવું વતન કરે 
છે બાકી કઇ છે ન હં , બેસો આપ બધા. આપ બધા બેસી ઓ, બેસી ઓ, લીઝ,  
 ી િવજયકમાર પાણીુ (મુ  યમં ી ી): માનનીય અ ય ી, ખાસ તો માનનીય અિમતભાઇએ જ ેઉ ેખ કય , મન ે
એમ લાગે છે કે, ન ી કરીન ેજ આ યા હોય કે કાયદો, એની સમજણ, એના વગર જ બહાર બધંુ બોલવું હોય તો એમનો 
અિધકાર છે, પરતુ મારો જ મ ભલ ેબમામાં થયો હોયં , મારા માતા િપતાનો ઇ ડીયન પાસપોટ ચાલુ જ હતો, જ મની સાથે જ 
મા  નામ ઇ ડીયન પાસપોટમાં આ યુંં , એનો અથ હ ભારતનો નાગ રક યાું રથી બની ગયો કહેવા  અન ેએ અઢી વરસમા ંહ ું
પાછો આ યો. એનો જવાબ આપંુ છંુ.  
  અ  ય ી : હવે સભાગૃહના નેતા ી બોલે છે તો સાંભળી પણ લો, લીઝ,  



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
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 ી િવજયકમાર પાણીુ : આપ બો યા છો એટલે કહંુ છ કે મા  નાગ રક વ ભારતનું બહ પહેલેથી છે હ બાય વીથ ુ ં ં ુ ું
બોન ભારતનો નાગ રક છ અને મારા પાસપોટમાં મા  નામ એડ થયું એનો મતલબ કે જ ેતે વખતે આપની સરકાર હતી અન ેુ ં ં
મને નાગ રક વ આ યું છે, (અંતરાય) મારી વાત તો સાંભળો, સાહેબ, આ સી.એ.એ. માટે મારે બોલવાનું નહોતંુ પણ મન ે
એમ લાગે છે કે, આ સી.એ.એ.ના િબલમાં બાકી બધંુ ડીને યાન બીજ ેદોરવાનો ય ન છે. આમાં મા  એટલું જ છે, ભાઇ 
બેસો, બેસો, વાત સાંભળો,  
 અ  ય ી : ી નૌશાદભાઇ, લીઝ, લીઝ, લીઝ, ી નૌશાદભાઇ, આપ બેસી ઓ. ભાઇ, આપ શું કરો છો? 
માનનીય સ ય ી આવું ના કરો,  
 ી િવજયકમાર પાણીુ : મા ં  એટલું જ કહેવાનું છે કે, આ િબલમા…ં   
 અ  ય ી : ી નૌશાદભાઇ, આપ બેસી ઓ લીઝ, આપ બેસી ઓ, ભલા માણસ આપ ગૃહની ગ રમા ણો 
છો, વ ચે વ ચે ઉભા ંથઇન ેબોલવાનુ?ં લીઝ.  
 ી િવજયકમાર પાણીુ : મારે એટલું જ કહેવાનું છે, ક ેસના િમ ો, ખાલી એક જ વા યમાં મારે એમન ેપુછવાનું છે 
કે, આ િબલમાં કોઇનું નાગ રક વ લેવાનો એક પણ શ દ જ નથી, સાંભળો તો ખરા, ભાઇ, બોલવું જ છે, સાંભળવું જ નથી. 
આ િબલમા ંકોઇનુ ંનાગ રક વ લઇ લેવા બાબતે એક શ દ યાંય લ યો હોય તો એ મન ેબતાવે મારી ચેલે જ છે. નંબર વન 
આ અને નંબર ટ એ છે કે નાગ રક વ આપવાની વાત છેુ , આમા ં કોઇનું નાગ રક વ લેવાની વાત નથી, જ ે વાત ી 
પરેશભાઇએ કરી એ પણ એન.આર.સી.ની વાત છે, એ અલગ િવષય છે. આ િબલ નાગ રક વ આપવાનુ ંછે અન ેએટલા માટે 
આ વરસોની જ ેપીડા હતી એ દૂર કરી માટે, અમે આ ધ યવાદનો તાવ લા યા છીએ.    
 અ  ય ી : આપન ેએવું લાગે છે કે આપ સમ વી શકશો? એમન ેજ ેબોલવું હોય તે બોલવા દો. બોલવાનો તેમનો 
અિધકાર છે બોલવા તો દો. ી નૌશાદ , આપ આપનુ ંનામ આપના નેતાને આપો, આપનો નંબર આવે યારે બોલ . આપ 

ી ેશભાઇ જવેુ ંના કરશો. લીઝ, આપની પાસેથી એ અપે ા નથી. 
  ી અિમત  ચાવડા : માનનીય અ ય ી, ી અડવાણીનો જ મ કયાં થયો હતો? કહેવુ ંછે... (અંતરાય ) 
 અ  ય ી  : માનનીય અિમતભાઇ, પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. 
 ી િવણભાઇ  ટી. મા  : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઇ ફમશન છે માનનીય મુ યમં ી ીએ હમણા ં
જ ેનાગરીક વની વાત કરી તેમાં તેમણે ક છના દિલતો િવશ ેવાત કરી. 
 અ  ય ી : અ યારે આ સ જકેટ નથી. આમાં પોઇ ટ ઓફ ઓડર નથી, પોઇ ટ ઓફ ઇ ફમશન પણ નથી. 
લીઝ, બેસી વ. 

 ી યાસુ ીન હ. શેખ(દ રયાપુર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી જ ેસીએએ એમે ડમે ટ  િબલ માટે જ ે
તાવ લઇને આ યા છે તેની સામે અમારો સખત વાંધો અને િવરોધ છે. 

 માનનીય અ ય ી, જ ેરીતે લોકસભાની અંદર ગૃહમં ી હેરાત કરે છે કે દેશની અંદર એનઆરસી લાગુ કરવામા ં
આવશ.ે પહેલાં સીએએ એ ટ બનાવવામાં આવશે અને તે પછી એનઆરસી લાગુ કરવામાં આવશ.ે પછી ધાનમં ી 

હેરસભાની અંદર કહે છે કે એનઆરસી બાબતે કોઇ ચચા થઇ નથી એટલ ેલોકોની અદંર જ ે મણા ઉભી થઇ છે તે એ થઇ છે 
કે જયારે લોકો સીએએ અને એનઆસીને સાથે ડીને જએ છે યારે તેમની અંદર ભય ઉ પ  થાય છેુ . એટલે જ ેવાત સીએએ 
બાબતે આપણાં વડવાઓ નહે  હોય, ગાંધી  હોય આ તમામ લોકોએ ક ું હતંુ કે જ ેઆપણાં પાિક તાનની અદંર આપણા ં
હ દુ ભાઇઓ છે તેમની ઉપર અ યાચાર થતો હોય તો તેમને આપણે પાછાં લેવા ઇએ તેની સાથે અમે પણ સંમત છીએ કે 

અમારા જ ે ભાઇઓ પાિક તાનની અંદર  તે પાિક તાનમા ં  ધમના આધારે તેની સામે  અ યાચાર થતો હોય અન ે એ 
અ યાચાર યા ંથાય છે. પાિક તાન તે આતંકવાદી દેશ, પાિક તાન તે ખાડે ગયેલો દશે, પાિક તાન એટલે જગલ રાજં . હ તેન ેું
પાિક તાન નહ  પણ નાપાક પાિક તાન કહ છું ંુ . પાિક તાનના પાપથી યાનંી લઘુમિતઓને પરેશાની થાય છે. પરતું  
ઇિ ડયામાં રહેલી જ ેલઘુમિત છે તેને પણ નુકસાન થાય છે. એટલ ેઅમે પાિક તાનીઓને પણ કહીએ છીએ કે ગમે યારે તમ ે
અમારી તરફેણમાં કોઇ વાત ના કરો, અમારે તમારી સહાનુભૂિતની જ ર નથી તમ ેતમારો દેશ સાચવો તે તમારા માટે કાફી છે.  
 માનનીય અ ય ી, જ ેનાની બાબત છે તે બાબત એટલી જ છે કે સીએએ બાબતે લોકોની અંદર એવી િચંતા થાય 
છે કે માનો કે મુ યમં ી ી તે તેમના ડોકયુમે ટ રજ કરે અન ેતે હદ ુસમાજમાંથી આવે છે તો તેમના ડોકયુમે ટ માનીન ેતેમન ેૂ ં
નાગરીકતા મળી જવાની. હ ું કદાચ જે યુઇન પણ હો  અને મારી પાસે પૂરતા પૂરાવા પણ છે પરંતુ મને  એનઆરસી લાગુ 
થાય તો મને એનઆરસીના લીધે મન ેભારતીય નાગરીકતા મળશે નહ . હ દ ુસમાજની યિકત હશ ેતેને નાગરીકતા મળશ.ે 
એટલ ેમળૂ આપણા ં બંધારણનો જ ેઆમુખ છે તેનુ ંપણ આની અદંર ઉ ંઘન થાય છે. લોકોની અદંર િચંતા છે જયારે લોકો 
એનઆરસીને સીએએ સાથે ડીન ે ઇ ર ાં છે યારે આ તીિત ઉભી થાય છે. હ મુ યમં ી ીને કહ છ કે મુ યમં ી ી આજ ેું ું ંુ
એટલી હેરાત કરી દ ેકે એનઆરસી ગુજરાતમાં અમે લાગુ કરવાના નથી તો આ ો લેમ અહ યા જ પૂરો થઇ ય છે.  
 માનનીય અ ય ી, એટલ ેઆ બાબતે હ કોઇ રાજનીિત કરવા માગતો નથીું . મારી તો ફકત એટલી જ વાત છે કે 
દેશની અંદર, દેશ આપણો િવ ની મહાસ ા બનવા જઇ ર ો છે, દેશની અંદર શાંિત, સલામતી અન ેભાઇચારાનો માહોલ છે 
તે માહોલ બગડે નહ  અને આવા ુ ક મુ ાઓ આપણે ઉપાડીએ નહ  કે જનેાથી દેશની અંદર ેષ થાય, એકબી  કો યુનીટી 



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 
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છે તે લોકો સામસામે આવ,ે શાંિતથી જ ેરીતે સબ કા સાથ સબ કા િવકાસ અને સબ કા િવ ાસની જ ેવાત કરી છે તેનો પણ 
અમલ કરતા આપણે તમામ લોકોન ેિવ ાસ થાય. કેમ કે આજ ેઆપણે દેશમા ં ઇ ર ા છીએ કે, દેશની અંદર ફ ત આ હ દ ુ
મુ લીમોનુ ંનથી. તમામ આ દવાસી સમા ન ે ઇએ, બી  ગરીબ સમા ન ે ઇએ, િશડયુ ડ કા ટન ે ઇએ, તમામ લોકો 
જ ે છે અ યારે એક આશકંામાં છે અને આંદોલનમાં ડાયા છે. આ આંદોલન ફ ત મુિ લમોએ નથી કયા, આ કાયદાથી જ ે
આશંકા છે અને એ છે જ ેગરીબ અને મ યમ વગના લોકો છે કે જમેની પાસ ેપૂરતા ંપૂરાવા નથી એ લોકોન ેઘણી પરેશાની, ઘણા ં

ો લેમ ઉભા ં થવાના છે. એટલે હંુ એવું કહેવા માગંુ છંુ, માનનીય મુ યમં ી ી પણ જયારે અહ યા િબરાજમાન છે યારે 
લોકોની જ ેઆશંકા છે તે દૂર થાય અન ેસીએએ અને એનઆરસી જ ેઅ યારે પ રિ થિત છે તેમા ંએનઆરસી લાગુ નહ  થાય 
તેની હેરાત પણ મુ યમં ી ી કરશ ેતો હંુ માનુ ંછંુ કે લોકોની જ ેસમ યા છે તેનુ ંએક િનરાકરણ થઇ જશે.  
 ી િવજયકમારુ  પાણી(મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, એમણ ેમારો ઉ ેખ કય  છે એટલ ેકહંુ છંુ. પહેલા ંતો હંુ 

ી યાસુ ીનભાઇન ેખૂબ અિભનંદન આપુ છંુ કે તેમણ ેસાચી વાત પકડી છે. એમણ ેબે વાત પકડી છે. એક તો એમણ ેક ુ ંકે 
CAA કરતા ંNRCની લોકોન ેબીક છે. આપણી ચચા CAA પૂરતી છે. એમા ંએમણ ે પ તા કરી છે અન ેબધાનંો મ દરૂ 
કરવા માટે એમણ ેખૂબ ઉપયોગી િનવેદન કય ુછે. CAAમાં કોઇનુ ંનાગ રક વ લેવાનુ ંનથી. એમા ંNRC ચો સ આવ.ે જ ે
લોકો નાગ રક નથી, ઘૂસપેઠી છે એના માટે NRC છે. પણ NRC મારે અહ યા લાવવાનુ ંનથી કે મારે એની હેરાત કરવાની 
નથી. એનુ ંજ ેકાંઇ કરવાનુ ંછે એ દેશની પાલામે ટ ન ી કરશ.ે આ ગૃહમા ંઆપણ ેબધા ંlearned member છીએ. એ ભદેન ે
આપણ ે પ  સમ  ગયા છીએ. બી  વાત આપે કીધી કે આપણા દેશનો માહોલ, ભાઇચારો, શાિંત અન ેબધાંનો પર પર 
િવ ાસ, સ  ભાવના એ બગડવા ન ઇએ એવી એમની િચંતામા ં પણ હંુ સાથ પૂરાવુ ં છંુ. કોઇ પણ  આપણ ે એવો 
પોિલ ટકલ ન બનાવીએ કે જનેા કારણ ે દેશની શાંિત, ભાઇચારો બગડે. આપણ ે બેસીએ, ચચા કરીએ, એકબી ના મતો 

ણીએ અન ેિન કષ પર આવીન ેઆપણ ેકોઇ પણ િનણયમા ંઆગળ વધીએ. હંુ ી યાસુ ીન ભાઇન ેઅિભનંદન આપંુ છંુ 
અને હંુ હ  કહંુ છંુ કે ગુજરાતમા ંCAAના કારણ ેભાઇચારો કે સ  ભાવના બગડશ ેન હ એવી મુ યમં ી તરીકે આ ગૃહમા ં હંુ 
ખાતરી આપંુ છંુ. ( ી પરેશભાઇ વ ચે ઊભા થઇન ેબોલતા)ં   
 અ  ય ી : હવ ેઆનો જવાબ નથી. ( ી પરેશભાઇ બોલવાનુ ંચાલ ુરાખતા.) આવુ ંન હોય. તમારે બોલવુ ંહોય તો 
છે  ેબોલ . I will permit you.  
  ી યાસુ ીન હ. શેખ : માનનીય ગૃહમં ી ીએ વાત કરી કે, મુિ લમ સમાજ પાસ ેદોઢસો દશેો છે. મુિ લમ સમાજન ે
દોઢસો દેશો સાથે કોઇ લેવા દવેા નથી. હા, એ વાત જ ર છે કે યા ંમ ા છે, મ દના છે. એ અમારી આ થા છે, એની સાથ ે
અમારે ૧૦૦ ટકા લેવા-દેવા છે પણ આ દેશ સાથે અમારે લવેા-દેવા છે. અમારી પાસ ે ચોઇસ હતી. અમ ે ઇ છતા તો 
પાિક તાન જઇ શકતા હતા પણ અમે ગયા નથી. અમે ગાંધી ની વાતન ેમાની છે, અમે ઝીણાન ેલલકાયા છે, અમે ઝીણાની 
વાતન ેધુતકારી છે, અમે ઝીણાની વાતમા ંઆ યા નથી. અમે આ દેશની માટીન ેગળ ેલગાવી છે એટલ ેઆ દેશ છોડીન ેઅમ ે
યારેય જવાના નથી. આ જ માટીમા ંઅમ ેમરવાના છીએ. એટલે દોઢસો દેશોની વાત મહેરબાની કરીન ેઅમારી સાથે કોઇ ન 

કરે. આ દેશની આઝાદીમા ંબી  તમામ લોકોનુ ંજટેલુ ંયોગદાન છે એટલુ ંજ યોગદાન અમા ં  છે. છે  ેએટલી વાત કરી અન ેહંુ 
મારી વાતન ે પૂરી ક ં  છંુ કે આપણ ે સાડા છ કરોડ લોકોનુ ં િતિનિધ વ કરીએ છીએ યારે આપણ ે આપણા વાણી અન ે
વતનથી એવી કોઇ જ વાત ન ફેલાવીએ જનેાથી ગુજરાતની શાંિત હણાય, જનેાથી એકબી ન ે દુ:ખ થાય, જનેાથી એક-
બી ન ેએવું થાય કે આ અમારી અવમાનના થાય છે.  આટલુ ંઆપણ ેમનમાં રાખીશું તો હંુ માનું છંુ કે ગુજરાતની આનાથી 
મોટી બી  સેવા કોઇ ન હ હોય. મુ યમં ી ીએ મારી વાત સાંભળી અને મારી વાતનો જવાબ આ યો તેથી હંુ બધાંનો આભાર 
માનું છંુ અને અહ   NRCની બાબત clear નથી થતી એટલ ેCAAનો પણ અમ ેસખત શ દોમા ંિવરોધ કરીએ છીએ.    
 ી બલરામ ખ.ુ થાવાણી(નરોડા) : माननीय अ य , 1950 म समझौता हआ था ह  दु ु  तान और 
पा क  तान के जतने भी पा क  तान म ह  द ुप रवार रहते ह, उनक  हम सुर ा करगे । भारत म 
जतने मुसलमान प रवार रहते है आपस म उनक  हम सुर ा करगे । दन म दन वहॉ अ  याचार 
बढता गया लोग  को जैसे जैसे मौका िमला पा क  तान से भारत आते गए । उस समय ह  द ुप रवार 
23 ितशत था, आज क तार ख म 3 ितशत रह गया है । पा क  तान के अंदर काफ  ह  द ुप रवार 
तकलीफ म है । मेरे वधानसभा े  म आज 10 हजार  प रवार है और उनके साथ मेरा संबंध चालू 
ह जतनी मदद हो सकती है । म मदद करता हं पा क  ताु न म मेरे समाज के भी लोग है समाज के 
लोग  क  िचंता होती है वे ह  द ुप रवार है समझे आप  । 
 અ ય ી - તમે મારી સામે ઇને બોલો, યા ંન શો.  

 ી બલરામ ખ.ુ થાવાણી:-  काफ  दन  से मेरे े  म सेवा कर रहा हं । अभी थोडे दन पहले ु 23-
11 को हमारे यहॉ सेवा सेतु का ो ाम था, उसम 5-7 बहने मेरे पास आई थीं मुझे यह पता नह ं 
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चला था क यह मेरे मत व  तार म रहते ह ।  य क मेरे वधानसभा े  म 16 जाितयॉ है जो 
पा क  तान से आए है उनको िसट जनशीप िमली है । कुछ लोग  को िसट जनशीप िमलनेवाली है । 
कुछ दन  बाद हम बहत बडा काम करनेवाले हैु  । 16 ऐसे समाज है जसम िस  धी है, बोहरा समाज, 

मोची समाज, भील समाज, सीख समाज, पंजाबी, लोहाणा है और भी अ  य समाज है । म इस काम म 
पछले काफ  समय से लगा हआ हं । म ध  यु ू वाद देना चाहगॉ क हमारे गहृमं ी द पिसंहजीु  झाडेजा 
से मने कई बार सहयोग िलया है । हमारे देश के जो हमारे धानमं ी है, वो उस समय हमारे 
मु  यमं ी थे, उनक  पूर  जानकार  हमार  पा क  तान से जो आए हए ह उ  हु  मालूम है । म आपके 
मा  यम से देश के गहृमं ी और धानमं ी के मेर  ओर से बहत बु हत बधाई देनाु  चाहता हं एवं ु
अिभनंदन देना चाहता हं । सरु , साल  बाद उनके चेहरे पर हॅसी आई है, वो बल 9-12 के पास होने 
पर प रवार हॅसे ह । 15-15 साल से यहॉ रह रहे है वे कभी हंस नह ं पाए है । उनके पास पा क  तान 
क  िसट जनशीप नह ं है, ले कन उनके मुख से कभी उफ नह ं िनकलता है । सदा वे सी रयस रहते है 
। म कहगॉ क पूर  वधानसभा मेरे मत व  ताु र के वाड को देखे । 1 मेरा मत व  तार यहॉ से केवल 
12-15 क मी दर है ू । उन  प रवार  से िमलता हं ू ।  य क वे जंदगी म कभी हॅसे नह ं है । छूप 
छूप कर अपनी इ  जत गवांकर भी यहॉ बैठै है आज वहॉ कोई भी सुर त नह ं है, आपको अगर 
मकान जम गया तो उसको वे मारगे, उनक   कूल ले लगे । मं दर तोड दगे, कोई ह  द ु प रवार 
ितलक नह ं लगा सकता है, मजबूरन औरत वहॉ बुरखा पहनते है, हमारा समाज वहॉ अभी भी है और 
हमारा धम बनता है, उनको सप ट करना, उसम ना तो कॉ ेस है ना, बी जे पी है । मुझे पंुजाभाई पर 
हॅसी आती थी जब वे बात कर रहे थे । बंधारण म  या िलखा है । ह  दु  तान के जतने भी 
मुसलमान भी है सबको िसटेजनशीप िमलेगी । जो आवेदन करेगा उसको िसट जनशीप िमलेगी । 
अिमतशाहजी ने  प  ट कहा है । 16-17 समाज मेरे मोह  ले म है जतने भी होग आप पूिछए वहॉ के 
लोग  से वहॉ क  या थित है, मेरे मत व  तार म आइए म 10,000 प रवार से िमलाता हं उनक  ू
प र थत दे खए । उनको स  मान देना हमारा धम है, हम स  मान देते है । 
 અ ય ી : માનનીય ચં કાબેન, અહ યા કોઇ યિ તગત કમે ટ ના કરશો. કોઇ પણ યિ તગત કમે ટ કરશે તો 
સમ  લો કે દરેક દીવા નીચે અંધા  હોય છેં . 

 ી બલરામ  ખ.ુ થાવાણી:- माननीय अ य , म आज करोडो क  सं  या म हमारे देश के धानमं ी 
गहृमं ी को लोग दआ देते हैु , उनक  भगवान क  तरह आरती करते है । इस देश के धानमं ी को 

 येक समाज के लोग वंदन करते ह । 
 અ ય ી : આપનું વ ત ય પૂ  થાય છેં .    
 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા(ગાંધીનગર -ઉ ર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ગૃહ મં ી ી જ ે તાવ લઇન ેઆ યા છે 
એની સામે અમારો િવરોધ છે, રા િપતા મહા મા ગાંધી, જવાહરલાલ નહે , સરદાર વ ભભાઇ પટેલ અને ડો. બાબા સાહેબ 
આંબેડકર જવેી મહાન િવભૂતીએ ઘડેલા આપણા બંધારણના આમુખની હ યાદ અપાવવા માગંુ છું ંુ .  બંધારણના આમુખમા ં
લ યું છે ‘ ‘ અમે ભારતના લોકો, ધમ, િત, ઉ ચ નીચના ભેદભાવ વગર બધાની સાથે સમાન યવહાર કરીશુ’ં ’  આનો 
અમારી િ એ, ક ેસ પાટ ની િ એ અન ેઅમારા બધાની િ એ બંધારણનુ ંજ ેઆમુખ છે, જ ે દય છે તેના ઉપર આ 
કાયદાના સુધારાથી કુઠારાઘાત થયો છે એટલે અમે િવરોધ કરીએ છીએ. ફકત મિુ લમો અન ેફકત ક ેસ જ િવરોધ કરે છે એવુ ં
નથી. આ દેશના ભણેલા ગણેલા યુવાનો અન ે ભણેલી ગણેલી ભિવ યની પેઢી આનો િવરોધ કરે છે અને ર તા ઉપર ઉતરીન ે
આંદોલન કરી રહી છે. એમની જ પાટ ના આ િવચારધારાની પાટ ના પૂવ નાણામં ીએ ગઇકાલે મુંબઇથી દ હી સુધી કચ હેર ૂ
કરી છે અને એમના શ દો છે, જ ેઆજ ેપેપરમાં િસ  થયા છે. ી યશવંતિસંહા બો યા છે કે દેશમાં અમે ફરીથી ગાંધી ની 
હ યા થવા ન હ દઇએ. દેશના ફરીથી ભાગલા થવા ન હ દઇએ. આ શ દો સીએએના િવરોધમાં યકત કયા છે. એમની 
િવચારધારા ભારતીય જનતા પાટ ના તેઓ નેતા હતા એમના આ શ દો છે. આમા ંક ેસ, ભાજપ કે બી  પ ો  કે બી  
યિકતઓ કે હ દુ ભૂલી વ પણ જ ેભારતના બંધારણ પર કઠારાુ ઘાત કરેલ છે એની સામેનો આ િવરોધ છે અને એમાં અમ ે

સખત િવરોધ ન ધાવીએ છીએ. આ િવરોધ થાય છે અને એ સીએએની રજઆત વૂ ખતે  માનનીય ગૃહમં ી ીએ પાિક તાનની 
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સામ ેઅવાજ ઉઠા યો, અમ ેપણ પાિક તાન સામ ેલડવા તૈયાર છીએ. પાિક તાનન ેફકી મારો અમ ેતમારી સાથ ેછીએૂં , તૈયાર 
થઇ વ અમ ેતમારી સાથ ેછીએ. પણ પાિક તાનને આમ છે તેમ છે આવું થાય છે તેવું  થાય છે એમ કહીન ેગુજરાતના લોકોન ે
દેશના લોકોને ગૂમરાહ કરવાનુ ં કામ  થઇ ર ુ ંછે એ યો ય નથી. પાિક તાન અને પાિક તાનના હ દુઓ અન ેલઘુમિત ઉપર 
એટલો બધો તાડ થઇ ર ો છે.   
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા :  એમના સમયમાં હ દુ તાનમાં અને પાિક તાનમાં આંતકવાદનો મોટો ફેલાવો થયો 
હતો યારે કેમ આવું નહોતા બો યા.   
 ડો. સી. જ.ે ચાવડા : માનનીય અ ય ી, પાિક તાનની રચના ૧૯૪૭મા ંથઇ હતી, પાિક તાનના ભાગલા થયા 
યારથી યાનંા લઘુમતીઓ ઉપર ાસ છે એ બધા જ વીકારે છે અને એ શરણાથ નો કાયદો છે એ ૧૯પપથી આ યો છે. 
યારથી કાયદો અમલમાં છે યારથી આજ દન સુધી િવરોધ થયલે નથી. પરતુ આજ ેિવરોધ કેમ થાય છે એનું મંથન કરવાની ં

જ ર છે. માનનીય બાજપાઇની સરકાર હતી યારે સમ તા એકસ ેસ ચાલુ કરવામાં આવી હતી તે વખતે હ દુ ઉપર ાસ 
નહોતો? મહમદઅલી ઝીણાની કબર ઉપર ચાદર ઓઢાડી અને એ દેશમા ંજઇને યાં ર ાં , તે વખતે યાનંા હ દુને કોઇન ે
મ ા નહોતા. તે વખતે યાંના હ દુઓ કે લઘુમતીઓ ઉપર ાસ નહોતો? વગર આમં ણે નવાજ શરીફની જ મ દન પાટ મા ં 
આપના ધાનમં ી પહ ચી ગયા તે વખતે હ દુઓ ઉપર ાસ નહોતો? પરવેઝ મુશરફને આ ા બોલાવીને લાલ જમ 
પાથરીને વાગત કય,ુ જમેાં ભારતની ના દોઢસો કરોડ િપયાનો ધૂમાડો કય  હતો, ખચ  કય  તે વખતે યાંના હ દુ કે 
લઘુમતીઓ ઉપર ાસ નહોતો? જયારે જયારે આ સરકાર ખોટા પગલાં લે છે યારે એને યથાથ કરવા માટે પાિક તાનની વાત 
કરે છે, હ દુ મુિ લમની વાત લઇને આવે છે, એના માટે અમે આ સીએએનો િવરોધ કરીએ છીએ. એમણે શ દ વાપય  છે કે 
દેશ િવરોધી ત વો અને રા વાદની વાત કરી તો આ રા વાદનું સ ટ ફકેટ એમણે જ આપવાનું છે? આ ભારતની આઝાદીની 
જયારે લડાઇ ચાલતી હતી અન ે ધમ આધા રત ભાગલા પાડવાની વાત મહમદ અલી ઝીણાં  લઇને નીક ા હતા યારે 
૧૯૪૩માં બંગાળની સરકાર હતી. એમાં લઘુમિત મોરચા સાથ ેમુિ લમ લ ગ સાથે હ દુ મહાસભા સરકારમાં ડાઇ હતી. જમે 
કા મીરની સરકારમા ંભાજપ અન ેપીડીપી ડાઇ હતી એ રીતે અને ૧૯૪૩ની એ સરકારમા ંએના જ ેવડા હતા એ મુ લીમ 
લ ગના વડા હતા અફઝલ અને એ સરકારમા ં ડે યુટી િમિન ટર અથવા ડે યુટી પી.એમ. તરીકે ડાયા હતા એ હ દ ુ
મહાસભાના નેતા યામા સાદ મુખર  હતા અને એ વખતે ધમના આધારે પાિક તાનના ભાગલાનો ઠરાવ લઇન ેઆ યા હતા. 
જમે આજ ે તમે તાવ લઇન ે આ યા હતા, એ વખતે પણ તાવ રજ થયો હતો અન ે એ પાસ થયો હતો યારે હ દ ુૂ
મહાસભાએ ટેકો આ યો હતો. આ બધા ો જયારે સીએએના સમથનમા ં વાત કરવી હોય તો કરે પણ બાકીના લોકો 
રા ોહી છે, એમને ટેકો ન આપે એ બધા રા ોહીઓ, એમની વાત ન માને  એ બધા નકામા કે એમની વાત ન વીકારે તે 
બધા જ આ દેશમાંથી પાિક તાન જતા રહો. આ મનસુબો લઇને નીક ા છો એ કદીએ પાર પડવાનો નથી. લોકશાહીની 
મયાદામાં અને બંધારણની મયાદામાં કામ કરો તો જ અમે ટેકો આપી શકીએ.અમ ેસીએએન ેટેકો આપતા નથી.   
 ીમતી માલતી િક. મહે રી(ગાંધીધામ) : માનનીય અ ય ી, આજ ેઆદરણીય ગૃહમં ી ી દપિસંહ ડે  
જ ે નાગ રકતા સંશોધન કાયદા માટે તાવ લઇને આ યા છે એમાં હ મારા િવચારો રું જ ક  છૂ ું ં . આદરણીય દપિસંહ 

ડે એ સી.એ.એ.ના કાયદા માટે સમ  બાબત ટોપીક ટ ટોપીક ુ આ સભાગૃહમાં મૂકી છે, છતાંએ િવરોધપ ના લોકો જ ે
વચન કરે છે એમાં િવરોધ, િવરોધ અને િવરોધ કરે છે. છતાં હ કહ છ કે આ િવરોધ શા માટેું ું ંુ ?  આ િવરોધ કોના માટે? જયારે 

કોઇ કાય સરકાર કરતી હોય અને એ કાય જયારે માનવતાનું થતંુ હોય તો એમાં પણ િવરોધ?  શા માટે?  આજ ેહ કહેવા માગંુું  
છંુ, 

 गु  ंथ और बाईबल म इन गीता और कुराण  म है मानवता । सभी धम म िलखा है सभी 
पुराण  म पढ लेना सारे वेद उपिनषद पावोगे। तुम सब ान िनज अहंकार से ऊपर होकर वसुदैव 
कुटु  बम वो ले दल से मान ।  

  માનનીય અ ય ી,  હ જ ેમહે રી સમાજમાંથી આવુંું  છંુ. જયારે આપણા દેશના ભાગલા પડયા અને ભાગલા પડયા 
એ પહેલા ક છમા ંજયારે ણ ણ વખત દુ કાળ પડયો યારે ભૂખમરાથી થાકીન ેમહે રી સમાજના લોકો સ ધના ર તે થઇન ે
કરાચીમા ંજઇને મારો મહે રી સમાજ ેવસવાટ કરેલો હતો. આજ ેપણ બારથી પંદર હ રની મહે રી સમાજની વ તી કરાંચીમા ં
વસવાટ કરે છે પરતુ યાંની પીડાં , યાનંી અમારા સમાજની  તકલીફ શુ ંછે એ હ આજ ેકહેવા માગંુું  છંુ.  જ ેલોકો િવરોધ કરે છે 
એમને જણાવવા માગંુ છંુ. અમારા પરમ પૂજય ઇ દેવ ઘણી માતંગદેવ ના વંશજ અમારા ઇ દેવ પરમ પૂજય ી મામૈ દેવ ે
એક હ ર વષ પહેલા અમારા મહે રી સમાજને આગમવાણી કરીન ે  ક ું હતંુ, ‘ ‘ સંધ છડે મહે રીયા, હાણ ે થઇ ક છ 
વસાઇ , મીડીયું છડે સંધ ઉ કોબા અડાઇ  ક છ મ ક છ આય કરમ  કોટ, ’ ’  આનો મતલબ જ ેમામૈવ દેવ ેક ું છે કે 
પાિક તાન મૂકી, કરાચંી મૂકી અને ક છમાં આવીન ેવસવાટ કર . તમારી જ ેપણ િમલકત હોય એ બધી મૂકી આપણી ક છ 
એ કમભમૂી છે એમા ંઆવી વસવાટ કર . આ આગમવાણી એક હ ર વષ પહેલા અમારા ઇ દેવ ેકરી છે યારે આજ ેઅમારા 
મહે રી સમાજના કેટલાય પ રવાર રાજકોટમા ંભગવતી પારામા ંએક હ ર જટેલા લોકો પાિક તાનથી લ ગ ટમ વીઝા લઇન ે
રાજકોટમાં વસે છે, અમદાવાદમાં વાડજ િવ તારમાં પણ અમારા મહે રી સમાજના લોકો લ ગ ટમ વીઝા લઇને અમદાવાદમા ં
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વસે છે.  મુંબઇમા ંઉ ાસનગરમાં મહે રી સમાજના લોકો વસે છે.  અમારા મહે રી સમાજના લોકોની યાનંી પીડા હ આપને ું
કહંુ.  એ લોકો કેટલાય પ રવારો સાથે કરાચંીમાં વસવાટ કરી ર ા છે. ૧પ-૧પ દવસ થઇ ય તોય એ લોકો પોતાના ઘરની 
બહાર પગ પણ મૂકી શકતા નથી. આજ ેઅમારા સમાજની દીકરીઓ, બહેનો, માતાઓ એક પણ શરીર ઉપર ઘરે ં પહેરીન ે
બહાર નીકળી શકતા નથી, સ દૂર લગાવી શકતા નથી.  જયારે શુ વાર હોય યારે સમ   હ દુ સમાજના લોકોને ઘરની બહાર 
નીકળવાની મનાઇ ફરમાવવામા ંઆવે છે. આજ ેજયારે મહે રી સમાજન ેઆ કાયદાથી આટલો ફાયદો થાય છે યારે મહે રી 
સમાજની દીકરી તરીકે આદરણીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી , આદરણીય ગૃહમં ી ી અિમતભાઇ શાહ સાહેબને હ ું
લાખ લાખ અિભનદંન આપંુ છ અને એમનો હ આભાર યકત ક  છુ ું ું ં ં . કારણ કે ક છમા,ં રાજકોટમા,ં અમદાવાદમા ંઅન ે
મુંબઇમાં આવીને વસવાટ કરેલા છે એમને આજ ેજયારે નાગ રકતા મળવાની છે, હ પસનલી આ કાયદો આ યા પછી રાજકોટ ું
જઇને એમને મળી છ યારે એમના ચહેરા ઉપર જ ેખુશી હતી અને જ ેએમણે સરકારનો આભાર યકત કય  છે એ આભાર હ ુ ં ું
અહ થી યકત ક  છં ંુ . િવરોધ હોય, ચો સ હોય પણ જયાં માનવતાનું કાય થતંુ હોય યાં િવરોધ ન હોય. અગર 
સી.એ.એ.ના કાયદામા ંએક પણ બાબત કોઇપણ ભારતીય નાગ રકના િવરોધમાં હોય તો ક ેસના લોકોને હ કહેવા માગંુું  છ કે ુ ં
આ િવધાનસભા ગૃહમા ં રજ કરેલ સીૂ .એ.એ. ભારતીય નાગ રકના િવરોધમાં ન હોય. આમા ં તો એ લોકોને નાગ રકતા 
આપવાની વાત છે, જ ેભાગલા પહેલા આપણો જ પ રવાર હતો, જ ેઆપણા જ સમાજના લોકો હતા એ લોકોન ેનાગ રકતા 
આપવાની વાત છે યારે આપણે સૌએ એનુ ંસમથન કરવું ઇએ. આજ ેહ અહ થી માનનીય વડા ધાન ી અને માનનીય ું
અિમતભાઇનો ખૂબ ખૂબ આભાર યકત ક  છં ંુ . ધ યવાદ આપંુ છંુ.  
 
 ી િવર ભાઇ ઠ મરુ (લાઠી) : માનનીય અ ય ી,  માનનીય દપિસંહ વૈધાિનક તાવ લઇને આ યા છે તેમા ં
મારા િવચારો રજ કરવા ઉભો થયો છૂ ુ ં .   
 માનનીય અ ય ી,  ભારત દેશ એ સં કૃિતનો દેશ છે.  આ ભારત દેશમાં સતંો અને મહતોં , મુ ા અન ે
મૌલવીઓએ દેશને એક તાકાત આપી છે અન ેઆપ ં બંધારણ દુિનયામા ં ચિલત થયુ ંછે.  સી.એ.એ.નો કાયદો ૧૯૫૫થી 
ચાલી ર ો છે. પરતુ સીં .એ.એ.ને તા કાિલક સમથન આપવા માટેનો જ ે તાવ લઇન ે આ યા છે, એમા ં ગુજરાત અન ે
હ દુ તાનની જનતાને ઘણો બધો અિવ ાસ ઉભો થયો છે.  હ દ ુસં કૃિત મહ વની સં કૃિત છે. આ દેશમાં અનેક  રાજ 

કરી ચૂકી છે. હર આ યા યાર પછી શક લોકોએ પણ રાજ કરેલ છેુ . મોગલોનુ ંરાજ લાંબુ ચા યું છે. અં ે એ પણ રાજ કયુ છે. 
છતાં પણ આ દેશની સં કૃિતમાં ઘુસવા માટે ય નો કયા હોય તો ઘુસી શ યા નથી. સી.એ.એ. અન ેએન.આર.સી.ની વાત 
લઇને આ યા છે. ગુજરાતની મા ંિવટબણા ઉભી થઇ છે અન ેહાઇકોટના વકીલો પણ આ વખતે આંદોલનમા ં ડાયા છેં . 

૧૦૧ વષના આપણા વાતં ય સેનાની બે દવસથી અનશન ઉપર બેઠા છે.  (xxx) 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય િવર ભાઇ * (xxx)   
 અ  ય ી : સુ ીમ કોટના કોઇ રટાયડ જજની વાત છે?  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : * (xxx)   
 અ  ય ી : એવું નથી. તમારી ગેરસમજ છે. આ વાત જવા દો. રેકડ પરથી દૂર ક  છં ંુ .  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : તમારા એક નેતાએ તો માફી માગી છે સુ ીમ કોટને વચમાં લા યા તો તમારે પણ માફી 
માગવી છે?   
  અ  ય ી : માનનીય નીિતનભાઇ, આભાર.  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, સુ ીમ કોટને હ નહ  ટાંકું ંુ . પણ આ દેશમાં જ ેચાલી ર ુ ં છે એના 
કારણે લોકોને લાઇનમા ંઉભા રાખવા માટેની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી યારથી શ  થયું છે. પાક વીમાનો  
હોય તો લાઇનમાં ઉભા રહેવાનુ,ં હવે નાગ રકતા માટે લાઇનમાં ઉભા રહેવા માટેની વાત લઇને આ સરકાર આવી છે યારે 
અમારી ક ેસ પાટ  આ સી.એ.એ. અને એન.આર.સી.ને ટેકો ન આપી શકે. ર૦૧૯ના નેશનલ ાઇમ રેકોડ યુરોએ જ ે
આંકડા આ યા છે એ મુજબ દેશમાં રોજની ૮૦ હ યાઓ થઇ રહી છે. ૯૧ બળા કારો થઇ ર ા છે. આપણે િચંતા પાિક તાનના 
નામે કરીએ છીએ.  પાિક તાનના નામે આપણા દેશને ભડકાવવા માટેની વાત ચાલી રહી છે. સી.એ.એ.નો કાયદો તો છે જ 
અને ગાંધી એ પણ ક ુ ં હતંુ કે, કોઇપણ આ દેશનો નાગ રક હોય એન ે રોકી ન શકાય તો શા માટે આની સાથ ે
એન.આર.સી.ને ડવા માટેની વાત કરો છો? અમારા મિુ લમ ધારાસ ય છે એમણ ેપણ માનનીય મુ યમં ી ીને ક ુ ંકે તમ ે
આવીને કહો કે અમ ે એન.આર.સી.ને વીકારવા માગતા નથી. આ ગાંધીનુ ં ગુજરાત છે. આ એ સરદાર વ ભભાઇ પટેલનુ ં
ગુજરાત છે કે જમેની તાકાત હતી કે એમણ ેઆર.એસ.એસ. ઉપર િતબંધ લાદી દીધો હતો. એ ગુજરાતમા ંતમે આ કારની 
વાત લઇને આવો છો યારે એન ેઅમ ેસમથન ન આપી શકીએ. એટલા માટે હંુ ી  દપિસહંન ેકહેવા માગંુ છ કે ગાંધી  એ ુ ં
શાંિતિ ય છે. આવા સં ગોમાં સી.એ.એ. અને એન.આર.સી.ની વાતો લઇને ગુજરાતના લોકોને બહેકાવવા માટે ાિત- ાિત 
વ ચે વૈમન ય ઉભુ ંકરવા માટે તમે વાતો કરી ર ા છો એ વાતો તમારે બંધ કરવી ઇએ. આ ગાંધી  અને સરદારનું ગુજરાત 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 

સીટીઝનશીપ એમે ડમે ટ એકટ અંગેનો ગૃહમં ી ીનો તાવ 
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છે કે જ ે ગુજરાતના કારણે આજ ે દેશ રોશન થયો છે. આજ ે ફરી વખત ગુજરાતમાંથી બનેલા વડા ધાન અને ગુજરાતમાંથી 
બનેલા હોમ િમિન ટર દશેન ેિવભાજન તરફ લઇ જવા માટેના યાસો થતા હોય એવુ ંલોકોને લાગી ર ું છે યારે આન ેપડતંુ 
મૂકવામા ંઆવે એવી િવનંતી સાથ ેહ આને સમથન આપતો નથીું . 
 ી પૂણશ મોદી : મહા મા ગાંધી એ જ વોટ કયુ છે કે આ લોકોને ર ણ આપવામાં આવ.ે   
 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ(પાટણ) : માનનીય અ ય ી, આપણા તે બી વ તા આદરણીય દપિસંહે જ ેરીતે 
આ મ તાથી આ તાવ રજ કય  એવી આ મ તાથી અમારા ંૂ ી કવર ભાુ ં ઇ અન ેમુ યમં ી ીના ો સાંભ ા હોત તો 
અમને બહ ખશૂી થઇ હોત અને અમે એુ ને સમથન આ યું હોત.  
 માનનીય અ ય ી, આ રા યના ગૃહમં ી ી દપિસંહ ડે  સાહેબે સી.એ.એ. એટલ ે કે િસટીઝનશીપ 
એમે ડમે ટ એ ટ ૨૦૧૯ માટેનો તાવ લઇને આ યા છે એ માટે અમારા અ ય સ યોની જમે અમ ેપણ સંમિત આપતા 
નથી. યાં પણ ભાષણ હોય, િવ ની અંદર આપણા મોદી સાહેબ જતા હોય અને હમેશા વસુદેવ કટબકમની વાતો કરતા હોય ં ંુ ુ
છે. વસુદેવ કટબકમની હમણાં માનનીય બહેન ીએ પણ વાત કરીુ ું .  વસુદવે કટબકમ એટલ ે કે વ ડ ઇઝ વન ફેિમલીુ ું . 
એકબાજ ુ તમે વસુદેવ કટબકમ ભાવનાની વાત કરો અને બી  બાજ ુ ુ ું  (xxx) વાતો સમાજમાં થઇ રહી છે એટલા માટે અમ ે
િવરોધ કરીએ છીએ. માનનીય અ ય ી, ૧૧મી સ ટે બર, ૧૮૯૩ (અંતરાય) માનનીય નીિતનભાઇ, િશકાગોની અંદર જ ે
વામી િવવેકાનદંની અ યારે બધા ભાજપવાળા વાત કરી ર ા છે. ૧૧મી સ ટે બર, ૧૮૯૩ િશકાગોની અદંર વામી 

િવવેકાનંદ ેજ ે વચન ધમસભાની અંદર આ યું હતંુ એની પાંચ લાઇન વાચંવા માગંુ છંુ. વામી િવવેકાનંદ ેક ું હતંુ કે - मुझे 
इस धम का होने का गव है जसने दिनया को स ह  णुु ता और सावभौिमकता  का पाठ पढाया ह । 
हम न िसफ सावभौिमकता, स ह  णतुा म यक न करते है ब क हम सभी धम  को  वीकार करते ह । 
मुझे गव है क म एक ऐसे देश से आता हं जसम सभी मजहब  के सताए गए लोग  कोु , शरणोिथय  
को शरण द  गई ह । एवं जसम इस देश के सभी देश  के मजहब  के सभी धम  को  वीकार भी 
करते ह    

 માનનીય અ ય ી, કદાચ  વામી િવવેકાનંદ વતા હોય તો આજ ે વામી િવવેકાનદંની વાતો થઇ રહી છે અન ે
યારે આજ ે વામી િવવેકાનંદના જ મ દવસની ઊજવણી થઇ રહી છે યારે આજ ેએમને બહ દુુ :ખ થયું હોત. આદરણીય સી. 

જ.ે ચાવડા સાહેબે ક ુ ંએમ કે, િસટીઝનશીપની ભારતના બંધારણની અંદર અન ે િસટીઝનશીપ એ ટ ૧૯૫૫ બંનેની અંદર 
ગવાઇ કરેલી છે. ભારતના બંધારણના આટ કલ ૫ થી ૧૧ની અદંર િસટીઝનશીપની ગવાઇ કરેલી છે અને આ ગવાઇ 

મુજબ ૨૬મી યુઆરી ૧૯૫૦ પહેલા જ ે ભારતમા ં આવેલા હોય તેને ઓટોમે ટક ભારતની િસટીઝનશીપ મળી ય છે. 
ઇિ ડયન િસટીઝનિશપ એકટ ૧૯૫૫ની અદંર ચાર રીતે િસટીઝનશીપ લેવાની ગવાઇ છે અને આ પહેલો સુધારો નથી. 
અ યાર સુધીમા ં િસટીઝનશીપ એ ટની અદંર પાંચ સુધારા થયા છે. પહેલો સુધારો ૧૯૮૬ની અદંર થયો. એની અંદર વન 
પેરે ટ ફાધર એટલ ે કે કોઇપણ ભારતીયના જ ેભારતમા ંવસવાટ કરતા હોય એના કોઇ માતા કે િપતા કોઇ ભારતીય હોય તો 
એને ઓટોમે ટક િસટીઝનશીપ મળતી હતી. બી  સુધારો ૧૯૯૨ની અંદર થયો. ી  સુધારો ૨૦૦૩ની અંદર થયો. ચોથો 
સુધારો ૨૦૦૫ની અંદર આપણા આદરણીય બાજપાય સાહેબે ઓ.સી.આઇ. અને dual citizenship એ કાયદાની અદંર 
સુધારો કય . I have completed my Ph.D. in Dual Citizenship and Migration. એટલે આ િસટીઝનશીપ 

એ મારો િવષય છે અને પાંચમો સુધારો ૨૦૧૯ની અંદર થયો. અ યાર સુધીમાં જ ેિસટીઝનશીપ મળતી હતી એ ચાર કારે 
મળતી હતી. પહેલા િસટીઝનશીપ બાય બથ એટલે કે જ મથી િસટીઝનશીપ મળતી હતી. િસટીઝનશીપ બાય ડીસ ટ, 
િસટીઝનશીપ બાય રિજ ટેશન અને િસટીઝનશીપ બાય natural reason.  
અ યાર સુધીમાં જ ેપણ સુધારા થયા એની અંદર કોઇપણ કોમન ેમહ વ આપવામાં આ યું નહોતંુ. જ ેવાત થઇ કે અ યાર 
સુધીમાં આપણા વડા ધાન આદરણીય નરે ભાઇ મોદી ઘણીવાર પાિક તાનમા ંગયા, બાં લાદેશમાં ગયા. અ યાર સુધીમા ં
એમના ઉપર કોઇવાર હદુઓ ઉપર અ યાચાર થયો હોય એવી વાત કોઇ કિમટીમા ંથઇ નથીં . એટલે મા ન ેમા  કોમના લીધે 
ભારતના બંધારણ, બંધારણનું આમુખ છે એના િવ માં જઇને આ કાયદો લઇને આ યા છે અને એના માટે તાવ લા યા છે 
એટલા માટે અમે િવરોધ કરીએ છીએ. છે ,ે પાિક તાનની અદંર જ મેલા એક મહમદ ઇકબાલ ેજ ેગીત લ યું છેં . ‘‘મઝહબ 
નહ  િશખાતા આપસ મ બૈર રખના, હ દુ હૈ હમ વતન હૈ હ દો તાં હમારા એટલે છે ે એટલું જ કહીશ કે ન હ દુ બનેગા, ન 
મુસલમાન બનેગા, ઇ સાન કી ઔલાદ હૈ ઇ સાન બનેગા. જય હ દ, જય ભારત. 
     સભાગૃહનો સમય લંબાવવા અંગ.ે 
  અ  ય ી : આપની પરવાનગીથી અડધા કલાકનો સમય હ વધા  છું ં ંુ .  

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



પૌષ ૨૦, ૧૯૪૧ શાકે  
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ી સુરેશભાઇ  ધ. પટેલ(મણીનગર) : માનનીય અ ય ી, સુતેલાને જગાડાય પણ  જ ેસુવાનો ડોળ કરીને સુતો 
હોય, સુતા હોય એન ે જગાડી શકાય નહ . બધાને બધી ખબર છે કે આખા દશેમા ં અ યારના એક પણ નાગ રકનુ ં કોઇ 
નાગ રક વ જવાનું નથી, એ બધાને ખબર છે. પણ મા  ગોળગોળ ફેરવી અને આ બંધારણીય રીતે ચંૂટાયેલી ી નરે ભાઇ 
મોદીની આ સરકારન ેબદનામ કરવા માટે આ  (xxx) કરતા હોય એવું પ  લાગે છે. 
 અ  ય ી : * (xxx)શ દ કાઢી નાખંવાના છે.  
 ી સુરેશભાઇ  ધ. પટેલ : હમણા ંઆદરણીય િવપ ના નેતાએ વાત કરી, એમણ ેકટા  કય  કે ી નરે ભાઇન ે
લોકો કઇ રીતે ઓળખે છે? આપણે કાલે જ યુ ંકે ઇરાન અને અમે રકાની વ ચે યુ  થવાની તૈયારી છે. ઇરાનના રાજદૂતે ક ુ ં
કે આ દુિનયામાં એક જ યિ ત એવો છે કે જ ેઆ યુ  અટકાવી શકે અને એ છે ી નરે ભાઇ મોદી. આ આપ ં ગૌરવ છે. ી 
નરે ભાઇને ૪ કલાક સઇુ અને આખો દવસ કામ કરવાવાળા નેતા તરીકે આખી દુિનયા ણે છે. આદરણીય િવપ ના 
નેતાએ તો એન.આર.સી.ની જ વાત કરી દીધી. એ સી.એ.એ. માટે હ માનું છ યાં સુધી અમારા કરતા પણ વધારે ણે છે પણ ું ંુ
એમણે એન.આર.સી.ની વાત કરી અન ે આખી વાત અવળા પાટે લગાવી. એમણે ક ું કે દેશમાં ભયનો માહોલ, ચંૂટાયેલી 
સરકાર, વચન આપેલુ,ં ડકાની ચોટ ઉપર વચન આપેલું લોકોને કે અમે સીં .એ.એ. લાવીશું અને આ ી નરે ભાઇ મોદીની 
સરકાર, આદરણીય નરે ભાઇ અને ી અિમતભાઇ આ કાયદો લા યા છે અને એનાથી જ ેલોકો તા ડત હદુઓ છે એમા ંં
ખાસ કરીન ે જ ે આપણે દિલત સમાજની વાત કરીએ છીએ તો દિલત સમાજના પણ ઘણા ગુજરાતના  લોકો છે જ ે લોકોન ે
આનાથી નાગ રક વ મળશે એનો કેમ તમે િવરોધ કરો છો? ૩૭૦ની કલમ હટી યારે દિલતોને યાં અનામત નહોતી મળતી 
અને એનો િવરોધ કય  એટલે દિલતોનો િવરોધ કય  એવો ક ેસ ઉપર પ  આ ેપ ક  છ અને ક ેસ દિલતો િવરોધી છે આ ં ંુ
મારો ક ેસ ઉપર આ ેપ છે. ગાંધી ની વાત કરી. મહા મા ગાંધી એ ક ું હતંુ કે પાિક તાનમાં વસતા હદુઓ ગમેં  યારે 
આવી શકે છે એમની વાત ના માની. એમણે ગાંધી ની વાત એટલા માટે ના માની કે જયારે આઝાદી વખતે ક ેસની થાપના 
કરી અન ે આઝાદી પછી ગાંધી એ ક ુ ં કે આઝાદી મળી હવે ક ેસનું િવસજન કરો. પણ એ વાત માની ન હ. ક ેસનુ ં
િવસજન ન કય.ુ યારે િવપ ના નેતા ીએ પણ આ  ટકડે ટકડે શ દનોુ ુ  યોગ કય . જ ેહૈય ેહોય એ હોઠે આવી જ ય.  અમ ે
લોકોની વ ચે ગયા. ભાજપના કાયકતા અને ધારાસ ય, મં ીઓ લોકો વ ચે જઇને સી.એ.એ. નો રપોટ માગીએ છીએ. તો 
સામેથી લોકો પોતાનો પ  લખે છે ી નરે ભાઇ અન ે ી અિમતભાઇને અિભનંદન આપે છે અને જ ેરોડ ઉપર રેલીઓ કાઢો 
છો. તમે સોસાયટી અને ચાલીમાં વ તો ખબર પડે કે તમે સી.એ.એ. નો િવરોધ કરો છો. લોકોમા ંતમારે માટે  કેટલી બધી 
નેગે ટિવટી છે. અમે લોકો વ ચે ગયા છીએ. અમે યારે માનનીય મુ યમં ી ીએ સાબરમતી આ મ ઉપર યારે નાગ રકતા 
આપવાનો કાય મ કય  અને એની અંદર જ ે ભાિવત લોકો હતા એમને અમ ેમ ા. તો ખબર પડે કે એ લોકોન ેકેટલી બધી 
વીતી છે. પેપરમાં કોઇક દવસ આવ.ે બધા જ લોકોને એવું ન હ કે પ ટકા, ૧૦ ટકા હ દ,ુ બૌ  લોકો, ઇસાઇ ઉપર અ યાચાર 
છે. બધા લોકો ઉપર અ યાચાર થાય છે.  
 અ  ય ી :  માનનીય શૈલેષભાઇ.. 
 ી શૈલેષ મ. પરમાર(દાણીલીમડા) : માનનીય અ ય ી, રા યના ગૃહમં ી ી જ ે તાવ લઇન ેઆ યા છે એના 
િવરોધમાં મારી વાત કરવા માટે ઉભો થયો છંુ. આજ ે એક દવસનું િવશેષ સ  એટલા માટે બોલાવવામા ં આ યું કે રપમી 

યુઆરી, ર૦ર૦ના રોજ એસ.સી., એસ.ટી.ના ધારાસ યો, લોકસભાના સ યોની અનામતની ટમ, એ ટે શન છે એન ે
વધારવા માટે પ૦ ટકા રા યોની મંજરી લેવી ખૂબ જ રી હતીૂ , એના ભાગ પે આ બજટેનું િવશેષ સ  બોલાવવામા ંઆ યું અન ે
િવશેષ સ  બોલા યા પછી જ ેસમય મયાદા હતી, એ સમય મયાદા દર યાન  સરકારે ધાય ુહોત તો એ સમય જ ેસરકારન ે
રર-રર વષથી ગુજરાતની એ મત આ યા છે અન ેજમેનુ ંગૌરવ છે. ખેડતોની વાત હોયૂ , મ ઘવારીની વાત હોય, નવ ત 
િશશુની વાત હોય, દિલતો ઉપર થતા અ યાચારની વાત હોય, બેરોજગારીની કે કોઇપણ વાત હોય એ િવધાનસભા ગૃહમા ંથઇ 
શકી હોત, પણ સરકારે એવું ન કય.ુ  સરકારે જ ે તાવની જ ર નહોતી, જ ે તાવની ચચા કોઇ રા ય સરકારે કરવાની જ ર 
નથી, પણ રા ય સરકાર સી.એ.એ.નો તાવ લાવીને આ રા યમાં ધમના નામે ભાગલા પડાવવાનું કામ કરી રહી છે. આ 

તાવ ઉપરથી ફિલત થયું છે. જ ેમહંમદ અલી ઝીણાએ આ દેશના ભાગલા પડા યા. એ મહંમદ અલી ઝીણાની દરગાહ ઉપર 
તમે ફલ ચડાવો તો તમે દેશભ તુ . અમે મુ લીમ સમાજના હતની વાત કરીએ તો અમે રા  િવરોધી! ચચા થઇ શકી હોત. 
ચચા ૧૦૦ ટકા થઇ શકી હોત. તમામ સ ય ીએ વાત કરી કે પાિક તાનમા ંમં દરો તૂટી ર ા છે. આપણે પાિક તાન સુધી શા 
માટે જઇએ? આપણા દેશમા,ં આપણા રા યમાં આપણા ગાંધીનગરમા,ં આપણા પાટનગરમાં મં દરો તૂ ા છે, એની િચંતા 
કરીએ તો ખૂબ સા  રહેતં . આપણે મ હલાઓના અ યાચાર પાિક તાનમાં થઇ ર ા છે અને વાત કરી એ તો  રોજ નવ 
બાળાઓ ઉપર બળા કાર થાય છે, એની ચચા કરી હોત તો ખબૂ સા  હોતં . આપણે ધમાતરણની વાત કરીએ છીએ. 
(અંતરાય) માનનીય નીિતનભાઇ, ી દીપિસહં બોલેલ છે. જ ેઆમાં શ દ છે. એનાથી એક પણ શ દ આગળ પાછળ જતો 
નથી. આપણે ધમાતરણની વાત કરીએ છીએ. પાિક તાનની અદંર ધમાતરણની વાત થાય છે. સરકારે િવચારવું પડે. આ જ 
રા યની અંદર રહેતો મતદાર જ ેઆ દવાસી છે તે િ તી ધમ અંગીકાર કરે છે. આ જ રા યમા ંરહેતો  દિલત કે જ ેઆજ ેબૌ  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 
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ધમ અંગીકાર કરે છે તેની િચંતા સરકારે કરવી પડશ.ે માનનીય અ ય ી, આતંકવાદની વાત કરે છે તમે પાિક તાનથી 
આવતા તીડને રોકી શકતા નથી તો તમે આતંકવાદન ેશું રોકી શકવાના છો તે હ તમને કહ છું ું ંુ . જ ે હદુઓ યાં વસે છે તેમન ેં
અહ  લાવવાની વાત છે. માનનીય યાસુ ીનભાઇએ ક ું કે, મુ યમં ી ી પ  કરે કે સીએએનો જ ેકાયદો લા યા છો અન ે
તેના પછી જ ેએનઆરસી આવવાનુ ંછે તે આ રાજયમા ંલાગુ નહ  થાય. માનનીય મુ યમં ી ી તેનો જવાબ ન આપી શ યા. 
તેનો મતલબ પ  થાય છે કે, તમારી નીિત અને િનયતમાં ફેર દેખાય છે.  
 ી િવજયકમાર પાણીુ  : માનનીય અ ય ી, ી શલૈેષભાઇ સારી રીતે ણ ે છે કે, કોઇપણ કાયદો પાલામે ટ 
બનાવ,ે જ ેકાયદામા ં રા યન ેઅમલ ફરિજયાત કરવો પડે આ સંિવધાનની વાત છે. સિંવધાન તોડવાનો ધંધો ક ેસ ેકાયમ 
કય  છે. યા ંકાયદો બન ેતે બધા જ રાજયોએ માનવો જ પડે. તે કોઇ રોકી ન શકે. તે ણવા છતાં હ  પણ લોકોન ેગેરમાગ 
દોરવાના આ ક ેસના યાસોમાંનો એક વધારાનો યાસ છે.  
  અ  ય ી : માનનીય શૈલેષભાઇ... 
 ી િનરજન  પું . પટેલ : હેલમેટનો અમલ કેમ ન કય ?  
 અ  ય ી : તમ ેમોટરસાયકલ નથી ચલાવતા એટલ.ે   
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : ચચા ગુજરાતની થવી ઇએ.  
 અ  ય ી : ી િનરજનભાઇં , હવે તમે બદલાઇ ઓ.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : ચચા ગુજરાતની થવી ઇએ. તેના મતદારોએ મત આ યા છે તેની પીડાઓની ચચા આ 
િવધાનસભાગૃહમા ંથવી ઇએ. ભારતીય જનતા પાટ ની આ સરકાર કે જણેે મુિ લમ મ હલાઓ પર થતા અ યાચાર માટે ણ 
ત ાકના કાયદાનો અમલ કય . ણ ત ાકના કાયદામાં રાજ થાન, મ ય દેશ અને છ ીસગઢે તમને તલાક  આપી દીધા તે 
પણ તમારે સમજવુ ં પડશ.ે તમે ૩૭૦ ની કલમ અન ે ૩પ-એની કલમની વાત કરી. આ ૩૭૦ અન ે ૩પ-એ લા યા પછી 
મહારા માં તમારી સરકાર ના બની, આ તમારે સમજવાની જ ર છે. યારબાદ સીએએ થયુ ં યારે ઝારખંડની ચંૂટણી ચાલ,ે 
તેની અંદર પણ એ તમન ે પછાડયા છે તે સમ ન ે ચાલવુ ં પડશ.ે અહ  ચચા થઇ. મારી િવધાનસભા અને મારા મત 
િવ તારની ચચા થઇ. મારા મત િવ તારની અદંર અન ેસમ  ગુજરાતના મિુ લમ સમાજની ભાવના એવી હતી કે નાગ રક વ 
જતંુ રહેશે તેના ભાગ પે અમારા િવ તારની અંદર મિુ લમ સમાજના આગેવાનોએ એક રેલી કાઢી.  પોલીસે સંમિત હોતી આપી 
પણ મૌિખક સંિમત અન ે તેના આધારે તે લોકોએ દેખાવો કયા. તેમા ં અમારો ક ેસનો કાપ રેટર કે જ ે મુિ લમ છે અન ે
હ દુ તાનનો નાગ રક છે, તેણે દેખાવો કરવામા ંભાગ લીધો તો તેની ધરપકડ કરવામા ંઆવી. ધરપકડ કરી તેમાં મને કોઇ 

વાંધો નથી પણ જ ે રીતે તેને િચતરવામાં આવી ર ો છે યારે હ આ િવધાનસભામા ં કહેવા માગંુું  છ કેુ ં , અમારા ક ેસના 
કોપ રેટર કે જનેી ધરપકડ સરકાર ારા કરીને તેની ઉપર ૩૦૭ની કલમ લગાવવામા ંઆવી રહી છે. તેના હાથમા ંપ થર દેખાતા 
હોય તો તેન ેફાંસીની સ  કરો હ તમારા ટેકામા ંરહીશું . જયારે પોતાના ધમને બચાવવા માટે, પોતાના ધમની વાત કરવા માટે 
તેની ધરપકડ થઇ છે અન ે તેના આધારે તેના ઉપર ૩૦૭ની કલમ લગાવવામા ંઆવી છે. એક જ િમિનટમા ંમારી વાત પૂરી 
કરીશ. એક જ વાત કરવી છે. હ એક જું  વાત કરીશ. આપણા દેશમાં બંધારણને માનતા હોઇએ, દેશના કાયદાને માનતા હોઇએ 
તો બે કાયદા અલગ અલગ ન હોઇ શકે.  
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : સીએએના કાયદાની િવ માં કોટમાં ગયા છે.  
 અ  ય ી :   સા ં , સા ં .  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : બંન ેકાયદા અલગ ન હોઇ શકે. ગુજરાતની અંદર એક નાનો બનાવ બ યો. દેખાવો કરવા તે 
લોકોન ેઅિધકાર છે. એબીવીપીના કાયાલય ઉપર એનએસયુઆઇના િવ ાથ ઓ ગયા. ટીવી, િમડીયાએ યુ,ં પોલીસ ે યુ ં
યાં ઘાતક હમલો થયોુ . તેની સામે ૩૦૭ નહ  પણ ક ેસનો કોપ રેટર જ ેપોતાના ધમ માટે ગયો.... 

 અ  ય ી : સીએએ કયાં આ યુ?ં  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : સીએએના િવરોધમાં ગયા હતા. જએેનયનુી અંદર જ ે િવ ાથ ઓ ઉપર લાઠીચાજ થયો, જ ે
ગંુડાઓએ માયા તેના િવરોધમાં િવ ાથ ઓ મેદાનમાં ઉતયા હતા. એના ભાગ વ પ એમાં એ.બી.વી.પી.નું નામ આવે છે માટે 
એ.બી.વી.પી.ના કાયાલય પર એન.એસ.ય.ુઆઇ.ના કાયકતાઓ દખેાવો કરવા ગયા હતા અને દેખાવો દર યાન જ ેરીતે એમની 
ઉપર હમલો કરવામા ંઆ યો એ વાત આ િવધાનસભામા ંમૂકવા માગંુુ  છંુ. હ આ એટલા માટે કહ છ કેું ું ંુ , બંનેમા ંપેરીફેરી અલગ છે 
પણ માનનીય સરકાર ી જ ે તાવ લઇન ેઆવી છે એનો સખત શ દોમાં હ િવરોધ ક  છું ં ંુ .  
  ી નૌશાદ ભ. સોલંકી(દસાડા) : માનનીય અ ય ી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય અ ય ી, હાલ જ ે
આ સ માનનીય ગૃહમા ંસી.એ.એ. જ ેકાયદો બ યો છે એના તાવના આભાર માટે માનનીય ગૃહ મં ી ી જ ે તાવ લા યા 
છે એનો હ િવરોધ કરવા માટે ઉભો થયો છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, આ જ ે તુત અ યારે સી.એ.એ.નો કાયદો આ યો છે આ કાયદાની ગવાઇ માણે આ 
કાયદામાં કટ ઓફ ડેટ એક આપવામાં આવી છે કે, તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૪ પહેલા આ દેશમાં બાં લાદેશ, પાિક તાન અન ે
અફઘાિન તાન આ ણ દેશમાંથી જ ે લોકો ગેરકાયદેસર રીતે શરણાથ ઓ આ યા છે એ શરણાથ ઓને આ સી.એ.એ. 
કાયદાનો લાભ આપી અને એમન ેનાગ રક બનાવવામા ંઆવશ.ે  આટલા જ પૂરતી વાત હોત કે આ ણ દેશની અદંર જ ે
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લોકો હેરાન થયા છે ધાિમક રીતે અન ેએમને નાગ રકતા આપવાની છે તો એમાં આ દેશના એક પણ યિ તને વાંધો હોઇ શકે 
નહ . માનનીય અ ય ી, આ આંકડાઓમાં કદાચ ફેરફાર હોઇ શકે પણ જ ેઅ યારે આંકડાઓ મળે છે એ માણે આ એ ટ 

માણે ૨૫૪૪૭ હ દુઓ, ૫૮૦૭ શીખ, ૫૫ િ તીઓ, ૨ બૌિ  અન ેર પારસી લોકોન ેઆ સી.એ.એ.ના કાયદા માણ ે
નાગ રકતા મળ.ે  આટલા લોકોને નાગ રકતા આપી દેવામાં આવે તો પછી આ સી.એ.એ.ની હવે જ રયાત રહેતી પણ નથી. 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૪ પહેલાના લોકો માટેનો આ કાયદો છે, આટલા લોકોને એક વખત નાગ રકતા મળી ગઇ પછી આ કાયદાની 
કોઇ જ રયાત દેશમાં રહેતી નથી. તેમ છતાં આજ ેિવચારવું એ પડે કે શા માટે સમ  દેશમા ંઆ કાયદાનો આટલો બધો િવરોધ 
થઇ ર ો છે?  શા માટે આજ ે દ હીની ટીફ સ કોલેજ કે જનેી અદંર ૯૯ ટકા કટ ઓફ મા સવાળા િવ ાથ ઓ આજ ેઆનો 
િવરોધ કરી ર ા છે?  શા માટે દેશની અનેક િવ ાલયોના, આઇ.આઇ.એમ. અમદાવાદ જવેી સં થાના િવ ાથ ઓ એનો િવરોધ 
કરી ર ા છે? એટલા માટે કે, યારે આ કાયદો બનાવવામા ં આ યો તો ભારતના જ ે પડોશી રા ો છે ખાસ કરીન ે ીલંકા, 

ીલંકામા ંલાખોની સં યામા ંતાિમલ હ દુભાઇઓ તાડીત થયા છે એને આ કાયદાથી કોઇ લાભ નહ  થાય, આપ ં પડોશી 
રા  યાનમાર, બમા જનેી અંદર આપણા ધાિમક રીતે હ દુભાઇઓ અને મુ લીમભાઇઓ બંને તાડીત થયા છે એને આ 
કાયદાથી આપણે નાગ રકતા આપી શકીશું નહ . માનનીય અ ય ી, આ કાયદાના કારણે નેપાળ, બમા, ીલંકાના આપણા 
હ દુઓને આપણે લાભ આપી શકીશુ ંનહ . આપ ં િતબેટ, િતબેટથી આવીને અનેક બૌિ ો ભારતમા ંશરણાથ  તરીકે રહે 

છે, િતબેટ રી યુ  તરીકે રહે છે પરતુ આપણે આ કાયદાથી એની િચંતા કરતા નથીં . શા માટે આ કાયદો મા  ણ રા ો માટે 
જ બનાવવામાં આ યો એનો િવરોધ આખા દેશમાં થઇ ર ો છે. કારણ કે આ દેશના સંિવધાનના આ ટકલ ફોટ નની અદંર આ 
દેશનું સંિવધાન આપણને કોઇ પણ ધમ યે ભેદભાવ કરવાની છટ આપતંુ નથીૂ , આ કારણે સમ  દેશમાં આનો િવરોધ થઇ 
ર ો છે. મારે આપને જણાવવું છે કે સમ  દશે ોનોલો  સમજવા માટે આજ ે િચંિતત છે. આ દેશના ગૃહ મં ી ીએ 
લોકસભામાં અન ેએમના ટાઇ સ નાઉના ઇ ટ યુમાં અન ેબી  અનેક ઇ ટ યમુાં અને ૯ વખત લોકસભાની અંદર ઉ ેખ કય  
કે સી.એ.એ. અને યાર બાદ એન.આર.સી.. માનનીય યાસુ નભાઇએ સાચી વાત કરી કે સમ  દેશની અંદર, મારા 
િવ તારની અંદર અગ રયાઓ વસ ે છે, અનેક ઓ.બી.સી., ઠાકોર સમાજ, દિલત સમાજ, આજ ે જૂનાગઢની અંદર નાગા 
બાવાઓ જનેી પાસે િખ સાઓ નથી, કપડાંઓ નથી, જનેી પાસ ેઘર નથી, આ બધા જ  એન.આર.સી. થશે તો એ લોકો 
દેશમા ંપોતાનું નાગ રક વ કેવી રીતે સાિબત કરી શકશ?ે આજ ેકોઇની પાસ ેઆ પૂરાવા નથી. આ આશંકાઓન ેકારણ ેઅમારા 
મત િવ તારના અગ રયા લોકો, મારા મત િવ તારના કોળી સમાજના લોકો, લઘુમિત સમાજના લોકો, દિલત સમાજના લોકો, 
અરે ગામડામાં રહેતા સવણ, ઉ ચવણ સમાજના ગરીબ લોકો આશંકા અનુભવે છે કે અમે અમારી નાગ રકતા સાિબત કરી 
શકીશું કે ન હ કે એક જ વા ય બોલીને પૂ  ક  છ કે આ દેશના માનનીય ધાનમં ી ીએ એમ ક ું હતંુ કે હ આ દેશનોં ં ં ુંુ  
ચોકીદાર છ પરતુ આજ ેપ રિ થિત એ છે કે ચોકીદાર માિલકને એમ કહે છે કે તંુ તા  માિલકપ ં સાિબત કરુ ં ં ં . થે યુ સર.  
 ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા(ચોટીલા) : માનનીય અ ય ી, આમ તો અચાનક વારો આ યો છે એટલ ે બહ ુ
િવગતે વાત ન હ કરતા ટકમાં એકૂં  વાત કહેવા માગંુ છંુ. સી.એ.એ. હ યાંું  સુધી સમ યો છ યાંુ ં  સુધી એકદમ િસ પલ વાત છે. 
કોઇપણ સરકારી કાયદો તોડે તો એને ગુનેગાર કહેવાય. બહારથી આવનારા તમામ ઘૂસપેઠીયાઓ કાયદાની ભાષામાં ગુનેગાર 
છે, એ ગુનેગારોન ે યાય આપવાની વાત, ધમના આધારે જ ેકરવામા ંઆવી છે એ મુ ાનો અમ ેમા  િવરોધ કરી ર ા છીએ.  
 નંબર-બે જ ે રીતે ગૃહની અદંર વાત રજ કરવામાં આવીૂ , એને આપણે અ ય રીતે કરી શ યા હોત. માનનીય 
ગૃહમં ી ી આ કાયદો ગૃહમાં લાવતા પહેલા ંકે  સરકારે િન ણાતોની જ ેકિમટી બોલાવી હતી, જ.ેપી.સી. બોલાવી હતી એણ ે
શું અિભ ાયો આ યા છે? એણ ેજ ેઅિભ ાયો આ યા હતા એનો કેટલો અમલ થયો છે એના અંગેની  વાત કરી હોત તો 
ગૃહના સ યો સારી રીતે સમ  શકત. ગૃહમં ી ીએ સાદી વાત સમજવાની જ ર છે કે અહ યા બેઠેલા તમામ સ યો એ 
ભા.જ.પા.ના સ યો નથી કે જ ે ગૃહમં ી ી અિમત શાહ  કહે કે વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી  કહે એટલે આંખો બંધ 
કરીને માની લ.ે અહ યા તમારે ખલુાસો કરવાની જ ર હતી કે જ ે િન ણાતોએ અિભ ાય આ યા એના માટે તમે શું કય?ુ 
િવદેશોમા ંઅ યાચાર થાય છે, વીકાય,ુ ચાલો તો એના આંકડાઓ કે એના માટેનો કોઇ રપોટ, સરવ ેકે આધારભૂત મા હતી 
આપની પાસે છે કે કેમ? તો એ ગૃહની સામ ેરજ કરવી ઇતી હતીૂ .  
 નંબર-૩ યાં આગળ અ યાચાર થાય છે તો તમે કે  સરકારે એ િવદશેી સરકારો સાથ ેકઇ વાતચીતો કરી, કઇ 
રજઆતો કરીૂ , શું િનણયો આ યા, યા આધારે, એમના િનણયો માટે કશું થયું છે કે નથી થયુ?ં એની િવગતો અહ યા ગૃહમા ં
રજ કરી શ યા હોત પણ નાૂ , આપણી ઇ છા મા ને મા  ધાિમક ભાવનાઓ ભડકાવવાની હતી એટલા માટે ખોટી પ િતથી 
આ િબલ અહ યા લાવવાનો યાસ કય  છે એટલા માટે અમે સૌ આ િબલનો િવરોધ કરીએ છીએ.  
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ(ગણદેવી) : માનનીય અ ય ી, આ રા યના ગૃહમં ી સી.એ.એ.ના કાયદા પાછળ જ ે
અિભનંદનનો તાવ લઇન ેઆ યા છે એમાં મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, ી િવજયભાઇ અને ી નીિતનભાઇ અને ી દીપિસંહભાઇને આ ગૃહ વતી, તમામ સ યો 
વતી હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ .  
 અ  ય ી : ગૃહ વતી?  



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 
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 ી નરેશભાઇ  મ. પટેલ: હા, બધા વતી હ અિભનદંન આપંુ છું ંુ . સાહેબ, એટલા માટે આપંુ છ કે આ તાવની જ ર ુ ં
હતી. કેટલાક સમયથી જ ેરીતે ગેરમાગ દોરવાના ય નો થઇ ર ા છે એ સાચી દશામાં રા યના તમામ લોકોને સાચા મેસેજ 
મળ,ે સાચી મા હતી મળ ે એટલા માટે આ તાવની જ ર હતી અને એટલા માટે હ આ સરકારને અિભનંદન આપંુ છું ંુ . 
િવ ાથ ઓન ે રોડ પર લાવવા, દિલતોને ઉ કેરવા, આ દવાસીઓને ઉ કેરવા, મુિ લમોન ે ઉ કેરવા, ફરી વોટ બે ક ઉભી 
કરવાના ય નો ચાલી ર ા છે, બાકી તો આ ક ેસના િમ ો પણ સી.એ.એ.ને સમજ ેછે પુરેપૂરા સમજ ેછે, પરતુ ફરીવાર કેવી ં
રીતે વોટબે ક ઉભી કરી શકાય એના માટે આ ય ન ચાલી ર ા છે.  માનનીય અ ય ી, આ ફકત અને ફકત અમારા 
આદરણીય મુ યમં ી ી જયારે ણથી ચાર વખત ઉભાં થઇને ચોખવટ કરે છે, કલેરીફીકેશન કરે છે કે આ નાગરીકતા આપવા 
માટેનો કાયદો છે કોઇની નાગરીકતા ઝંૂટવી લવેા માટેનો કાયદો નથી તેમ છતાં ગોળ ગોળ, બી  વાતો કરીને જ ેરીતે આ 
ગુજરાતની જનતાન ેગેરમાગ દોરવાના જ ે ય નો ચાલી ર ા ંછે તે માટે હ સખત શ દોમાં આ લોકોની વાતને વખોડી કાઢ છ ું ં ંુ ુ
અને સરકારન ેઅિભનંદન આપંુ છંુ. 
 માનનીય અ ય ી, મહા મા ગાંધી  જ ેતે સમય ેજયારે વાત કરતા હોય કે આ ભાઇઓને (અંતરાય ) 

(આ તબ  ક ેસ પ ના માનનીય સ ય ી ઇમરાનભાઇ ખેડાવાલા ારા બેનર બતાવીને દશે ન કરતા) 
 અ  ય ી  : માનનીય ઇમરાનભાઇ, આપણે પાિક તાનમા ંનથી. એ હવ ેતમારી પાસ ેરાખી મૂકો આ સભાગૃહ હવ ે
પૂ  થવાને આરે છે તમ ેશુ ં કામ આમ કરો છો ં ? આ તો આપે પહેલા બતાવી દીધંુ, બતાવી દીધંુ, ઘ ં બતા યુ,ં હજ ફરી ુ
બતાવવાના છો ?  
 ી અિમત ચાવડા : માનનીય અ ય ી, અ ય નું પદ જ ે છે તે  શાંત છે, સ માનનીય છે, સવ પરી છે. પણ 
અહ યા ગૃહમાં બેસનારો િતિનિધ પણ ના મતથી ચંૂટાઇને આવે છે તેનો પણ અિધકાર છે જ ે િનયમ િવ ની કોઇ 
કાયવાહી કરે તો ચો સ તેન ેટોકવો ઇએ, તેની સામે કાયવાહી કરવી ઇએ પણ તમે જ ેશ દો વાપરો…  (અંતરાય) 
 અ  ય ી  : યા વાપયા ?  
 ી અિમત   ચાવડા : આ પાિક તાન નથી, 
 અ  ય ી  : ના, ના, ી ઇમરાનભાઇ, તમે પાિક તાનની પાલામે ટમાં કે િવધાનસભામાં નથી તે વાત સાચી જ છે. 

 િનયમમા ં વાત કરતા હો, તમે ઇ છો છો કે હ પગલા ં લ  ું ? તમે ઇ છો છો કે હ તેમની સામ ે પગલા ં લ  ું ? માનનીય 
સ ય ીની સામ ેમારે પગલા ંનથી લેવા એટલે મ સારા શ દોમાં ક ું અને આ બરાબર જ છે.  મને ી ઇમરાનભાઇ માટે આદર 
છે અને ી ઇમરાનભાઇને મારા માટે આદર છે આપ પૂછી જઓ એ એમ કહી દેુ , માનનીય સ ય ી એમ કહી દ ે (અંતરાય) 
મારી વાત સાંભળો, માનનીય સ ય ી એમ કહી દ ેકે એમને ખોટ લા યુ છે તો હ દલગીરી યકત કું ું ં . મ એમન ેએટલા માટે 
ક ું કે સભાગૃહ આટલી શાંિતથી ચાલે છે, પૂ  થવા આ યુંં  પછી તમે અ યારે કશા કારણ વગર બેનર એકલા બતાવો તેનો શુ ં
અથ છે? તો મારે તેમને બહાર કાઢવા ઇએ ? મ સારી રીતે ક ુ,ં તમે ગમે તેમ વત  એમ ચાલે? (અંતરાય) એટલે તમે દર 
વખતે અિધકારનો ઉપયોગ કરાવશો ? કોઇક વખત મારી પણ કોઇ કોમે ટ હોઇ શકે, મારી હળવાશમાં કોઇ કોમે ટ હોઇ શકે. 
આ બધા માટે નહોતી મારી ી ઇમરાનભાઇ માટે હતી. હ સમ  ગયો ું (અંતરાય) એમન ેખોટ લા ય ુહોય તો હ દલગીરું ું , મારા 
અને એમના સંબંધોમા ંમ ક ું કે તમે આખા ગૃહ દરિમયાન શાંિતથી બેઠાં છો. ચાલો ઠીક છે, ઓ.કે. હવેથી મારે િનયમ મુજબ 
વતવાનું રહેશ.ે (અંતરાય) લીઝ, આપ બેસી વ, મારે િનયમ મુજબ વતવાનુ ં રહેશ.ે મારે હવ ે દરેક વખતે િનયમ મુજબ 
વતવાનું રહેશ.ે આ તો હળવાશમાં ક ુ ંહોય તેન ેઇ યુ બનાવો. પેલા ી ેશભાઇ યાંથી આવુ ંકરતા હતા યારે તમારામાંથી 
કોઇ બો યુ?ં એક માનનીય સભાસદ બેફામ રીતે વત યારે કોઇ બો યું ? 
 ી પરેશ ધાનાણી : સાહેબ, આ ગુજરાતની િવધાનસભામાં તમે પીકર છો અને આ સરકાર (અંતરાય) 
 અ  ય ી  : લીઝ, બેસો. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ  (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, મારે કહેવુ ં છે આપે એમ ક ું કે આ 
પાિક તાન નથી. મને એમ લાગે છે આપે સાચંુ જ ક ું છે. તમને શેનો વાંધો છે? અહ યા આ પાિક તાન છે ? આ 
પાિક તાનની િવધાનસભા છે ? ના, આ ગુજરાતની િવધાનસભા છે.    
 સાહેબ, આપે કાંઇ ખોટ ક ુંું  નથી. આ બરાબર છે. (સતત અંતરાય) આ પાિક તાન નથી. સાહેબ, આ પાિક તાન 
નથી. માનનીય અ ય ી, આપે શું ખોટ ક ુંું ?, શું ખોટ ક ુંું ? આ પાિક તાન નથી. (સતત અંતરાય) (ક ેસના તમામ 
સ યો જ યા પર ઊભાં થઇ જતા)ં સાહેબ, આપ સાચા છો. આ પાિક તાન નથી. આ ગુજરાત છે. આ બરાબર છે, સમ  લો. 
(સતત અંતરાય)  
  અ  ય ી : સભાગૃહન ે૧૫ િમિનટ માટે મુલતવી રાખુ ંછંુ. સભાગૃહ ૧૫ િમિનટ બાદ મળશ.ે   

( સભાગૃહ મુલતવી- સાંજના ૪.૩૬થી ૪.૫૧) 
અ ય ી અ ય થાને 

 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ(ગણદેવી) : માનનીય અ ય ી, હ આદરણીય નરે ભાઇ મોદી સાહેબ અન ેું ી અિમત 
શાહ સાહેબન ેપણ ખૂબ-ખૂબ અિભનંદન આપંુ છ કારણ કેુ ં , આ કાયદો ઇિતહાસના પાના પર સુવણ અ રે લખાઇ ગયો છે. 
પીડા ભોગવતા લાખો લોકોન ેઆ કાયદો આવવાના કારણે આજ ેખૂબ મોટી રાહત થઇ છે, પરતુ ક ેસના િમ ોન ે કે બી  ં
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લોકોને પીડા ઊભી થઇ છે. હ પણ આ દવાસી સમાજમાંથી આવુ ંછું ંુ . હ  NRCની કોઇ વાત નથી થઇ અને આ દવાસી 
િવ તારમાં ઉ કેરવાનું શ  થઇ ગયું છે. મુિ લમોને ઉ કેરવાનુ ંશ  થઇ ગયું છે, દિલતોને ઉ કેરવાનુ ંશ  થઇ ગયુ ંછે. આ કયા 

કારની રાજનીિત છે! િન ન ક ાએ જઇન ે યા ંસુધી ઉ કેરવાના ય નો કરશો? આ શાંિતિ ય રા ય, ગિતશીલ રા યની 
શાંિત ડહોળવાનો જ ે ય ન થઇ ર ો છે એને હ સખત શ દોમાં વખોડ છ અને આ રા ય સરકાું ં ંુ ુ રને હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . મ 
વાં યું છે અને યુ ં છે કે પાછલા પાંચ વષમા ં૫૬૬ જટેલા મુિ લમોન ેનાગ રકતા આપવામા ંઆવી છે. સાચા મુિ લમો હશ ે
એને પણ નાગ રકતા આપવામાં આવશ.ે કોઇ મિુ લમને નુકસાન થવાનું નથી. મહેરબાની કરીને ગેરમાગ દોરવાનું બંધ કરો. 
આજ ેજ મ યું છે કે લગભગ ૧૦,૦૦૦થી વધારે િવ ાથ ઓ મહેસાણામા ંઆ િબલના સમથનમા ંઆગળ આ યા છે. હ પણ ું
આ દવાસી સમાજમાંથી આવું છંુ. ડૉ. િષયારા સાહેબ આપણા આ દવાસી પણ આઇ.એ.એસ., આઇ.પી.એસ., ડૉ ટર, 
એિ જિનયર બનીને આગળ નીકળી ગયા છે. હવે તમે એ લોકો ગેરમાગ દોરાવાના નથી. સરકારી િમલકતને નુકસાન 
પહ ચાડવું એ યા કારની રાજનીિત છે? િવ ાથ ઓ શાિંતથી ભણતા હોય એને લઇ આવવાના. ગુજરાત આખા દેશમાં અન ે
દુિનયામાં ઓળખાઇ ર ું છે એને બદનામ કરવાનું આ (xxx)ચાલે છે? જ ેરીતે આ ચાલી ર ું છે એ કોઇ પણ સં ગોમાં ન હ 
ચલાવાય અન ે ી દપિસંહ સાહેબ જ ે તાવ લઇને આ યા છે એને હ સમથન નથી આપતો પણ ધ યવાદ આપંુ છું ંુ , ખૂબ-
ખૂબ ધ યવાદ આપંુ છંુ, લાખો-લાખો ધ યવાદ આપંુ છંુ.  
  ી દપિસંહ ભ. ડે (રાજય ક ાના ગૃહ મં ી ી): માનનીય અ ય ી, જદા જદા બ  ેપ ના મોટી સં યામા ંુ ુ
માનનીય ધારાસ ય ીઓએ પોતાના િવચારો યકત કયા છે. હ આપણા સભાગૃહના નેતા માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ ું
પાણીને અિભનંદન આપંુ છંુ. અિભનંદન એટલા માટે આપંુ છ કેુ ં , એમના િવચારથી અમારા ગૃહ િવભાગ સંબંધી આ તાવ 

લઇને હ સ માું નનીય સભાગૃહની અંદર આ યો છંુ અન ેઆજ ેસા  થયું કે ચચા કરવાની તક મળીં . તમે કઇ રીતે ગુજરાતની 
ને ગુમરાહ કરવા માટે ય ન કરી ર ા છો તેના બધા મુ ાથી અમે વાકેફ હતા. અમે તમારા બધા મુ ાઓનો જવાબ આ યો 

છે અને હજ પણ કહ છ કેુ ુું ં , આ સીટીઝન એમે ડમે ટ એકટથી ભારતના સવા સો કરોડ નાગરીકોમાંથી એક પણ નાગરીકની 
નાગરીકતાને કોઇ પણ કારની સમ યા થવાની નથી. એના કોઇ પણ કારના પૂરાવા માગવામાં આવનારા નથી. મા  અન ે
મા  પાિક તાન, અફઘાિન તાન અને બાં લાદેશના યાં વસતા લઘુમિતઓન ેભારતની અદંર ડસે બર ૨૦૧૪ પછી એને 
નાગ રક વ મળે છે. એટલે મહેરબાની કરીને આ માણનેી ગેરસમ  અને બાકીની મા હતી દોષના આધારે ના મનમાં ગેર 
સમજ ન કરાવવી ઇએ. જ ે જદા જદા મુ ાઓની ચચા થઇ એમાં ુ ુ ી યાસુ ીનભાઇન ે હ અિભનદંન આપંુ છ કે તેઓએ ું ંુ
અમારી વાતને સમથન કય ુ છે. અને એમણે ક ું છે કે હા, પાિક તાનમાં વસતા એ લઘુમિતની સમ યા હોય તો આપણે 
ચોકકસ તે દશામાં કામ કરવું ઇએ. પણ મન ેએક વાતમાં જરા તકલીફ પડી. અને તકલીફ એ પડી કે ‘ ‘ તમારામાં તાકાત 
હોય તો તમે પાિક તાનન ેફકી મારોૂં ’ ’ ,  હવે એ દવસો દૂર નથી, કે છાસવારે પાિક તાનમાંથી આતંકવાદીઓ આવીને આપણા 
િનદ ષ નાગરીકોની ક લેઆમ કરી ય અને તમારા શાસનમાં તમે ઉફ નહોતા બોલતા. આ તો જવામંદ મોદી બેઠો છે કે 
ગોળીનો જવાબ ગોળાથી આપે છે. (અંતરાય) સાંભળો, સાંભળો, આ સાંભળો તકલીફ ન પડે, આ ગુજરાતનો સાવજ 
દ હીની ગાદી ઉપર બેઠો છે,(અંતરાય) સાંભળો, સજ કલ ટાઇક કરીન ે પુલવામામાં માટે એની બોડમા ંજઇન ેએક એકનો 

ચુન ચુન કર બદલો લીધો એ મોદી સાહેબે લીધો છે. મોદી સાહેબ જયારે ગુજરાતમા ંહતા, ગુજરાતની અંદર પણ આ માણનેી 
ઘટના બની. સાહેબ, દેશમાં આતંકવાદની ઘટના બન.ે ય.ુપી.એ.ની રાજકીય ઇ છાશિ તના અભાવ ે કોઇ પકડવા જતા 
નહોતા. ગુજરાતમાં િસરીયલ લા ટની ઘટના બની. કેરળથી આઝમગઢ આતંકવાદીઓની બોડમા ં જઇન ે આતંકવાદીઓન ે
પકડવાનું કોઇએ કામ કયુ હોય તો એ ગુજરાતના મુ યમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ કયુ છે. માનનીય અ ય ી, ી નહે એ, 
(અંતરાય) તમારે ી પંુ ભાઇ, બધા જ જવાબ ઇએ છે? મને જ ેપૂછયા છે તે આપંુ છંુ. (અંતરાય) હવે ભાઇ, તમે આ બધંુ 
સાચ યુ ં હોત તો તમારા ી રાહલ ગાંધીને અમારી ુ ીમતી મૃતીબેને અમેઠીમાંથી ભગાડીને કેરલમાં મુ લીમ િવ તારમા ં
મોક યા યારે તમ ેમાંડ ચંૂટાયા છો. એટલે તમારે લઘુમિત માટે બોલવું પડે હ કયાં ના પાડ છું ં ંુ ુ . એ તમારા મત છે. નહ તર તમ ે
બધા આમાંથી ઘણા.ં..... 
 ી પરેશભાઇ ધાનાણી : ી દપિસહં, તમારા નથી? 
 ી દપિસંહ ડે  : બધા અમારા મત છે. પણ તો અમેઠીમાથંી કેરળમાં શું કામ જવું પડયુ?ં અમારે તો સૌનો 
સાથ, સૌનો િવકાસ અને સૌનો િવ ાસ એ અમા  સૂ  છેં  અન ેસૂ ના આધારે ચાલીએ છીએ. એટલે માનનીય અ ય ી, 
પાિક તાનને ફકી મારવાની વાત કરે છેૂં , આ ભારતીય જનતા પાટ ની ી નરે  મોદીની સરકાર છે. ભારતના સીમાડાઓની 
ર ા કરવી એ આ સરકારનું કત ય છે. આ કત ય નીભાવતા નીભાવતા જયારે આવ યકતા પડશે તો આજ ેતો અમારે એર 
ટાઇક કરવી પડી છે અને આવતીકાલ ેઆ ભારત માતાનું જતન કરવા માટે જ ેપણ પગલાં લેવા પડશે તે ભારતની સરકાર 

તેના માટે તૈયાર છે.  માનનીય અ ય ી, જ.ેએન.ય.ુમા ંબનાવ બ યો એની વાત કરી. કોલેજની વાત કરી દસ જટેલા ભાડતી ૂ
લોકો દેખાવ કરે તમ ેએન ેસીએએનો િવરોધ ગણો છો? દ હીની અદંર દસ જણા બેસીન ેિવરોધ કરે તો તમ ેએને િવરોધ  ગણો 
છો?    
                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



તા.૧૦મી યુઆરી, ૨૦૨૦ 
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 માનનીય શૈલેષભાઇએ પણ ઘણા મુ ાઓની વાત કરી છે.  મારે એટલું  જ કહેવું છે કે ધમના આધારે ભાગલા કોણ ે
પા ા? મતોની તૃિ કરણની રાજનીિત માટે ઇિતહાસ તમને માફ ન કરે એવી ભૂલો આ ક ેસે કરી છે. શાહબાનુ નામની 
મ હલા પોતાના ભરણ પોષણ માટે લડી, સુ ીમ કોટ ચૂકાદો આ યો અને ચૂકાદાની સામ ેમુિ લમ તૃિ કરણની રાજનીિતના 
કારણે દેશની અંદર સંસદની અંદર ભરણ પોષણનો કાયદો કોણ ેબના યો હતો? કોના લાભાથ આ કરેલ હતંુ?  રામ મં દર 
બનતંુ હતંુ  અન ેરામ મં દર બનતા  કિપલ િમ લ એમણ ેએ ફડેવીટ કરી અન ેએના આધારે રામ મં દરના બાંધકામની યા 
તમે  કોના લાભાથ અટકાવતા હતા? આ તો ી નરે  મોદીની સરકાર બની અને કહેવામાં આ યું એના કારણે ચૂકાદો આ યો 
છે. જયારે રામસેતુની વાત થઇ તો રામસેતુ જવેું કશુ ંજ અિ ત વમાં નથી એવી વાત કરેલી. અમે તો આ કાયદો મા ને મા  
માનવ અિધકારના જતન માટે બના યો છે. માનવ અિધકારના જતનની સાથે કોઇન ેપણ આ કાયદાના કારણે અ યાય ન થાય  
એ અમારી ફરજ છે અને એ દશાની અદંર અમે ચો સ આગળ વધીએ છીએ.  
 િસટીઝન એમે ડમે ટ એકટ ર૦૧૯મા ંજ ેસુધારો કરવામા ંઆ યો છે. એમાં માનનીય પરેશભાઇએ એવી દલીલ કરી કે 
ભારતના આટ કલ ૧૪નો ભંગ કરે છે. આટ કલ ૧૪ ભારતના નાગ રકોને સમાનતાનો હ  બ ે છે. સમાજના જદા જદા ુ ુ
વગ ની જ રયાત જદી જદી હોય છેુ ુ . આ માટે ઘણીવાર કાયદા ારા અલગ અલગ ગવાઇ કરવી પડે છે.  દા.ત. એસ.સી., 
એસ.ટી. લોકોને અનામત આપવી આવ યકતા હોય તો એના માટે અલગ આપણે યવ થા કરવી પડે અને આજ ેઆપણે યુ ં
કે એમા ંદસ વષનો વધારો કરવામા ંઆ યો છે. સમાનતાના િસ ાંતનો અથ એવો ન હોઇ શકે કે દરેક કાયદો બધાને માટે એક 
સરખો લાગુ કરવો! નહે  નીસા વસ સ મહેબુબના સુ ીમ કોટના ચુકાદામાં એવું ઠરા યું છે કે ધારાગૃહોને ખાસ ઉ ેશો ચ રતાથ 
કરવા માટે ખાસ કાયદાઓ કરવાની આવ યકતા હોય છે અને આ હેતુ માટે કાયદા જમેને લાગુ પાડવાના છે એનું વગ કરણ  
કરવાની સ ા હોવી ઇએ. આમ સમાન ર ણના િસ ાંતમાં  મુ ય  વગ કરણનો અન ે એના વાજબીપણાનો છે. આ 

માણે એનું નેકસસે અને સામી ય એના આધાર ઉપર આ કાયદો બનાવવામાં આ યો છે.  
 આ ઉપરાંત ણ દેશમાં રહેતા લઘુમિત સમદુાયના લોકોને ભારતની નાગ રકતા આપવાની ગવાઇ કરવામા ંઆવી 
છે. એટલા માટે લઘુમિત સમાજના લોકોનો એક વગ તરીકેનુ ંવગ કરણ કરવામાં આવેલ છે જ ેચો સપણે બૌિ ક આધાર પર 
કરવામાં આવેલ છે. કારણ કે હ દ,ુ બુ , જનૈ, પારસી, શીખ અને ઇસાઇ કે આ દેશોમાં લઘુમિતમા ંછે તે બધાને એક લઘુમિત 
વગ તરીકે વગ કરણ કરવામાં આવેલ છે અને જ ેવગ કરણ કરવામા ંઆવેલ છે તેનો હેતુ અને વગ કરણ વ ચે પણ સંપૂણપણે 
સામી ય છે અન ેએનાથી કાયદાનો હેતુ પણ ચ ર ાથ  થાય છે. આમ જ ેગેરબંધારણીય રીતે કાયદો બના યો છે  એ કોઇપણ 
હસાબે માની શકાય તેમ નથી. એક બી  આ ેપ કરવામાં આવે છે કે આ િબનસાં દાયકતાની િવ માં છે. આ દલીલ સાચી 

નથી કે આ કાયદાનો હેતુ ણ દેશમાં વસતા મા  લઘુમિતઓ માટે જ છે. આ ણ દેશો એવા છે કે યાં બહમિત એ મુિ લમ ુ
સમાજ છે એટલે એમના ઉપર કોઇપણ કારની ધાિમક ઉ પીડન થવાનો કોઇ  રહેતો નથી અન ે ણ દેશોના બહમિતુ  
સમૂદાય એટલે કે મિુ લમોને હાલના તબ ે  નાગ રકતા આપવાનો  થતો નથી પરતુ સાથેં  સાથે હ સભાગૃહન ેજણાવવા ું
માગંુ છ કે આનો અથ એ નથી કે પાિક તાનુ ં , બાં લાદેશ કે અફધાિન તાનનો કોઇપણ મુિ લમ અહ યા નાગ રકતા માગે તો 
આપણે નહ  આપવી એવુ ંનથી. મુિ લમોન ેસીટીઝન એકટની કલમ-૬ હેઠળ નાગ રકતા મેળવવા માટેના ર તા ખુ ા છે. આ 

ણ અને અ ય દેશોના મુિ લમો પણ નાગ રકતા માટે હમેશા અર  કરી શકે છે અને છે ા છ વષમાં રં ,૮૩૦ પાિક તાની, 
૯૧૨ અફધાની અન ે૧૭ર બાં લાદેશી નાગ રકોન ેભારતીય તરીકેનું નાગ રક વ આપવામાં આ યુ ં છે. આપણે સૌ ણીએ 
છીએ કે અદનાન સામી જ ે પાિક તાની મુિ લમ છે એમન ે પણ ભારતીય નાગ રક વ ઇતંુ હતંુ, આપણે એમન ે આ યું છે 
એટલે આ માણનેી ભારતની લધુમિતઓના તમે િવરોધીઓ છો એવી છબી તમે અમારી ઉભી કરવા માટેનો જ ે યાસ કય  છે 
એટલે મને એવું લા યું કે તમારો રાજકીય એજ ડા જ ેહોય તે, તમારે લધુમિત તૃિ કરણના મત માટે જ ેકરવુ ંપડે તે, પરતુ ં
વા તિવકતા સ માનનીય સભાગૃહના યાન ઉપર લાવવા માટે આવ યકતા હતી એટલા માટે હ આ સ માનનીય સભાગૃહના ું
યાન ે લા યો છંુ. ટકમા ં મારે એટલુ ં જ કહેવુ ં છે કે સીટીઝન એમે ડમે ટ એકટના મા યમથી અન ે આ ણૂં  રા ોની 

લધુમિતઓના દુઃખોનું િનવારણ કરી શકીશુ,ં એમને માન આપી શકીશુ,ં એમને સ માન આપી શકીશું અને આવી શુ  
બુિ મતાના આધાર ઉપર ી નરે ભાઇ મોદી અને ી અિમતભાઇ શાહ જ ે કાયદો લઇને આ યા છે એ કાયદાન ે માટે 
ધ યવાદ આપતો તાવ આપ સૌની સમ  લા યો છંુ અને તમે તમારા મતિવ તારોમાં રહેતા અથવા ગુજરાતમાં રહેતા આવા 
શરણાથ ઓને જયારે મળશો યારે એમની એ યથાન,ે એ વદેનાને યવ થામા ંપ રવત ત કરવા માટે ઉ મ કારનો યાસ 
કય  છે. હ સ માનનીય સભાગૃહન ેિવનંતી ક  છ કે આપ સૌ એને સમથન આપોું ં ંુ .   
 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 

 સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના પ-૦૮ વા યે પૂ  થતા  સભાગૃહં , અ ય ીના આદેશાનુસાર સોમવાર, 
તારીખ.ર૪-ર-ર૦ર૦ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ વાગે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં   
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ગુજરાત િવધાનસભા 
બુધવાર, તા. ર૬મી ફ ુઆરીે , ૨૦ર૦ 

ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ ુ.ં 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

તારાંિકત ો  
નવસારી િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

* ૨૧૦૮૩ ી નરશભાઈ પટલે ે   (ગણદેવી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નવસારી િજ ામા ં વેલાવાળા શાકભા  પાકોના 
વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૦૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨- 

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૭૯૩ 

કલુ  ૧૮૯૪  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૬૪ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨- 

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૨૯૫ 

કલુ  ૯૫૯   
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૭,૫૫,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-

૧૨- ૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૨૦,૦૫,૫૧૦/- 

કલુ  ૫૭,૬૦,૫૧૦/-  
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આજ ેર૬મી ફે ુઆરી છે. હ દુ તાનની આઝાદીના દવાના, સશ  
કાય મની િત ા લેનાર વીર િવનાયક દામોદર સાવરકર ની પૂ યિતિથ દન ેહ તેમને ભાવભીની િવરાંજિલ આપંુ છું ંુ .  
  અ  ય ી : આજ ેઅમદાવાદનો પણ જ મ દવસ છે.  
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ : સાથ ે સાથ ે દશેના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ જ ે રીતે ‘ ટ પ નમ તે’  એક 
ઐિતહાિસક કાય મ કય  અન ેગુજરાતની સરકારે એમાં સફળતા મળેવી અન ે િવના િવ ને પાર પા ો એ બદલ સરકાર ીન ે
અિભનંદન આપંુ છંુ. માનનીય અ ય ી, મારા ના જવાબમા ંમળેલ મા હતી માણે તા.૨૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ 
જવાબ બરાબર છે.  પણ આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , તા.ર૪-ર-ર૦ર૦ની 
િ થિતએ નવસારી િજ ામા ંવેલાવાળા શાકભા ના પાક માટે અ યાર સુધી ટેલીઝ મંડપ માટે કેટલી અર ઓ આવી અને એ 
પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી? મારે એ પણ ણવું છે કે જલાલપોર, ગણદેવી અન ેનવસારીમાંથી અર ઓ ઓછી 
આવી છે તો એના કારણો શું છે?  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, તા. ૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતની િવગતો એમણે માગી હતી 
એ આપી છે. એમણે આજની તારીખ સુધીમાં એટલે કે તા. ર૪-ર-ર૦ર૦ સુધીની પ રિ થિતની વાત કરી છે. તા. ર૪-ર-
ર૦ર૦ની િ થિતએ નવસારી િજ ામાં વલેાવાળા શાકભા ના પાકના વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપમાં કલ રરુ ૮ર અર ઓ આવેલ 
હતી એ પૈકી ૧૧૭૦ અર ઓ મંજર કરી અને િપયા ૂ ૬૯ લાખ ૩૩ હ ર ૬૪૦ની સહાય પણ ચૂકવવામાં આવી છે. એમનો 
બી   હતો એ બાબતે જણાવું કે, નવસારી, ગણદેવી અને જલાલપોર તાલુકામા ંઆંબા અને ચીકના પાકનુ ંવાવેતર વધુ ુ
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થતંુ હોય છે. આ જમીન કાળી અને પાણીનો ઓછો િનતાર કરતી હોવાથી વેલાવાળા શાકભા નું વાવેતર ન હવત જટેલું થાય 
છે એટલે અર ઓ ઓછી મળતી હોય છે.   
 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , આ 
વેલાવાળા શાકભા  છે એ ટેલીઝ મંડપમાં પણ થાય છે તો  આવા ટેકા મંડપના કાર કયા કયા છે અને એમાં કયા કારનંુ 
મ ટ રયલ વપરાય છે?  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, વેલાવાળા શાકભા  પાક માટે જ ેટેલીઝ મડંપ છે એના કલ ુ

ણ કાર છે.  એક કાચા મંડપ, બી  અધ પાકા મંડપ અને ી  પાકા મંડપ.  કાચા મંડપમાં લાકડ અન ેવાંસના ટેકા તથા ું
.આઇ. વાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અધ પાકા મંડપમાં બોડર ઉપર િસમે ટ, લોખંડનો ટેકો કરીને વ ચે લાકડ હોય ું

છે અને .આઇ. વાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.  પાકા મંડપમાં િસમે ટ, લોખંડનો ટેકો અને .આઇ. વાયરનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવે છે.   
 ી કનુભાઇ  મો. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , ગુજરાત સરકાર યારે 
ખેડતો માટે અનેકિવધ આયોજનો કરીને ખેતીનો વધુૂ ને વધુ િવકાસ થાય એ માટે ય નો કરી રહી છે યારે ટેલીઝ મંડપ માટે 
સહાયના ધોરણો શું છે?  
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : મ વાત કરી કે ણ કારના મંડપ હોય છે. કાચા મંડપ, અધ કાચા મંડપ અન ેપાકા 
મંડપ. કાચા મંડપ માટે અદંાજ ેખચ િત હેકટર િપયા ૫ર૦૦૦ આવે છે. સામા ય ખેડતને ખચના ૂ ૫૦ ટકા મુજબ મહ મ 
િપયા ર૬૦૦૦ િત હેકટર, અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િતના ખેડતોન ે ખચના ૂ ૭૫ ટકા મુજબ મહ મ િપયા 

૩૯,૦૦૦ હેકટરની મયાદામા,ં દેવીપૂજક લાભાથ ઓને ખચના ૯૦ ટકા મુજબ મહ મ િપયા ૪૬,૮૦૦ િત હેકટર 
મયાદામાં સહાય આપવામાં આવ ે છે. તેવી રીતે અધ પાકા મંડપમાં અંદા ત ખચ િપયા ૮૦,૦૦૦ િત હેકટર થાય છે. 
સામા ય ખેડત વગન ે ખચના પૂ ૦ ટકા મુજબ મહ મ િપયા ૪૦,૦૦૦ િત હેકટર, અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત 
જન િતના ખેડતોન ેખચના ૂ ૭૫ ટકા મુજબ મહ મ િપયા ૬૦,૦૦૦ િત હેકટરની મયાદામા,ં દેવીપૂજક લાભાથ ન ેખચના 
૯૦ ટકા મુજબ મહ મ િપયા ૭૨,૦૦૦ િત હેકટર મયાદામા ં સહાય આપવામા ં આવે છે. પાકા મંડપમાં અંદા ત ખચ 
િપયા ૧,૬૦,૦૦૦ િત હેકટર છે. એમાં સામા ય ખેડતને ખચના ૂ ૫૦ ટકા મુજબ મહ મ િપયા ૮૦,૦૦૦ િત હેકટર, 

અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િતના ખેડતોને ખચના ૂ ૭૫ ટકા મુજબ મહ મ િપયા ૧,૨૦,૦૦૦ િત હેકટરની 
મયાદામા,ં દેવીપૂજક લાભાથ ને ખચના ૯૦ ટકા મુજબ િપયા ૧,૪૦,૦૦૦ િત હેકટરની મયાદામા ંસહાય આપવામાં આવ ે
છે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૨ હેકટરની મયાદામા ંસહાય ચૂકવવામાં આવે છે.    
 

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ખેતીપાકોને થયેલ નુકસાન 
*  ૨૨૯૩૨ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં તાલુકાવાર વષ ૨૦૧૯માં થયલે અિતવૃિ થી 
કેટલા ખેડતોના ખેતીપાકોને કેટલું નુકસાન થયુંૂ , 

  (૧)  
િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ ખેડૂતોની સં યા 

બોડેલી ૨૫૦ 
છોટા ઉદેપુર ૩૪૦ 
જતેપુર પાવી ૩૫૨ 
કવાંટ ૭૮૪ 

છોટા ઉદેપુર 

નસવાડી ૪૦૭ 

 (૨) ઉકત િ થિતએ રા ય સરકારે અિતવિૃ થી 
થયેલ નુકસાનનું સવ કરાવી કેટલી રકમની સહાય ચૂકવી, 
અન ે

  (૨) કાયવાહી ગિત હેઠળ. 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેડતોને સહાય ચૂકવવાની બાકી ૂ
છે અને યાં સુધીમાં ચુકવાશે ? 

  (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલાૂ . 

 ી મોહનિસંહ  છો. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, મ જ ે  પૂ યો છે કે, છોટા ઉદેપુર િજ ામા ંતાલુકાવાર વષ 
૨૦૧૯મા ંથયેલ અિતવૃિ થી કેટલા ખેડતોના ખેતીપાકોને થયલેું નુકસાનૂ ? મારે એટલુ ંજ ણવુ ં છે કે, ૬ તાલુકામાં દરેક 
તાલુકાવાર ખેડતોની સં યા કેટલીૂ ? અન ેછોટા ઉદેપુર િજ ાના ૬ તાલુકાના ૮૦૮ જટેલા ગામોના આ દવાસીઓ, ખેત મજરો ૂ
સમ  ગુજરાતમા ંજદી જદી જ યાએ મજરી કરે છેુ ુ ૂ . રા યમાં સૌથી વધુ વરસાદ છોટા ઉદેપુર િજ ામા ંવષવાના કારણે ખેતીના 
પાકો તમામ ખલાસ થઇ ગયા છે આ સરવે કરતા કેટલો સમય લાગે? અન ેઆ સરવ ે૪-૪ મ હના થવા છતાં ૨૪૬૧ જટેલા 



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 

તારાંિકત ો 

  81 

ખેડતોને વળતર ચૂકવવાનું છે એ અ યાર સુધી ચુકવાયું નથીૂ . ગુજરાતના અ ય િજ ાઓમાં ચુકવાઇ ગયું છે તો છોટા ઉદેપુરમા ં
આ વળતર કેટલા સમયમા ંચૂકવાશ?ે  
 ી આર.સી.ફળદ ુ: માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના સ માનનીય િસિનયર સ ય ી મોહનિસંહભાઇનો જ ે  છે 
એમાં હ મહદઅંશ ેસમંત થાવ છું ંુ . જલાઇુ , ઓગ ટ, સ ટે બર આ મ હનામાં મા  છોટા ઉદેપુર િજ ો જ નહ . પરતુ ગુજરાતના ં
ખૂબ વધુ ભાગોની અંદર અિતવૃિ  થયલે હતી અને આ છોટા- ઉદેપુર િજ ાની અંદર ખેડતોએ જ ે અર  કરી એમન ેૂ
અિતવિૃ ના ધોરણે સહાય આપવામા ં આવશ.ે આ સહાય છે એ એસ.ડી.આર.એફ.ના ધોરણે આપવી એવો રા ય સરકારે 
િનણય કરેલો. પંરતુ સ ટે બર-ઓ ટોબરમાં પણ ગુજરાતના મોટાભાગના િવ તારોમાં કમોસમી વરસાદની શ આત થઇ. 
એટલ ેમારા કૃિષ િવભાગ અને રેવ યુ િવભાગના કમચારીઓએ યા ંઅિતવૃિ  થયલેી એ િવ તારોમા ંસરવનેી કામગીરી કરતા 
હતા. એમા ં છોટા ઉદેપુર િજ ાની અંદર પણ આઇ- કેચ સરવનેી કામગીરી યા ં ચાલતી હતી. દર યાન કમોસમી વરસાદ 
થવાના કારણે યાપક રીતે ગુજરાતના ખેડતોના ઊભા પાકો હાવિ ટગની યા હેઠળ હોય અન ેનુકસાનની યા બહ મોટાૂ ં ુ  
પાયા પર થઇ. (અંતરાય) 
    અ  ય ી : એમનો  ટકો છે કે  કેટલો સમય લાગશેૂં ?  
 ી આર.સી.ફળદ ુ : માનનીય અ ય ી, આમા ં૨૪૬૧ ખેડતોએ નુકસાનીનુ ં વળતર મળ ેએટલા માટે અર ઓ ૂ
કરેલી હતી. યારે એમણે  પૂ યો છે એ વખતે કાયવાહી ગિતમાં છે એવો મ જવાબ આ યો હતો. પરતુ યારબાદ આજની ં
તારીખમા ં૧૩૦૯ ખેડતોને એસૂ .ડી.આર.એફ.ના ધોરણો માણે ચૂકવ ં થઇ ગયું છે. બી  ૧૧પર અર ઓવાળા પડતર 
કેસો હતા એ પડતર અર ઓવાળા ખેડતોએ આ  એસૂ .ડી.આર.એફ.ના ધોરણો માણ ેજ ે૧૩૦૯ ખેડતોને ચૂકવ  ંકરવામા ંૂ
આ યું છે એ ખેડતોને તો પૈસા મળી ગયા પણ બાકી રહેતા ૂ ૧૧પર ખેડતો માટે સરકારે મોટ યાપક માણમા ંપેકેજ હેર કયુૂ ું . 
ગુજરાતના ર૪૮ તાલુકાના ખેડતોને સરકારે એસૂ .ડી.આર.એફ. અન ેરાજયના બજટે હેઠળ એમને સહાયતા આપવા માટેનુ ંમોટ ું
પેકેજ હેર કય.ુ એની અંદર આ ૧૧પર ખેડતોએ ઓન લાઇન એ લીકેશન કરી હતી એટલ ેડ લીકેશન થયું એટલ ેમાનનીય ૂ ુ
મોહનિસંહભાઇનો  જ ે છે એમા ં ૧૦૦ ટકા ચૂકવ ં થઇ ગયું છે. ૧૧પર ખેડતોની જ ે અર  પડતર રહી એ ડ લીકેશન ૂ ુ
થવાને કારણે પડતર રહી. મોટ પેકેજ જ ે હેર કયુ રું ૪૮ તાલુકાના ખેડતોને જ ેસહાય આપવાૂ નું પેકેજ હેર કયુ એમાં એ 
ખેડતોને સહાયતા મળી ગઇ છેૂ .   
 ી અભિેસંહ  મો. તડવી : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફતે માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ  કે ું ંુ
છોટાઉદેપુર િજ ામાં અ ય કોઇ યોજના ારા આ િજ ાના ખેડતોને સહાય આપવામાં આવે છે કે કેમૂ ? અને તેની િવગતો શુ ં
છે?  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, ી મોહનિસંહભાઇના ના જવાબમા ંમ જમે હમણા ંજ પ તા કરી એ 

માણે આમા ં તો મા  ર૪૬૧ ખેડતો હતા પરતુ આખા છોટાઉદપુેર િજ ાની અદંર બાકીના ખેડતોન ે પણ વધતા ઓછા ૂ ૂં
માણમા ંનુકસાન થયુ ંજ હતંુ. એટલ ેમાનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ ે

ગુજરાતના ઇિતહાસમાં પહેલી વખત મારે કહેવું પડશે કે ખેડતોને જયારે ચાલુ િસઝનમાં અિતવૃિ  થઇ હોયૂ , કમોસમી વરસાદ 
થયો હોય એવા વખતે યાપક માણમાં જયારે નુકસાન થયું હોય યારે આવડ મોટ માતબર પેકેજ ુ ું ં ૩૭૯પ કરોડ િપયાનુ ં
પેકેજ જ ે હેર કય,ુ ખેડતના દીકરા તરીકે અને કૃિષમં ી તરીકે હ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છ અન ે ી અભેિસંહભાઇએ ૂ ુું ં
જ ેવાત કરી એ માણે આ પેકેજ જ ે હેર કયુ એમાં ૧રપ તાલુકા એવા હતા કે જમેાં ૧ ચથી વધારે વરસાદ થયો હતો એમન ે
િપયા ૬૮૦૦ િત હેકટર, બે હેકટરની મયાદામાં સહાયતા કરવાનો રાજય સરકારે િનણય કય  અન ેએ જ રીતે ૪ર તાલુકા 

એવા હતા કે જનેી અદંર જ ેવરસાદ માપક યં  મામલતદાર કચેરીએ હોય છે યાં આગળ ૧ ચથી ઓછો વરસાદ થયો હોય 
એવા િવ તારના એવા ગામોન ેપણ આપણ ેછોડયા નહ  અને એવા ખેડતોને પણ િત ખેડત ૂ ૂ ૪૦૦૦ િપયા આપવાનું નકકી 
કયુ એટલુ ંજ નહ  એ જ ૪ર તાલુકાના કેટલાક વેધર ટેશન એવા હતા કે જયા ંવેધર ટેશન એરીયાની અંદર ૧ ચથી વધારે ર 

ચની અંદર વરસાદ થયો હોય કમોસમી વરસાદ તો  એવા ખેડતોને િપયા ૂ ૬૮૦૦ િત હેકટર બે હેકટરની મયાદામાં પણ 
રાજય સરકારે સહાય આપવાનુ ં નકકી કય.ુ બી  ૮૧ તાલુકા એવા હતા કે એ ખેડતોન ે પણ માનનીય મુ યમં ી ી અન ેૂ
માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ પણ મોટ મન રાખી અન ેબધા જ ખેડતોને ુ ૂં ૪૦૦૦ િપયા આપવા એવો િનણય કય  એટલ ે

ી અભેિસંહભાઇએ જ ે  કય  છે એ સંખેડા અન ેબાકીના તાલુકાઓને પણ એનો લાભ મ ો છે.  
 ી સુખરામભાઇ  હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ ી મોહનિસહંભાઇના મા ંજણા યુ ં કે 
૧૧પર અર ઓ પડતર છે.  ડ લીકેશન થવાન ેકારણ ેએમ તમ ેકહો છોુ . મારે એ ણવું છે કે સાહેબે પહેલા  કય  કે 
બોડેલી, છોટાઉદેપુર, જતેપુર-કવાંટ, નસવાડી, સંખેડા આખા િજ ામા ંતાલુકાવાર ખેડતોની સં યા કેટલી છે અન ેએ સં યા ૂ

માણે જ ેઅર ઓ થઇ છે એ બહ ઓછી થઇ છેુ . સરકારે એમ કીધંુ કે અમે દરેક ખેડતોને લાભ આપવાના તો આ જ ેબાકી રહી ૂ
ગયેલા ખેડૂત છે એને કયા ંસુધીમાં તમે પૈસા ચૂકવી આપવા માંગો છો?  
 ી આર.સી.ફળદ ુ : માનનીય અ ય ી, આ જ ે સહાયતાનુ ં મોટ પેકેજ હેર કય ુ એમાં જમે મ કીધંુ કે ું ૧૧પર 
ખેડતોએ ડ લીકેશન કયુ ઓનલાઇન એ લીકેશન આ કૃિષ સહાય પેકેજની અંદર અર  કરી દીધી તો એવા ખેડતો ૂ ુ ૂ થઇ અન ે
બોડેલી, છોટાઉદેપુર, કવાંટ, સંખેડા, જતેપુર -પાવી અન ેનસવાડી આ ૬ તાલુકામાં ૬૯૬૭પ ખેડતોએ અર  કરીૂ .  અન ે 
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એની ટની જમે જમે થતી યૂ , વે ર ફકેશન થતંુ ય તેમ તેમ ચૂકવણી કરવાની યા હાલની તારીખે ચાલુ છે. આજના 
તબ ે  પ૭ કરોડ ૯૦ લાખ િપયા આ ખડતોના ખાતામાં જમા થઇ ગયા છેૂ . બાકી રહેતા હોય તેવા મા  ૪૦૦૦-૫૦૦૦ 
ખેડતો બાકી છે તેઓને ટક સમયમાં ચૂકવ ં કરી દવેામાં આવશેૂ ૂં .  
 ી િ જશે મેર  : માનનીય અ ય ી, મં ી ીએ વાત કરી તેમ પા તા ધરાવતા ખેડતોન ે મારા મત િવ તાર ૂ
માિળયા તાલુકાના વીરવદરકા ગામમા ંઆવા ખેડતોની પા તા મુકરર થઇ ગઇ છેૂ , તેમ છતા ંસહાય મળતી નથી. એમાં િત રી 
કચેરીનો રોલ હોય છે, કયાંક તેમની ઢીલાશ વત છે, તો આ ખેડતોને કયારે સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ ? 
 ી આર.સી.ફળદુ : આ ખેડતોનો   છેૂ , એટલે આ છોટા ઉદેપુર િજ ાને સંબંિધત છે, તેમ છતાં મોરબી િજ ામા ં
આવું કયાંય હશે તો સરકાર મોટ મન રાખીને ખેડતોના હતમાં કામ કરશેુ ૂ . 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપના ારા મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ી સુખરામભાઇનો  ુ ં
બહ પ  છેુ . છોટા ઉદેપુર િજ ાના ૬ તાલુકામાં કલ કેટલા ખેડતો છેુ ૂ ? એ પૈકી નુકસાની માટે ઓન લાઇન કે ઓફ લાઇન 
કેટલાએ અર ઓ કરી? કેટલા અર ઓ કરવાથી વંિચત હતા? એ પૈકી મા  ર૪૬૧ લાભાથ ઓન ે આપણે નુકસાનીનો 
અંદાજ ેસરવે કય  છે. કલ કેટલા ખેડતો હતાુ ૂ ? કેટલાએ અર  કરી અને તે પૈકી કેટલા લોકોને વળતર આપવા પા  થાય છે, 
એની પ તા કરે. જ ેલોકો અ ાનતાના કારણોસર, સમય મયાદાના કારણ ેઅર  નથી કરી શકયા અને વા તિવક નુકસાન 
થયું છે, તેવા અરજદારોન ેવળતર ચૂકવવા માટે સરકારે શું પગલા ંભયા એ ણવા માગંુ છંુ? 
 ી આર.સી.ફળદ ુ: માનનીય િવરોધપ ના નેતા ી પરેશભાઇએ  પૂ યો છે મ હમણા ં પ તા કરી દીધી. આ ૬ 
તાલુકા છે. છોટાઉદેપુર િજ ાના એમના ખેડતોને બોડેલીમા ંરપૂ ૦ ખડેતોએ અર  કરેલ હતીૂ .  છોટા ઉદેપુરમાં ૩૪૦.. 
 અ  ય ી : કલુ  ખડતો કેટલાૂ ? 
 ી આર.સી.ફળદ ુ : ર૪૬૧ ખેડતોએ અર  કરેલ હતીૂ . અિતવૃ ીના હેડ હેઠળ એમાંથી ૧૩૦૯ ખેડતોન ે પૈસા  ૂ
ચુકવાઇ ગયા. 
 અ  ય ી : કલ ખેડતો કેટલાુ ૂ ? 
 ી આર.સી.ફળદુ : આ ના કોપના બહારની વાત છે. આ છોટાઉદેપુર િજ ાના ૬૯,૦૦૦ ખેડતોએ અર  કરેલ ૂ
હતી. 
 ી પરેશ ધાનાણી : ફરી વખત આપના મારફત માનનીય મં ી ીને દોહરાવવા માગંુ છ કે છોટાઉદેપુર િજ ામા ંુ ં
ન ધાયેલ કલ ખેડતો કેટલાુ ૂ ? તે પૈકી ઓન લાઇન અને ઓફ લાઇન અર ઓ કેટલાએ કરી? કોઇ કારણોસર અર થી વંિચત 
ર ા હોય અને નુકસાની થઇ હોય તેવા ખેડતોને વળતર ચૂકવવા માટે સરકારે શા ંપગલાં ભયા એ ણવા માગંુ છૂ ુ ં? 
 ી આર.સી.ફળદ ુ :  આ િવષય છે એના કોપની અદંર રહીન ેજવાબ આપંુ છંુ. કેટલા ખેડતો એ ણવુ ં હોય તો ૂ
અલગથી નો ટસ આપવી ઇએ. 
  અ  ય ી : ઓફ લાઇન અર  કેટલી થઇ? 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માફ કર . 
 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, હ આપનો  પૂછું ંુ .  ઓફ લાઇન અર ઓ કેટલી થઇ? 
 ી આર.સી.ફળદુ :  ઓન લાઇન અર ઓ થઇ ૬૯,૬૯પ. 
 અ  ય ી : નથી થઇ. એનો જવાબ આપો અને રહી ગયા હોય એમનો વીકાર કરવા માગો છો?  આટલો જ  છે. 
 ી આર.સી.ફળદુ :  રહી ગયા નથી. યા ચાલુ છે. 
                                     ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 
 * ૨૩૨૭૦ ી કનુભાઈ બારયાૈ   (તળા ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયલે કમોસમી વરસાદથી ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના યા પાકોમા ં
કેટલું નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી ભાવનગર અને બોટાદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમા ં નુકસાનની િવગત 
પ ક-૧  મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ નુકસાન થયેલ 

િવ તાર (હે.) 
ભાવનગર ૨૦૬૯૦ 
ગારીયાધાર ૩૦૦૪૬ 
ઘોઘા ૧૮૮૭૭ 
જસેર ૧૭૯૮૫ 

૧ ભાવનગર 

મહવાુ (ભા) ૫૧૪૭૫ 
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પાિલતાણા ૨૫૫૧૧ 
િસહોર ૩૨૦૧૪ 
તળા  ૪૬૬૮૧ 
ઉમરાળા ૨૬૬૭૫ 
વ ભીપુર ૩૪૩૬૪ 
બરવાળા ૧૮૪૦૦ 
બોટાદ ૪૩૯૪૪ 
ગઢડા ૫૦૪૯૪ 

૨ બોટાદ 

રાણપુર ૩૧૩૧૦  
 (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે ઉકત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ 

( . લાખમાં) 

ભાવનગર ૬૩૮.૪૧ 
ગારીયાધાર ૪૮૫.૫૨ 
ઘોઘા ૩૨૦.૦૦ 
જસેર ૮૯.૪૦ 
મહવાુ (ભા) ૫૩૮.૯૯ 
પાિલતાણા ૫૨૧.૯૪ 
િસહોર ૫૨૪.૦૦ 
તળા  ૬૭૮.૮૦ 
ઉમરાળા ૧૦૨૩.૫૭ 

૧ ભાવનગર 

વ ભીપુર ૩૬૮.૭૪ 
બરવાળા ૧૯૮.૪૮ 
બોટાદ ૧૫૫૨.૧૫ 

૨ બોટાદ 

ગઢડા ૭૨૮.૦૪ 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

 ી કનુભાઇ  મ. બારૈયા : માનનીય અ ય ી, મારા મત િવ તાર ભાવનગર િજ ા અને બોટાદનો  પૂછેલ છે. 
આપણી સરકારે થમ .૭૦૦ કરોડ પછી .૩,૭૦૦ કરોડની ખેડતોને સહાયની હેરાત કરી હતીૂ . મારા જવાબમાં જણાવેલ 
આંકડા માણે અ યાર સુધીમાં ફકત .૧રર૮.૯૯ કરોડની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે. તો આ ચૂકવ ં કેટલા ખેડતોને ૂ
કરવામા ંઆ યું છે અને જ ે .૩૭૦૦ કરોડ પૈકી બાકી રહેતી રકમની ચૂકવણી કરવા માગો છો કે કેમ? મારા મત િવ તારમા ં
ન ધાયેલા ખેડતોના માણમાં ખૂબ ઓછા ખેડતો ઓનલાઇન અર  કરી શ યા છે યારે તેમાં બાકી રહેતા ખેડતોને ચૂકવ  ંૂ ૂ ૂ
કરવા માગો છો કે કેમ? આ ચૂકવ ં કરવાના હોવ તો તે કયારે કરવા માગો છો?   
 ી આર.સી.ફળદ ુ : માનનીય અ ય ી, માનનીય કનુભાઇ બારૈયાએ જ ે  પૂછયો છે તેમા ં તેમણે બહ ઓછા ુ
લોકોને સહાયતા ચૂકવવામાં આવી છે તેવી વાત કરી છે. આ જ ેકલ ઓનલાઇન અર ઓ  આવી હતી તેમાં ભાવનગર િજ ામા ંુ
૧,પર,૭ર૩ અન ે બોટાદ િજ ામાં ૬ર,પર૦ અર ઓ આવી હતી. તે પૈકી ભાવનગર િજ ામા ં ૧,૪૦,૬૮૩ અર ઓનું 
ચૂકવ  ંકરવામા ંઆ યું છે અન ેતેમાં ૯૦ કરોડ ૮૮ લાખ િપયા ચૂકવવામા ંઆ યા છે. તે રીતે બોટાદ િજ ાની અંદર ૬રપર૦ 
અર ઓ આવી હતી તેમાંથી પ૬૮૪૭ ખેડતોને ૂ િપયા ૪ર કરોડ ચૂકવવામા ંઆ યા છે. એમ કરીન ેબંને િજ ામાં ર,૧પ,ર૪૩ 
અર ઓ આવી હતી તે પૈકી ટની ારા ુ ૧,૯૭,પ૩૦ મળવાપા  ખેડતો હતા તેમને ૂ િપયા ૧૩ર કરોડ ૮૮ લાખ 
ચૂકવવામાં આ યા છે.  
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, બોટાદ િજ ો અમારા સુરે નગર િજ ાને એડ ઇિનંગ જ છે. ખાસ 
કરીને મારા મત િવ તારમાં દસાડા, પાટડી, લખતર અને લીમડીનો જ ેનળકાંઠો તેમાં ઘણા બધા ગામડાંઓની અદંર લોકોન ે
આ પૈસા મ ા નથી. એટલા માટે માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કેુ ં , અમારા દસાડા, લખતર અન ેલીમડીના નળકાંઠાના 
િવ તારમાં હ  આ પૈસા ચૂકવવાના બાકી છે તે બધા જ ખેડતો કે જમેની અર ઓ થઇ ગઇ છે તેમને કયાં સુધીમાં આ સહાય ૂ
મળી જશ?ે  
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  અ  ય ી : િવ તાર બહારનો  છે પણ સહાનુભૂિતથી જવાબ આપો. ખેડતો માટેનો છે એટલે જવાબ આપે છેૂ .   
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી,  ભાવનગર અને બોટાદ િજ ા બહારનો  છે તેમ છતાં આ જ ેસરકાર છે 
તે ખેડતોની જ ેઅર ઓ આવી છે તેની ચકાસણી કરતી ય છે અૂ ને આગળ ન કના ભિવ યમાં બધાન ે તે રકમ ચૂકવાઇ 
જશે.  
 ી લલીતભાઇ કગથરા : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ અને તેમણે ું ંુ
તેમની વાતમાં ક ું કે, આમાં સમ  ગુજરાતના ખેડતોને આવરી લીધા છે એટલ ેૂ ૩૭૦૦ કરોડ િપયાનું પેકેજ હેર કરવામા ં
આ યું છે. તો ખેડતોને કેટલું નુકસાન થયું છે તે સરવ ેતમારા િવભાગ મારફતે કરા યું છે કે કોઇ ખાનગી એજ સી મારફત સરવ ેૂ
કરા યું છે ?  મારો બી   એ છે કે, આપ આપની વાતમાં એકરાર કરો છો કે તમામ િવ તારમાં નુકસાન થયું છે તો ખેડતોએ ૂ
ઓનલાઇન અર  શું કામ કરવાની? ી  વાત એ છે કે, આપ સહાય આપીને ન ી કરો છો કે ખેડતોને નુકસાન થયું છેૂ . તો 
જ ેફરિજયાત વીમો ખેડતો પાસેથી લેવામાં આ યો છે તે વીમાની ચૂકવણી ખેડતોને કયારે કરવામાં આવશેૂ ૂ ?  
 ી આર.સી.ફળદ ુ: માનનીય અ ય ી, એક તો એમનો જ ે  છે તે સમ  રાજયની અદંર ક ુ ંછે અને તેનો મારે 
પોિલટીકલ જવાબ હોતો આપવો. પરતુ કોપની બહાર જઇ તેમણે વીમો અને બીજં ુ , ીજ ઘ ં ક ું છેુ ં .  
 અ  ય ી : તેનો જવાબ આપવાની જ ર નથી.  
 ી આર.સી.ફળદ ુ : માનનીય અ ય ી, એટલે જ કહેવુ ં છે કે, આ ગુજરાત રાજયના ર૪૮ તાલકુામા ંઆ પહેલી 
એવી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર છે, અગાઉ ભૂતકાળમાં પણ અિતવૃિ  થઇ હતી. ભૂતકાળમાં આ રા યમાં અિતવૃિ  
થઇ હતી, કમોસમી વરસાદ થયા હતા પરતુ કયારેય આજ ે ખેડતના આંસ ુ લૂછવાવાળી આ સામે બેઠેલા ક ેસના િમ ોની ં ૂ
સરકારે કયારેય િચંતા નથી કરી. મને કહેતા ંગૌરવ થાય છે અન ે િવધાનસભાનો આ પહેલો દવસ છે, બજટૅ સ નો પહેલો 
દવસ છે.  

 અ  ય ી : માનનીય િવર ભાઇન ેતમે ઓળખો છો અને હ પણ ઓળખું છું ંુ .  
 ી આર.સી.ફળદ ુ : માનનીય અ ય ી, મ ય દેશ, રાજ થાન બોલીન ેશુ ંથયું છે? મન ેગૌરવ થાય છે કે, આ 
રાજયના રપ૧ તાલુકામાંથી ર૪૮ તાલુકામાં ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે ખેડતોની હારે આવી ઐિતહાિસક પૅકેજ હેર કય ુૂ
છે.   
 ી આર.સી. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ કૃિષ સહાય પેકેજ અંતગત ભાવનગર અન ે
બોટાદ એમ બ ે િજ ાઓમાંની કલ અર ઓ માટેની મા હતી આપી અને કલ કેટલા ખેડતોને સહાય મળી એની પણ મા હતી ુ ુ ૂ
આપી, પણ મારે માનનીય મં ી ીને આપના મા યમથી એ પુછવું છે કે, તાલુકાવાઇઝ કેટલી અર ઓ આવી અને કેટલા 
ખેડતોને તાલુકાવાઇઝ આની સહાય મળીૂ ?  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, આ ખેડતોૂ ના હતનો  છેને એટલે બધાયને લાગણીઓના સમરા ફટેૂ . 
માનનીય ધારાસ ય ી આર.સી. મકવાણાએ જ ે  પુ યો છે, ભાવનગર િજ ામા ંતાલુકાવાઇઝ કેટલી અર ઓ આવી? તો 
ભાવનગર િજ ાના ભાવનગર તાલુકામાં એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ ૮૬૧૯ અર ઓ આવેલી અને ટેટ બજટે હેઠળ ૮૬૭ 
અર ઓ હતી, ગા રયાધારમાં એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ ઝીરો અર  હતી પરતુ ટેટ બજટેમાં ં ૧પ૬ર૦ અર ઓ હતી, ઘોઘા 
તાલુકામાં એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ ઝીરો અર  હતી પરતુ ટેટ બજટેમાં ં ૮ર૮પ  અર ઓ હતી, જસેર તાલુકામા ં
એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ ઝીરો અર  હતી પરતુ ટેટ બજટેમાં રરં ૩પ અર ઓ હતી, મહુવા તાલુકાની અંદર 
એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ ર૪૮૬ર અર ઓ હતી અને ટેટ બજટેમાં ઝીરો અર ઓ હતી,  પાલીતાણા તાલુકાની અંદર 
એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ ૯પ૮ અર  હતી પરતુ ટેટ બજટેમા ંં ૧૩ર૬૯ અર ઓ હતી, િશહોર તાલુકામા ંએસ.ડી.આર.એફ. 
હેઠળ ઝીરો અર  હતી, પરતુ ટેટ બજટેમાં ં ૧૭૪૩૯ અર ઓ હતી, એ માણે તળા  તાલુકાની અંદર એસ.ડી.આર.એફ. 
હેઠળ ૧૭ર૦૦ અર ઓ હતી પરતુ ટેટ બજટેમાં ં ૭૭૩૬ અર ઓ હતી, ઉમરાળા તાલુકામાં એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ 
૧૩૭૧૦ અર ઓ હતી અને ટેટ બજટેમાં ૦ અર  હતી, એ માણે વ ભીપુરમાં એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ ઝીરો અર  હતી 
પરતુ ટેટ ં બજટેમા ં૯૮૮૩ અર ઓ હતી, એમ કરીને ભાવનગર િજ ાની અંદર ૬પ૩૪૯ અર ઓ એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ 
ઝીરો અર  હતી અને ટેટ બજટે હેઠળ ૭પ૩૩૪  અર ઓ હતી.  
 અ  ય ી :  માંક-૪, એક િમિનટ, માનનીય પરેશભાઇ,   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, બહ ટકો  ુ ં ૂ છે,  
 અ  ય ી : ઘણા બધાને પુછવા દીધા છે,  
 ી પરેશ ધાનાણી : આ તો ખૂબ ગંભીર  છે,  
 અ  ય ી : હવ ેએમની આગળ તો કોઇ નથી, એલ.ઓ.પી. એટલે એલ.ઓ.પી.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ કૃિષ અને ઋિષનુ ં રા ય છે, માનનીય મં ી ીએ બહ િવ તૃુ તમા ં
જવાબ આ યો, ખરીફ ર૦૧૯મા ં ગુજરાતની અદંર કલ ુ ૮પ,૮૭,૮ર૬ હેકટર જમીનમાં કલ પાકનુ ંવાવેતર થયુંુ . અિનયમીત, 
ઓછાં અને કમોસમી વરસાદના કારણ ે ગુજરાતના ૧૭ર તાલુકામા ંવધુ વરસાદ પડવાના કારણ ેવધુ એસ.ડી.આર.એફ. ના 
ધારાધોરણ અનુસાર નુકસાન થયુ.ં સરકારે ખાનગી કપની એ ને ટં  ઇ ફોટેકને ..  
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 અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, આ ગુજરાતની વાત છે,  બહ નાનો છેુ , બોટાદ અન ેભાવનગર િજ ાનો  
છે,  
 ી પરેશ ધાનાણી : કપનીં  પાસે સટેેલાઇટ સરવે કરા યો, આ ો રીમા ંસરકારે જવાબ આ યો છે એનાથી બહાર 
મારી કોઇ ટીકાટી પણી નથી, એ ને ટ ઇ ફોટેકને સટેેલાઇટ સરવ ેકરવા માટે થઇને જવાબદારી સ પી, ૧૦ કરોડ ૬પ લાખ 
િપયા આપણે એ કપનીન ેખચા પેટે ચૂક યાં . માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબ, તમેય ૩૭૦૦ કરોડ િપયાનુ ં પેકેજ હેર કય ુ

હતંુ.  
 અ  ય ી :  માંક-૪, માનનીય પરેશભાઇ, હવે આપ ની બહાર જઇ ર ા છો.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારે મા  આપના મારફતે સરકારન ેએટલી જ િવનંતી કરવી છે..  
 અ  ય ી :  માંક-૪, 
 ી પરેશ ધાનાણી : ગુજરાતમા ંખેડતોનેૂ  રપ૦૦૦ કરોડ િપયાનું નકુસાન થયું છે.  
 અ  ય ી :  માંક-૪ માનનીય તુભાઇ,  
 ી તે  ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, મારો  માંક-૪  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, માનનીય પરેશભાઇ, લીઝ, લીઝ, હા, મહ વનો છે પણ તમે કોપની બહાર 

ઓ છો. લીઝ, લીઝ, લીઝ,   માનનીય પરેશભાઇ, લીઝ, (અંતરાય ) મહ વનો છે પણ તમે કોપની બહાર વ છો, 
લીઝ, (અંતરાય) તેમને બહાર જવું હશ.ે તમારે પણ જવું છે? તમે બધા બેસો. ના કોપની બહાર કોઇ જવાબ નહ  મળ.ે 

આપ બોટાદનું પૂછો, ભાવનગરનું પૂછો તમે તો બીજ બધુ ભાષણ કરો છોુ ં . (અંતરાય)  તમ ેમા  બોટાદ અને ભાવનગરનુ ં
પૂછો, લીઝ, બધા બેસી વ . (આ તબ ે  માનનીય સ ય ી હષદભાઇ રીબડીયા ારા પો ટર દશાવી દશન કરવામા ં
આ યું )   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી હષદભાઇ રીબડીયા કયારના તેમની જ યા ઉપર 
ઉભા ઉભા પો ટર દિશત કરે છે તે િવધાનસભાના િનયમોથી િવ માં છે. 
 અ  ય ી   : માનનીય હષદભાઇ, હવે ફરી ના કરશો.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય પરેશભાઇ, માનનીય અિમતભાઇ આજ ેપહેલો દવસ છે 
તમને જદી જદી ચચાઓમાં જ ેકહેવું હોય તે કહેવાુ ુ ની છટ છેૂ . તેમને ના બેસવું હોય તો હ બહાર મોકલાવી દઇશ અને અહ યા ું
દરખા ત કરી દ  એટલે શાંિત થઇ ય. તેમને ના બેસવું હોય તો અમને વાંધો નથી પણ આવું શા માટે કરે છે ? માનનીય 
અ ય ી, અમારે નાછટકેૂ , દુઃખી દલે તેમન ેબહાર કાઢવાની દરખા ત કરવી પડશ.ે  
 અ  ય ી : હવ ે  ફરી વખત કરશે તો હ ચો સ કરીશું . 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલઃ સાહેબ, અમે દરખા ત કરીશુ,ં આવી રીતે નહ  ચાલ,ે બહાર નીકળીને જ ેકરવું હોય તે કરો, 
આ ગૃહમાં આવી રીતે નહ  ચાલ,ે અમે નહ  ચલાવી લઇએ.  
 અ  ય ી : માનનીય હષદભાઇ, આપનું લેકાડ છે તે અહ યાના કોઇ પટાવાળાને આપી દો અને પછી તે મન ે
પહ ચાડી દો. માનનીય હષદભાઇ, લીઝ, બેસી વ. અરે, ી પરેશભાઇ ઉભા છે તો પણ તમે ઉભા થઇ વ છો! માનનીય 
પરેશભાઇ ઉભા છે એ તમારાવતી કહી દશે.ે   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ સમ  રાજયના મુ ાને આ ફલોરમાં છેડયો છે અને 
તેમાં પૂરક  તરીકે માનનીય અ ય ી, આપના મારફત સરકારને કહેવા માગંુ છ મં ી સાહેબ કહેતા હતા કે સુમરા કાઢી ુ ં
ગયા. સાહેબ, સરકાર સુમરા કાઢી ગઇ છે અન ેખેડત પીલાઇ ર ા ંછેૂ .  
 અ  ય ી : આપ સીધો  પૂછોને ?  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, સાહેબ, મારી આપના મારફતે મં ી ીન ેિવનંતી છે કે, કલ ુ .૬૭ લાખ 
૨૫ હ ર ૧૩૬ હેકટરમા ં નુકસાન થયો એવો સરવે કરી એજ સીએ સરકારને અહેવાલ આ યો છે. અ યાર સુધીમાં મા  
રાજયની અંદર ૧૨૨૮ કરોડ િપયા જ ચૂકવાયા છે તો ી નીિતનભાઇ, તમે .૩૭૦૦ કરોડનું પેકેજ હેર કયુ છે...  
 અ  ય ી   : પાછી રાજયની વાત આવી ગઇ.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, રાજયનો જવાબ માનનીય મં ી ીએ આ યો છે.  
 અ  ય ી : તે તો આપે,  શું પૂછે છે તે  છે.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, િવરોધપ ના નેતા તરીકે એ મારો અિધકાર છે. મારી આપના મારફતે 
સરકારન ેિવનંતી છે.. 
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, મા  એટલી પ તા કરવી છે કે, માનનીય ધારાસ ય ીએ  જ ે
પૂછયો તેમાં મ પ તા કરી છે બાકી આખા રાજયનો કોપ મ ખો યો જ નથી. 
 અ  ય ી : નથી, નથી એટલ ેરાજયનો  નથી. માનનીય અિમતભાઇ, રાજયનો  નથી અને તમ ેજવાબ જ ે
આપો તે આપી શકો  તો આને િલિમટેડ જ પૂછાય.  
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 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જવાબ આ યો હોત કે આ ૬૭ લાખ હેકટરમા ં
નુકસાન થયુ ંતે બધાય ખેડતોને વળતર ચૂકવી દીધંુ છેૂ ? મારો  આ છે.  
 અ  ય ી  : માનનીય પરેશભાઇનો  પૂરો થાય છે. માનનીય મં ી ી, આપે જવાબ આપવો છે?  
 ી આર.સી.ફળદ ુ: ના.  
 અ  ય ી  : એમને જવાબ આપવો નથી. આઉટ ઓફ કોપની વાત છે.  

વદેશ દશન યોજના અંતગત ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  
 * ૨૧૧૪૫ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત 
ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ં
આવેલી છે, 

  (૧) ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત 
ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટે કલ ુ .૮૫૦૧ લાખ મંજર કરેલ ૂ
છે, જ ે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં .૪૩૯૪ લાખ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

 (૨) યા કામો માટે કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ 
છે, અન ે

  (૨)  

મ મુ ય કામ 
મંજર કરલ રકમૂ ે  

 લાખમાં 
૧ કોચરબ આ મ ખાતે એકટીવીટી સે ટર, 

વેશ ારા, પાથ-વ,ે લે ડ કેપ ગ, 
લાઈટ ગ, સાઈને સ, ટોયલેટ, ડ ટબીન 
વગેરે. 

૨૬૯.૧૬ 

૨ સાબરમતી આ મ ખાતે ોજકેશન મેપ ગ 
શો અને ઓડીયો શો, કાફે, વેશ ાર, 
લે ડ કેપ ગ, લાઈટ ગ, સાઈને સ, 
સી.સી.ટી.વી., ટોયલેટ, ડ ટબીન વગરેે. 

૧૫૬૯.૯૪ 

૩ દાંડી િ જ ખાતે અલગ અલગ સાઈને સ, 
સુશોભન વગેરે. 

૧૮.૧૬ 

૪ આ ફેડ હાઈ કુલ, રાજકોટ ખાત ે સે ટલ 
લોકમા ં ોજકેશન મેપ ગ શો,  વેશ ાર, 

ક પાઉ ડ વોલ, કાફેટે રઆ, પુ તકાલય, 
નોથ લોકમાં લે ડ કેપ ગ તથા પ રસર 
િવકાસ, વાસી સવલત કે , દશન 
હોલ, લાઈટ ગ, િલફટ, ફાયર િસ ટમ, 
સાઈને સ, ટોયલેટ વગરેે. 

૧૯૮૬.૭૨ 

૫ કબા ગાંધીનો ડેલો, રાજકોટ ખાતે ઓડીયો 
િવઝયુઅલ શો માટેની તમામ કામગીરી, 
ટીટ લાઈટ ગ અને સુશોભન, સાઈને સ, 

ડ ટબીન વગેરે 

૫૩.૬૫ 

૬ રા ીય શાળા, રાજકોટ ખાતે પેસેજ અને 
પાથ વ,ે સુશોભન, સાઈને સ, ડ ટબીન 
વગેરે 

૭૭.૧૫ 

૭ કીિત મં દર, પોરબંદર ખાત ે ચોક થી  
શીતલમાતા મંદીર સુધી ટીટના કામો, 
ફવારાુ , પીવાનંુ પાણી, સાઈને સ, 
ડ ટબીન વગરેે 

૨૩૯.૬૪ 

૮ સરદાર પટેલ યુઝીયમ, બારડોલી ખાત ે
અલગ અલગ સાઈને સ. 

૧૦.૧૬ 

૯ કરાડી િવલેજ ખાતે લે ડ કેપ ગ, સાઈટ 
સુશોભન, બે ચીસ, લેક  પેરીફરી, ટોયલેટ 

લોક, સાઈને સ, ડ ટબીન વગેરે 

૩૮૧.૩૮ 

૧૦ દાંડી મેમોરીયલ, દાંડી ખાતે પેવર લોક 
સાથે પાિકગ, વેશ ારા તથા  વેશ 
િવ તાર િવકાસ, વાસી સવલત કે , 
કાફેટેરીયા, ક પાઉ ડ વોલ, બાયો ટોયલેટ 

લોક, સી યુરીટી અને કટોલ મં , ટીટ 
લાઈટ ગ અને  સુશોભન, સી.સી.ટી.વી, 

૧૨૩૭,૪૬ 
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સાઈને સ, ડ ટબીન વગેરે 
૧૧ ગાંધી સિકટ પર ૫ (પાંચ) જ યાએ 

વ-ેસાઈડ એમીિનટીઝ 
૨૨૫૨.૫૨ 

 સૂચવેલ કામો માટે ા ટ ફાળવવામાં આવતી નથી પરતુ ં
થયેલ ખચ સંબંધે મોકલેલ ય.ુટી.સી.  અ વયે તબ ાવાર 

ા ટ ફાળવવામાં આવે છે.   
 (૩) ઉકત િ થિતએ કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો છે?  

  (૩) .૩૮૨૭.૯૨ લાખ.  

 ી તે  ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી મને એ જણાવવા કૃપા કરે કે, વદેશ દશન 
સરકીટમાં કઇ-કઇ કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે? (સતત અંતરાય) (િવરોધપ ના સ યો પોતાની જ યા પર ઊભા થઇ 
જતા)ં 
 અ  ય ી : લીઝ, બધાં બેસી વ. તમે કાયદો ણો છો કે કોપ બહારનો  છે. એમાં ભાવનગર અને બોટાદનુ ં
કઇ પણ પૂછો હ અલાઉ કરીશ પણ આ રીતે ન થાયં ું . (સતત અંતરાય) માનનીય મં ી ી,  માંક - ૪નો જવાબ આપો.  
 ી જવાહરભાઇ ચાવડા : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ે  પૂ યો છે કે વદશે દશન યોજનાનો 
મૂળભૂત હેતુ શુ ંછે?  એનો જવાબ છે કે (૧) આિથક િવકાસ અન ેરોજગારીનુ ંસજન, (૨) દશેના સાં કૃિતક વારસાના મૂ યોન ે

ો સાહન આપવુ,ં (સતત અંતરાય) (અધવ ચેથી નાયબ મુ યમં ી ી ઊભા થતા)ં  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :  તમારે સાભંળવુ ં હોય તો શાંિત રાખો. (માનનીય કૃિષમં ી ી જવાબ આપવા ઊભા 
થતા)ં   
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મારી આપને િવનતંી છે કે, માનનીય મં ી ી ભલે જવાબ આપવા 
એ ી થયા છે પણ ગૃહની ગ રમા મુજબ આપે એમને કહેવુ ં ઇએ.  
 અ  ય ી : મ એમને પૂ યું કે તમારે જવાબ આપવો છે?  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : હ એવું માનું છ કે એ ગૃહની ગ રમા મુજબ યો ય નથીું ંુ .   
 અ  ય ી : ગૃહની ગ રમા કેવી જળવાય છે એ આપણે બધાં ઇ ર ાં છીએ.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : કોઇ પણ િવષયના કોપની બહાર જઇને જવાબ માગો એ કેટલું વાજબી છે? અન ે
એમને જવાબમા ં રસ નથી. એમણે ઇશારો કરીને બધાં ધારાસ યોને ઊભા કયા છે. રાજકીય પ આપવાનો ય ન કરવામા ં
આવે છે. (િવરોધપ ના નેતા પોતાની જ યા પર ઊભા થઇન ેબોલતા)ં તમે અલગ નો ટસ આપો.  
  અ  ય ી : લીઝ, લીઝ. એ કોણે ન ી કરવાનું છે કે આ કોપ બહારનો  છે કે અંદરનો છે? એ મારે ન ી 
કરવાનું છે અને હ ઠરાવુ ંછ કે આ કોપની બહારનો  છેું ંુ .  માંક - ૪નો જવાબ આપો.  
 ી જવાહરભાઇ ચાવડા : માનનીય અ ય ી, વદેશ દશન સરકીટનો મળૂભૂત હેતુ જણાવુ ં તો (૧) આિથક 
િવકાસ અન ે રોજગારીનુ ં સજન (૨) દશેમા ં સં કૃિત અને વારસાના મૂ યોન ે ો સાહન આપીને ન ી કરેલ સરકીટના 

દશનથી આ િવકા પેદા કરવી. (૩) સરકીટ અને થળો િવ તરીય માળખાગત િવકાસ ારા ટકાઉ રીતે વાસનનુ ં
આકષણ વધારવું (૪) સમદુાયન ેઆધા રત િવકાસ અને ગરીબ તરફી વાસન અિભગમને અનુસરવુ.ં (૫) આવકમાં વધેલા 

ોત, વન - ધોરણમા ં સુધારો અન ે િવ તારના સરળ િવકાસની િ એ તેમના માટે પયટનના મહ વ િવશ ે થાિનક 
સમુદાયમાં ગૃિત લાવવી. (૬) થાિનક સમુદાયને સ ીય ભાગીદારી ારા રોજગારી ઊભી કરવી. (૭) રોજગારી ઊભી કયા 
પછી આિથક િવકાસ વધે તેવી કોિશશ કરવી. (૮) થીમ આધા રત સરકીટમા ં િવકાસ ારા ઉપલ ધ ઇ ા ટ ચર રા ીય 
સં કૃિત અન ે દેશના દરેક ે ોમાં લા િણકતા, મજબૂતપણાની િ એ સંભિવત કાયદાનો ઉપયોગ કરવો અન ે
મુલાકાતીઓનો સંતોષ વધારવા માટે પયટક સુિવધા સવેાનો વધારે િવકાસ કરવો.  
  ી રાકેશભાઇ  જ. શાહ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , 
આ વદેશ દશન સરકીટમા ં અમદાવાદ શહેરના કયા-કયા થળોનો સમાવેશ થયો છે? અન ે તેમા ં કઇ-કઇ કામગીરીનો 
સમાવેશ થશ?ે એના માટે કેટલી રકમ મંજર કરીૂ ? કેટલો ખચ થયો? અને યારે પૂણ થશ?ે   

ી જવાહરભાઇ  પે. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન સરકીટમા ંઅમદાવાદ શહેરમા ં
કોચરબ આ મ, સાબરમતી આ મ અને દાંડી િ જનો સમાવેશ થાય છે. કોચરબ આ મ માટે .ર૬૯ લાખ મંજર થયલે રકમ ૂ
હતી, તેમાં  એકટીવીટી સે ટર બનાવવાનુ,ં  વેશ ારા, પાથ વ,ે ક પાઉ ડ વોલ બનાવવાની,  લાઇટ ગ,  ટોયલટે લોક 
બનાવવાના , સેનેટરી  અને ડ ટબીન વગેરે કરવાના આમાં સંપૂણ કામગીરી પૂણ થયેલ છે. બીજુ,ં સાબરમતી આ મ હેઠળ 
િપયા ૧પ૬૯ લાખમાં ોજકેશન  મેપ ગ શો, અ ડર ઓડીયો શો એ ડ વેશ ાર, સી.સી. ટીવી કેમેરા, સેનટેરી ડ ટબીન 

વગેરે ફીટ  કરવાના આમાંથી .૧૦૦ લાખની કામગીરી પૂણ થયેલ છે. બાકીની કામગીરી ગિતમાં છે અને ડસે બર, ર૦ર૦ 
સુધીમાં સંપૂણ કામ પૂ ં  કરવાનું આયોજન છે. સાબરમતી આ મ ખાતે લાઇટ એ ડ સાઉ ડ શોની કામગીરી માટે એજ સીન ે
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લેટર ઓફ ઇ ટે ટ આપી દેવામાં આ યું છે. બાકી દાંડી િ જ ખાતે સાઇને સ લાઇટ ગનું અમદાવાદ કો ફર સને કામ સ પેલુ ં
છે જ ેકામ ગિત હેઠળ છે.    
 ી ગોિવંદભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ભારત વદેશ દશન સરકીટની અંદર  રાજકોટ શહેરના કયા કયા 
થળોનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે, એની પાછળ અદંાજ ેકેટલો ખચ કરવાનો છે, અને કેટલો ખચ થયો છે?  

 ી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા :માનનીય અ ય ી, ભારત સરકાર વદેશ દશન કીમ હેઠળ રાજકોટ શહેરમા ં 
આ ેડ હાઇ કલૂ , કબા ગાંધીનો ડેલો અને રા ીય શાળાનો સમાવેશ થયેલ છે. આ ેડ હાઇ કલ હેઠળ િપયા ૂ ૧૯૮૬ 
લાખના કામમાં ોજકેશન મેપ ગ શો, કો યુિનટી હોલ, દશન હોલ, પથ વ,ે સૌચાલય, સેનેટરીઝ, ટીલ ટકચર, િ જ, 
સોવેિનયર શોપ કાકેટ એરીયા, લાય ેરી, ફાયર િસ ટમ, સીસીટી કેમેરા વગેરે કામગીરી પૂણ થયેલ છે. આ િસવાય કબા 
ગાંધીના ડેલામાં િપયા પ૩ લાખનું કામ જમેાં ઓડીયો િવઝયુઅલ શો માટેની કામગીરી, ટીટ લાઇટની અન ેસેનટેરીનુ ંકામ 
પણ પૂણ થયેલ છે. રા ીય શાળા હેઠળની કામગીરી પથ વ,ે પેસેઝમાં ફલોર ગ, લાઇટ ગ વગેરેનુ ંકામ પણ .૭૭ લાખની 
કામગીરી પૂણ થયેલ છે. માનનીય અ ય ી, આ િસવાય પણ આ ેડ હાઈ કલ રાજકોટમા ં ગાંધી યુિઝયમ તબદીલ ૂ
કરવામા ંઆવેલ છે અને હવે આ યુિઝયમ ખાતે ભારત સરકાર વદેશ દશનમા ં૧૯૮૬ લાખ િપયા આ યા તે ઉપરાંત રાજય 
સરકારે વધારાના િપયા પ૬૧ લાખ પણ આપેલા છે. જનેા કારણે .રપ૪૭ લાખનો  અ યાર સુધીમાં ખથ થયેલ છે અન ે
કામગીરી પૂણ કરવામાં આવેલ છે.  
  અ  ય ી :  માંક- પ હવે હ આ  માંક ું -પ પર જતાં પહેલાં માનનીય સભાગૃહનું હ   યાન દોરવા માગંુ ું
છંુ. ી શીવાકાકા, એક િમિનટ. જ ેખેડતો માટેની આટલી બધી લાગણીની બધા વાતો કરીએ છીએૂ ,  માંક-૩ ની અદંર 

 જતો ર ો છે એટલે યાન દો  છં ંુ , કે આપણે કશું વાંચતા જ નથી, કશું તા જ નથી,  કતાએ જમેણ ે  પૂછયો  છે 
એમણે પણ યાન રા યુ ંનથી.  એ છે કે કયા પાકોમા ંકેટલુ ંનુકસાન થયું છે એનો કોઇ જવાબ નથી પણ કોઇનુ ં યાન ગયુ ં
નથી.  માંક-૫ ી શીવાકાકા.  

બનાસકાંઠા  અને નવસારી િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  
* ૨૩૨૦૪ ી શીવાભાઈ ભુરીયા  ( દયોદર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને નવસારી િજ ામા ં
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર બનાસકાંઠા અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર 
વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ 
મળી. 

િજ ાનંુ નામ તા.૧-૧-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

બનાસકાંઠા ૯૩૧૧ ૬૩૩૧ ૧૫૬૪૨ 
નવસારી ૨૭૧૯ ૧૭૩૩ ૪૪૫૨  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ ૂ અર ઓ પૈકી ઉકત  
વષવાર/ િજ ાવાર કેટલી અ ઓમા ંસહાય ચૂકવવામા ં
આવી  અન ે કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અન ે 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનું નામ 

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 
બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  
બનાસકાંઠા ૩૯૨૩ ૪૬૭૯ ૬૧૮૭ ૨૨૪૭ 
નવસારી ૧૯૩૮ ૨૨૪૮ ૨૫૯૨ ૧૪૦૯  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો 

છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 

નાણાકીય વષના કલેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 

ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 

અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

 ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા : માનનીય અ ય ી, બાજપાઇ બકેબલ યોજનામા ં િજ ા ઉધોગ કે  ક ાએ કયા 
કારણોસર અર ઓ નામંજર  કરવામાં આવે છે અને કયા કારૂ ણોસર બક ારા પણ નામંજર કરવામાં આવે છેૂ ?  
 ી ધમ િસંહ મ.ે ડે  : માનનીય અ ય ી, આ યોજના હેઠળ િજ ા ઉધોગ કે ો મારફત અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો જણાવું તો અરજદાર  અ ય ધંધા કે યવસાયમાં રોકાયેલ હોય અથવા અરજદારની મર િનયત મયાદામા ં
ન હોય અથવા અરજદાર તરફથી જ રી દ તાવે  કાગળો પૂરા પાડવામાં કે રજ થયલે ન હોય એવા સં ગોમાં અરજદારન ેૂ
પૂરતી તક આપી ખૂટતા પૂરાવા કાગળો રજ કરવા િજ ા ઉધોગ કે  તરફથી જણાવવામા ંઆવે છેૂ . તેમ છતાં  અરજદાર 
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પૂરાવા રજ ન કરે તો અથવા અરજદાર અગાઉ સબિસડીનો લાભ ૂ લઇ ચૂકયા હોય તો તેવા સં ગોમાં િજ ા ઉધોગ કે  તરફથી 
અરજદારની અર  નામંજર કરવામાં આવે છેૂ .  
 બી   માનનીય સ ય ીનો હતો કે,  આ યોજનામાં બક ક ાએ અર ઓ નામંજર થવાના કારણો જણાવું તો ૂ
અરદજદાર અથવા અરજદારના કટબીજનો કોઇ બકના બાકીદાર િનકળતા હોુ ું ય, યારે બકના જ રી ડોકયુમે ટ, આધાર 
પૂરાવા, પૂરા પાડવામા ં ન આ યા હોય તો અન ે ધંધાનુ ં યો ય થળ ન હોય તેવા સં ગોમાં અરજદારની અર  નામંજર ૂ
કરવામા ંઆવે છે.  
 ી શશીકા ત મ. પં ા : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય ું મં ી ીની પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , આ 
યોજનાનો લાભ કયા ધોરણે લાભાથ ઓન ેઆપવામાં આવે છે?  
 ી ધમ િસંહ મ.ે ડે  : બાજપાઇ બકેબલ યોજના અ વયે સમ  રાજયમાં િશ ીત બેરોજગારો તથા કારીગરોન ે
વરોજગારીની તક મળ ે તે માટે ઉ ોગ વેપાર અને સેવા ે મા ં યિ તગત રીતે વરોજગાર કરવા માટે લોન તથા સહાય 

આપવામાં આવ ે છે. આ યોજના તા.૧-૪-૨૦૦૧થી અમલમા ં મૂકવામા ં આવી છે. આ સભાગૃહના સ માનનીય સ યોન ે
યાને મૂકવા માગંુ છ કે અગાઉ સબિસડીની મહતમ મયાદા ઉ ોગ ે  માટે િપયા ુ ં ૬૦૦૦૦ હતી, સેવા ે  માટે િપયા 

૩૦૦૦૦ હતી અને વેપાર ે  માટે િપયા ૨૦૦૦૦ની હતી. જ ેતા.૧૪-૮-૨૦૧૫થી મહ મ મયાદામા ંવધારો કરી અન ે
ઉ ોગ ે  માટે .૧ લાખ અને ૨૫ હ ર, સેવા ે  માટે એક લાખ અને વેપાર ે  માટે .૮૦૦૦૦ કરવામાં આવેલ છે અન ે
આ યોજના વધુ ઉદાર બનાવવામાં આવેલ છે અન ેઉ ોગ, વેપાર અને સેવા ે ોને આ યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ 
છે.  
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, હ એ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , આ બાજપાઇ બકેબલ યોજનામાં િજ ા 
ઉ ોગ કે  ક ાએ અર ઓ પડતર રહેવાના કારણો શું છે અને બક ક ાએ અર ઓ પડતર રહેવાન કારણો શુ ંછે?  
 ી ધમ િસંહ મ.ે ડે  : આ યોજના િજ ા ઉ ોગ કે  ક ાએ અર ઓ પડતર રહેવાના કારણો જણાવું તો 
િજ ા ઉ ોગ કે  ક ાએ અર ની િવગતો અધૂરી હોય અથવા અર  ફોમમાં દશાવલે િવગત મુજબના સાધિનક કાગળો 
અધૂરા હોય, એવા સં ગોમા ંઅરજદારોને પૂરતી તક આપી ખટૂતા પૂરાવા રજ કરવાૂ , કાગળો રજ કરવા િજ ા ઉ ોગ કે ો ૂ
તરફથી જણાવવામાં આવે છે. તેમ છતાં પણ  આ અરજદારો પૂરાવા રજ ન કરે અથવા અરજદારની અર  બે નકલમા ંૂ
ઓરી નલ સહી સાથે આપવામા ં આવેલ ન હોય અથવા તો અર  સાથે .એસ.ટી. નંબરવાળા ભાવપ કો ન મૂકવામા ં
આવેલ હોય તો તેવા સં ગોમાં અર ઓ નામંજર કરવામાં આવે છેૂ .  
 સ ય ીનો બી   હતો કે આ યોજનાની અર ઓ બક ક ાએ પડતર રહેવાના કારણો શું છે. તો બક ક ાએ 
અરજદારની અર ની િવગતો  બકોની જ રયાત મુજબના સાધનીક કાગળો અધૂરા હોય અથવા બકોની આ યોજના હેઠળનો 
વાિષક લ યાંક પૂણ થઇ ગયેલ હોય તેવા સં ગોમાં બક ક ાએ અર ઓ પડતર રહેતી હોય છે.  
 ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા : માનનીય અ ય ી, આ યોજનાનું મોનીટર ગ માટે શુ ં યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે?  
 ી ધમ િસંહ મ.ે ડે  : માનનીય અ ય ી, આ યોજનામા ંતાલુકા ક ાએ લોક લેવલ ેક સ ટેટીવ કિમટીમા ં
તાલુકા િવકાસ કિમટીની અ ય તામા ંતમામ બકોના અિધકારીઓ અને ડી ટીકટ લેવલના બક મનેેજરની હાજરીમા ંફોલો અપ 
કરવામા ંઆવે છે. િજ ા ક ાએ ડ ટીકટ ક સ ટેટીવ કિમટીમાં કલેકટર ીની અ ય તામા ંતમામ મુ ય બક અિધકારીઓની 
હાજરીમાં ફોલો અપ કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. રાજય ક ાએ પણ બકના ઉ ચ અિધકારીઓ અને િજ ાના તમામ ડ ટીકટ 
બક મેનેજરની હાજરીમા ંઅિધકારીઓ સાથ ેફોલો અપની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. ઉપરોકત તમામ લેવલ ેદર ણ માસ 
દરિમયાન ફોલો અપ લેવામા ંઆવે છે.  
 ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , બકેબલ યોજનાની 
અંદર જ ે યાજ સબિસડી ચૂકવવામાં આવ ેછે એમા ંબહ મોટો િવલંબ કરવામાં આવે છે તો એ િવલંબ થવાના કારણો શું છેુ ?  
 ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, આ યોજનામા ંમાનનીય મં ી ીએ જણા યુ ં તે મુજબ િશિ ત 
બેરોજગારો માટેની યોજના છે અને આ યોજનાની અદંર મહતમ એવી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આવે છે.  
 અ ય ી : એ િવલંબ થયો છે એમ કહે છે એ વીકારો છો?  
 ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : િવલંબ કયાંય થતો નથી. આ બનાસકાંઠા િજ ાનો  છે અન ે જટેલી અર ઓ 
િજ ા ઉ ોગ કે  ખાતે મળતી હોય તે તમામ અર ઓની તા કાિલક ટીની કરી અન ેબક લેવલ ેમોકલી આપવામા ંઆવ ેુ
છે. યાજના દર તો આર.બી.આઇ.ના િનયમો મુજબ બકોમાં નકકી કરવામાં આવતા હોય છે. તેમા ં સબિસડીનો લોકઇન 
િપ રઅ  ણ વષનો છે. ણ વષના લોનના હ ા પછી ડાયરે ટ બકોના ખાતામાં એ સબિસડી જમા કરવામાં આવતી હોય છે. 
યાંય એમા ંમુ કેલી પડતી નથી. બનાસકાંઠા િજ ામા ંવષ ૨૦૧૮-૧૯મા ંઅમારો ૧૯૦૦ અર ઓનો લ યાંક હતો. તેની 

સામ ે િજ ા ઉ ોગ કે ને િવભાગ તરફથી ૪૨૭૬ અર ઓ અમ ે મંજર કરી છેૂ . એટલે તેન ે સહાય આપી છે. એટલ ે ૨૨૫ 
ટકાની િસિ  હાંસલ કરી છે. આ એક વષના પડતરનું છે તેમા ં  ૧૦૦ ટકા મુજબ ચાલીએ તો ચાલ ુવષ પણ તેને મંજર કરી ૂ
શકીએ પણ જ ેિજ ાની અંદર ૨૨૫ ટકાનો િસિ મા ંવધારો કરેલ છે એટલ ેપહેલાં બે વષનો સમયગાળો પે ડ ગ રહેતો હતો. 
એ ચાલુ વષ અમે એક વષ સુધી લઇ જઇને વધારે ા ટ ફાળવીને આ અર ઓની સબિસડી ખાતામા ંચૂકવાઇ છે.  
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 અ  ય ી : બધા બહ લોકોન ેઆમાં રસ પ ોુ .  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : બકો આપતી નથી.  
 અ  ય ી : કહોને પણ મારી યાં ના છે! બે િમિનટ. આ તો નવો  છે. 
 ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : જ ેસબિસડી છે એ ક ટર ઉ ોગ િવભાગ ારા અરજદારના ખાતામા ંચૂકવવામાં આવ ેુ
છે. (અંતરાય) 
 અ  ય ી : તેમણે તો  પૂ યો જ નથી. બેસી વ, લીઝ.  
 ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : ી શૈલેષભાઇ, આ સબિસડી આપતા નથી તેની વાત ક  છં ંુ . બે વષની અંદર 
બનાસકાંઠા િજ ાનો  છે તેમાંથી લાભાથ ઓના ખાતામા ં૧૦૯ કરોડ િપયા સબિસડીના ચૂકવી દેવામાં આ યા છે.  
 ી કાિ તભાઇ  કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, મારે એ ણવું છે કે મારા દાંતા મત િવ તારની અંદર દાંતા 
તાલુકાની રડાદ ગામ છે. આ બકનો સવાલ છે એટલે હ આપને પૂછવા માગંુ છ કે દાદા અને પરદાદાએ જ ેલોન લીધી છે એ ું ંુ

ી  અને ચોથી પેઢી સુધી બક ઉઘરા ં કરે છે. ખરેખર એ વાત સાચી છે કે કરવા ગ છે કે માફ કરવા ગ છે એટલું જ 
ણવા માગંુ છંુ. 

 ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : નવી નો ટસમાં ઇ લઇશુ.ં  
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, વાજપાઇ બકેબલ યોજનામા ં િજ ા ઉ ોગ કે માંથી જ ે ોજે ટો 
મંજર કરવામા ંઆવે છે તેમાં ય  રીતે અમને ઘણીવાર એવા અનુભવ થાય છે કે મોટા ભાગના િકૂ સાઓમાં આપણે બક 
પાસે જઇએ તો બક લાભાથ ઓન ેલોન આપવાની જ પ  ના પાડી દે છે. તો રા ય સરકાર તેમા ંબકો સાથે વાત કરી અન ેજ ે
કઇ ડીં .આઇ.સી. માણે મંજર થઇ હોય એ બધાન ેબક લોન આપે એ માટે આપ કોઇ યવ થા કરવા માગો છો કે કેમૂ ?  
 ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, જ ેઅરજદારો િજ ા ઉ ોગ કે  ખાતે આ લોન મેળવવા માટે 
અર  કરતા હોય છે. તેની ટની કરી અને તેની ભલામણ િજ ા ઉ ોગ કે  બકને કરતંુ હોય છેુ . બક તેના નીિતિનયમ 
મુજબ ચકાસણી કરી અન ેજ ેઅર ઓ મંજર કરવા પા  થાય તેને અમારા ૂ મં ી ીએ િનયમો બતા યા એ મુજબ અર ઓ 
મંજર કરતા હોઇએ છીએૂ . બે વષમા ં૨૦૧૮મા ંબકોએ અરજદારોન ેલોન આપી છે એ .૧૩૧ કરોડ અને ૧૮ લાખની આપી છે 
અને તેમાં ક ટર ઉ ોગ િવભાગે સબિસડી ચૂકવેલી છે તે ુ . ૪૨ કરોડ અન ે૪૨ લાખ ચૂકવેલી છે. ૨૦૧૯મા ં .૧૨૯ કરોડ આ 
અર ઓની બકે લોન મંજર કરેલી છે અને ૂ ૬૭ કરોડ િપયા સબિસડી ચૂકવેલી છે. એટલે બે વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં
૨૬૦ કરોડ િપયા બકોએ લોન પેટે મંજર કરેલા છે અને રા ય સરકારે સબિસડી પેટે એ િજ ામા ંૂ ૧૦૯ કરોડ િપયા 
અરજદારોના ખાતામા ંઆપી દીધેલા છે.  
 ી તુભાઇ હ. ચૌધરી : બનાસકાંઠા અન ેનવસારી િજ ામાં િજ ા ઉ ોગ કે એ કેટલી અર  મંજર કરીૂ ? અર  
મંજર કયા બાદ બકના હવાલે કયા બાદ બકે કેટલાને લોન આપીૂ ? કારણ કે કલે ટરના અ ય થાને ડી.એલ.સી.સી.ની 
િમ ટગ થાય છે અને બકન ેકડક સૂચના પણ આપવામાં આવ ેછે પણ તેનીં  અમલવારી થતી નથી. લાભાથ ન ેબકમાં આંટા 
મારી મારીને ચંપલ ઘસાઇ ય છે પણ તેન ેલોન મળતી નથી. આ મારો તે અનુભવ છે એટલે હ કહ છું ું ંુ .  
 ી જયેશભાઇ િવ. રાદ ડયા : માનનીય અ ય ી, છે ા બે વષમાં િજ ા ઉ ોગ કે મા ં ૧૫,૬૪૨ અર ઓ 
મળેલી હતી. તેમાં િજ ા ઉ ોગ કે એ બકોને ૧૧,૩૦૧ અર ઓની ભલામણ કરેલી છે. તેમાંથી બકોએ ૭,૯૬૨ અર ઓ 
મંજર કરી છેૂ . તેને લોન મળી ગઇ હોય. બાકીના અરજદાર છે તેની અર ઓ એક યા બી ં કારણોસર નામંજર થઇ અન ેૂ
નામંજર થવાના કારણો પણ બતા યા છે કે આટલા આટલા ડો યુમે સના અભાવે ૂ આ અર ઓ નામંજર થઇ છેૂ . મ અગાઉ 
પણ જવાબ આ યો કે ર૬૦ કરોડ િપયા બકે લોન પેટે આ યા છે અને સબસીડી પેટે રાજય સરકારે બે વષમા ં૧૦૯ કરોડ 
િપયા અરજદારોના ખાતામાં આપેલા છે.  ૧૦૯ કરોડની સબસી ડ પણ રાજય સરકારે જમા કરાવી છે.  

ી કાિ તભાઇ શા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, અમારા ખેડા િજ ાની અંદર સંકલનમા ંમ આ  કરેલો. ખોટી 
અર ઓ કલેકટર કચેરીમાંથી નીકળે છે, અન ેએમાં પણ જવાબ મળેલો નહોતો તો િવધાનસભામાં મને આનો જવાબ આપો. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ કીધંુ એમ બનાસકાંઠા અન ે નવસારીમાં કલ ુ
ર૦,૦૦૦ જટેલી અર ઓ આવી હતી એ પૈકી બનાસકાંઠામાં ૭૯૬ર અર ઓ માનનીય મં ી ીએ કીધંુ એમ િજ ા ઉ ોગ 
કે ોએ મંજર કરીૂ .  િજ ા ઉ ોગ કે એ ૭૯૬ર અર ઓ મંજર કરી તે પૈકી બકોએ કેટલી અર ઓને લોન આપી અને કેટલી ૂ
અર ઓને નકારી?  આ ગૃહ ણવા માગે છે. િજ ા ઉ ોગ કે  મંજર કરી દેૂ , બકન ેભલામણ કરી દ ેપણ સરકારી ચી ીની 
બકમાં આબ  નથી ી જયશેભાઇ.  આપણે મંજર કરી દઇએ અને બકો એવી ભલામણોને નકારી દે છેૂ .  એટલે મારી આપના 
મારફત માનનીય સરકાર ીને િવનંતી છે કે િશિ ત બેરોજગાર યુવાનોની જ ે િજ ા ઉ ોગ કે  માંગણીઓ મંજર કરી બકન ેૂ
ભલામણ કરે એવી સો ટકા ભલામણોને લોન મળવી ઇએ અને  બક લોન આપવા નનૈયો ભણે તો એની સામે પણ 
સરકારે લાલ આંખ કરવી ઇએ.   
  અ  ય ી : જવાબની જ ર નથી એ તો એમનું સૂચન છે. સા  સચૂન છેં .   

રાજકોટ િજ ામાં સોલર પેનલ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  

* ૨૧૦૬૮ ીમતી ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.-
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  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં રાજકોટ િજ ામાં કો ડ ટોરેજમા ં સોલર પેનલ 

થાપવા માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલુ -૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) કલુ -૧૧ 

 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી  ?   (૩) .૧,૦૧,૫૯,૪૦૦/- 

 ીમતી ગીતાબા  જ. ડે  : માનનીય અ ય ી, હ આપનાું  મારફતે માનનીય મં ી ી પાસેથી હ ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે કો ડ ટોરેજ ઉપર ફ ટોપ સોલાર પેનલ થાપવા માટે રાજકોટ િજ ામાં કલ ુ ૧૩ અર ઓ પૈકી ૧૧ અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી હતી તો બાકી રહેલી બે અર ઓ પડતર રહેવાના કારણો શું છે?  આ અર ઓન ેમંજર કરી સહાય ચૂકવવામાંૂ  
આવશ?ે   
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, રાજકોટ િજ ામા ંવષ ર૦૧૮-૧૯માં કલ ુ ૧૧ અર ઓ અન ે
વષ ર૦૧૯-ર૦ દરિમયાન કલ ર  અર ઓ એમ કલ ુ ુ ૧૩ અર ઓ મળેલ છે.  જવાબમાં પણ એ િવગતો આપી છે. એમાંથી 
૧૧ અર ઓ મંજર કરી છેૂ . જનેી કલ સહાય ુ ૧, ર૩, પ૯,૪૦૦ એ ચૂકવી દેવામાં આવી છે.  એ ઉપરાંત ચાલુ નાણાકીય વષ 
ર૦૧૯-ર૦ દરિમયમાન કલ બે અરજદારો ારા અર  કરેલ છેુ . તેઓને તા.ર૦-ર-ર૦ર૦ના રોજ આયો ત યોજનાની રાજય 
ક ાની સિમિતમાં ર૧.પ૧ લાખની સહાય મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . જ ેસહાય ચૂકવવાની યા હાલ ગિત હેઠળ છે. આમ 
કૃિષ િવભાગ ારા તમામ મંજરીઓ સમયસર અન ેસહાય ચૂકવવાની યામાં અન ેસહાય ચૂકવવામા ંપણ િવલંબ ન થાય ૂ
એવી તકેદારી રાખતા હોવાથી રા કટ િજ ાના એક પણ અરજદારની અર  મંજરી અથ હાલ પડતર નથીૂ .  
 ીમતી ગેનીબેન  ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમું થી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગુ છ અન ેુ ં
અમારી પાસે  િવ તારમાંથી રજઆત પણ આવી છે  કે આ ફટોપ યોજના પાછળ જ ેસબિસડી આપવામાં આવે છે એ જ ેૂ
વૈિ છક સં થાઓ હોય શૈ િણક સંકલ કે હોિ પટલો આના ઉપર કોઇ સબિસડી આપવામાં આવે છે કે કેમુ ? 

 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ જ ેઆખો  છે એ આપણો એ ીક ચર ડપાટમે ટના 
કો ડ ટોરેજ ઉપર સોલાર પેનલ થાપવા માટેનો આખો  છે. માનનીય ગેનીબહેને જ ેવાત કરી.... 
  અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે. 
 ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ લે ર ફકેશન છે. આજ ે અમને જ ે

ો રીની નકલ આપવામાં આવી છે એની અંદર ખેડતોની આ મહ યા અંગેના ઘણા ો છેૂ . દરેક માં ખેડતોએ ૂ
આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા છે એવા અલગ અલગ કારના અનેક ો પૂછાયા છે. દરેક ના જવાબ ઉપર ટીકર 
મારીને જવાબ બદલવામા ંઆ યો છે.   
 અ  ય ી : હંુ વાત સમ  ગયો છંુ. આપની ણ માટે, મં ી ી જવાબ આપતા પહેલા ટેબલ ઉપર મૂકે એ પહેલા 
જવાબમાં ફેરફાર કરી શકે. જવાબ બદલી શકે એટલા માટે એ લગાડવામાં આવેલ છે. આ માટે મારી પરવાનગી લીધેલ છે. મ 
પરવાનગી આપેલ છે એટલે એમાં લે ર ફકેશનની જ ર નથી.  

અતારાંિકત ો  
(તારાંિકત ોમાંથી ફેરવવામાં આવેલ) 

દાહોદ િજ ામાં નવીન દુકાનોના પરવાના આપવા બાબત 
  ૨૨૯૨૮ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠામં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સ તા અનાજની દુકાનો 
(પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડાર) છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં કલ ુ ૬૩૭ સ તા અનાજની દુકાનો (પં ડત 
દીનદયાલ ાહક ભંડાર) છે, જનેી તાલુકાવાર િવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

અ.નં. તાલુકાનંુ નામ તાલુકાવાર કુલ દુકાનની સં યા 
૧ દાહોદ ૧૫૩ 
૨ ગરબાડા ૫૮ 
૩ ઝાલોદ ૧૦૮ 
૪ ફતપૂેરા ૬૯ 
૫ લીમખેડા ૪૯ 
૬ ધાનપુર ૫૫ 
૭ દેવગઢ બારીઆ ૮૪ 
૮ સંજલેી ૨૯ 
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૯ સ ગવડ ૩૨ 
કુલ ૬૩૭  

 (૨) ૨૦૦૦ની વ તીના ધોરણે એક નવી દુકાનોના 
પરવાના આપવાના થાય છે તે અ વયે ઉકત તાલુકાવાર 
કેટલા નવા  પરવાના આપવાના થાય છે, અન ે

  (૨) સરકાર ીના તા.૨૬-૮-૨૦૧૫ના ઠરાવની 
ગવાઈ અંતગત ‘‘૨૦૦૦ની વ તીના ધોરણ’ે’ નહ , 

પરંતુ ‘‘૩૦૦૦ની વ તીએ’’  એક નવી સ તા અનાજની 
દુકાન (પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડાર) ફાળવવાની થાય 
છે.  દાહોદ િજ ામા ં નીચેની િવગતોએ તાલુકાવાર બંધ 
દુકાનો સામે હેરનામા બહાર પાડી, નવીન પરવાના 
આપવાના થાય છે. 

અ.નં. તાલુકાનંુ નામ તાલુકાવાર બંધ દુકાનો સામે 
હરનામા ે બહાર પાડવાના થાય 

તેવી દુકાનોની સં યા 
૧ દાહોદ ૧ 
૨ ગરબાડા ૧ 
૩ ઝાલોદ ૨ 
૪ ધાનપુર ૧ 
૫ દેવગઢ બારીઆ ૨ 

કુલ ૭   
 (૩) બાકી ઉકત પરવાનાઓ યાં સુધીમાં 
આપવામાં આવશે ? 

  (૩) ઉપયુકત ખંડ (૨) ની િવગતોએ પરવાના આપવા 
સંદભની સરકાર ીના વતમાન િનયમોનુસારની કાયવાહી 
પૂણ થયેથી, પરવાના આપવામાં આવશ.ે  

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં સોલર પેનલ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૦૬૭ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં કો ડ ટોરેજમા ં સોલર પેનલ 
થાપવા માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલુ -૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) કલુ -૧૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી  ?   (૩) .૧,૦૧,૫૯,૪૦૦/- 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં ખેડૂતોના ઉભા પાકને થયેલ નુકસાન અ વયે સહાય મેળવવા મળેલ અર ઓૂ  

  ૨૨૯૦૯ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વાયુ વાવાઝોડા તથા ભારે વરસાદન ેકારણે જનાગઢ ૂ
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેડતોના ઉભા પાકન ેથયેલ નુકસાન ૂ
અ વયે સહાય મેળવવા કેટલા ખેડતોની અર ઓ મળીૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભારે વરસાદને કારણ ે જનાગઢ િજ ામાં તાલુૂ કાવાર 
નુકસાન થયલે ખેડતોની િવગત નીચે મુજબ છેૂ . 

િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ ખેડૂતોની 
સં યા 

જનાગઢૂ  માણાવદર ૬૨  
 (૨) ઉકત મળેલ અર ઓ અ વયે કેટલી મંજર ૂ
અને નામંજર અન ેકેટલી અર ઓ પડતર છેૂ ,  

  (૨) અર ઓની ચકાસણીની યા ગિત હેઠળ છે. 

 (૩) મંજર અર ઓૂ  પૈકી કેટલા ખેડતોને કેટલી ૂ
રકમની સહાય ચૂકવી, અન ે

  (૩) ઓનલાઈન અર  કરનાર પા તા ધરાવતા 
ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 

 (૪) અર ઓ નામંજર કરવાના અન ે પડતર ૂ
રહેવાના કારણો શા છે ? 

  (૪) અર ઓની ચકાસણીની યા ગિત હેઠળ 
હોઈ, હાલ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૦૭૩ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલુ -૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) કલુ -૧૦ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી  ?   (૩) .૧૪,૮૬,૯૩,૦૦૦/- 

--------- 
ક છ િજ ામાં મ યક ોે  

  ૨૧૧૩૫ ડૉ. િનમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં નાના મ ય કે ો િવકસાવવા માટે તેમજ હયાત 
મ ય કે ોના િનભાવ માટે રા ય સરકાર ારા કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા તો, યા બંદર કેટલા ખચ િવકસાવવાનુ ં
આયોજન છે ?  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં આવેલ આરટીઓ કે ચેરીઓનું મંજર મહકમૂ ે  

  ૨૩૨૨૯ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ શહેરમા ં આવેલ આરટીઓમાં મંજર થયેલ ૂ
સંવગવાર મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેરમા ંઆવેલ આરટીઓમા ંમંજર થયેલ સંવગવાર મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 

મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
અમદાવાદ શહરમાં આવેલ કચેરીઓે  

અ.નં. સંવગનું નામ આરટીઓ 
અમદાવાદ 

(સુભાષિ જ) 

એઆરટીઓ 
અમદાવાદ 

(પૂવ)(વ ાલ) 
૧ ાદેિશક વાહન 

યવહાર અિધકારી 
૦૧ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૩ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન 
ોસી યુટર 

૦૧ ૦૦ 

૪ હસાબી અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૫ મામલતદાર ૦૧ ૦૦ 
૬ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૭ મોટર વાહન િનરી ક  ૨૦ ૧૦ 
૮ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૨૫ ૦૯ 

૯ જનસંપક અિધકારી ૦૩ ૦૧ 
૧૦ હેડ લાક  ૧૦ ૦૪ 
૧૧ િસિનયર લાક  ૨૨ ૦૬ 
૧૨ જુિનયર લાક  ૮૭ ૨૦ 
૧૩ હસાબનીશ ૦૨ ૦૦ 
૧૪ સબ ઓડીટર ૦૬ ૦૨ 
૧૫ ટેનો ેડ-૨ ૦૧ ૦૦ 
૧૬ સકલ ઓફીસર ૦૩ ૦૧ 
૧૭ સંશોધન મદદનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૮ આંકડા મદદનીશ ૦૩ ૦૧ 
૧૯ ડાઈવર ૦૩ ૦૧ 
૨૦ નાયક ૦૪ ૦૦ 
૨૧ પટાવાળા ૨૦ ૦૫ 
૨૨ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 
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 કુલ ૨૧૯ ૬૧  
 (૨) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે 
અને કેટલી જ યાઓ યારથી ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અમદાવાદ શહરમાં આવેલ કચેરીઓે  
આરટીઓ 
અમદાવાદ 

(સુભાષિ જ) 

એઆરટીઓ 
અમદાવાદ (પૂવ) 

(વ ાલ) 
અ.નં. સંવગનંુ નામ 

ભરલ ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરલ ે
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન 
યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક 
વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન 
ોસી યુટર 

૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૪ હસાબી અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૫ મામલતદાર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૬ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૭ મોટર વાહન 

િનરી ક  
૧૭ ૦૩ ૦૮ ૦૨ 

૮ સહા. મો.વાહન 
િનરી ક 

૨૨ ૦૩ ૦૮ ૦૧ 

૯ જનસંપક 
અિધકારી 

૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૦ 

૧૦ હેડ લાક  ૦૫ ૦૫ ૦૨ ૦૨ 
૧૧ િસિનયર લાક  ૧૨ ૧૦ ૦૪ ૦૨ 
૧૨ જુિનયર લાક  ૫૦ ૩૭ ૧૦ ૧૦ 
૧૩ હસાબનીશ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૪ સબ ઓડીટર ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 
૧૫ ટેનો ેડ-૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૬ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ 
૧૭ સંશોધન 

મદદનીશ 
૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૮ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 
૧૯ ડાઈવર ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૨૦ નાયક ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 
૨૧ પટાવાળા ૧૨ ૦૮ ૦૨ ૦૩ 
૨૨ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૧૩૬ ૮૩ ૩૮ ૨૩ 

આ જ યાઓ યારથી ખાલી છે તેની િવગત આ સાથે સામલે 
રાખેલ પ ક મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે ? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી ૂ
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક 

આરટીઓ અમદાવાદ (સુભાષિ જ) 
એઆરટીઓ અમદાવાદ (પૂવ) 

(વ ાલ) મ સંવગનું નામ 
ખાલી જ યા ખાલી જ યા પ ા તારીખ ખાલી જ યા ખાલી જ યા પ ા તારીખ 

૧ સહાયક ાદિેશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૧-તા.૦૯/૧૨/૧૯ ૦૦  
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આરટીઓ અમદાવાદ (સુભાષિ જ) 
એઆરટીઓ અમદાવાદ (પૂવ) 

(વ ાલ) મ સંવગનું નામ 
ખાલી જ યા ખાલી જ યા પ ા તારીખ ખાલી જ યા ખાલી જ યા પ ા તારીખ 

૨ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ ૧-તા.૧૧/૦૩/૧૯ ૦૦  
૩ હસાબી અિધકારી ૦૦  ૦૦  
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૧-તા.૩૦/૦૯/૦૩ ૦૦  
૫ મોટર વાહન િનરી ક  ૦૩ ૧-તા.૦૬/૦૮/૧૯ 

૧-તા.૦૩/૦૮/૧૯ 
૧-તા.૨૨/૧૦/૧૯ 

૦૨ ૨-તા.૦૨/૦૮/૧૯ 

૬ સહા. મો.વાહન િનરી ક ૦૩ ૩-તા.૦૩/૦૮/૧૯ ૦૧ ૧-તા.૦૨/૦૮/૧૯ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૩ ૧-તા.૩૦/૦૪/૧૮ 

૧-તા.૩૧/૦૭/૧૯ 
૧-તા.૨૯/૦૮/૧૯ 

૦૦  

૮ હેડ લાક  ૦૫ ૧-તા.૨૯/૦૬/૧૮ 
૧-તા.૧૦/૦૭/૧૮ 
૧-તા.૨૯/૦૮/૧૯ 
૧-તા.૨૮/૧૧/૧૯ 
૧-તા.૩૦/૧૧/૧૯ 

૦૨ ૨-તા.૧૦/૦૭/૧૮ 
૧-તા.૦૪/૦૨/૧૯ 

૯ િસિનયર લાક  ૧૦ ૧-તા.૩૧/૧૨/૧૭ 
૪-તા.૩૦/૦૪/૧૮ 
૨-તા.૨૮/૦૨/૧૯ 
૧-તા.૦૨/૦૩/૧૯ 
૧-તા.૩૦/૦૬/૧૯ 
૧-તા.૨૯/૦૮/૧૯ 

૦૨ ૧-તા.૦૬/૦૯/૧૯ 
૧-તા.૦૨/૦૩/૧૯ 

૧૦ જિનયર લાક ુ  ૩૭ ૧-તા.૦૨/૦૫/૧૫ 
૧-તા.૩૦/૦૬/૧૫ 
૪-તા.૧૦/૦૯/૧૫ 
૧-તા.૨૮/૦૨/૧૭ 
૧-તા.૦૧/૦૫/૧૭ 
૩-તા.૨૫/૦૫/૧૭ 
૧-તા.૩૦/૦૬/૧૭ 
૧-તા.૦૭/૦૭/૧૭ 
૧-તા.૧૮/૧૦/૧૭ 
૩-તા.૨૩/૧૦/૧૭ 
૧-તા.૨૫/૧૦/૧૭ 
૧-તા.૧૯/૧૨/૧૭ 
૧-તા.૨૦/૧૨/૧૭ 
૧-તા.૩૧/૧૨/૧૭ 
૩-તા.૨૨/૦૫/૧૮ 
૨-તા.૧૦/૦૭/૧૮ 
૨-તા.૧૭/૦૭/૧૮ 
૩-તા.૧૯/૦૭/૧૮ 
૧-તા.૦૭/૦૩/૧૯ 
૧-તા.૩૧/૦૧/૧૯ 
૩-તા.૧૯/૦૭/૧૯ 
૧-તા.૨૭/૧૧/૧૯ 

૧૦ ૧-તા.૧૮/૧૦/૧૭ 
૧-તા.૨૯/૧૨/૧૭ 
૧-તા.૨૨/૦૫/૧૮ 
૧-તા.૨૫/૦૬/૧૮ 
૧-તા.૨૯/૦૮/૧૯ 
૫-તા.૧૯/૧૧/૧૯ 

૧૧ સબ ઓડીટર ૦૧ ૧-તા.૨૭/૦૨/૧૯ ૦૧ ૧-તા.૦૪/૧૧/૦૯ 
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આરટીઓ અમદાવાદ (સુભાષિ જ) 
એઆરટીઓ અમદાવાદ (પૂવ) 

(વ ાલ) મ સંવગનું નામ 
ખાલી જ યા ખાલી જ યા પ ા તારીખ ખાલી જ યા ખાલી જ યા પ ા તારીખ 

૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૩ ૧-તા.૨૦/૦૯/૧૦ 
૧-તા.૩૦/૧૧/૧૧ 
૧-તા.૨૦/૦૧/૧૩ 

૦૧ ૧-તા.૦૪/૧૧/૦૯ 

૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૨ ૧-તા.૧૩/૦૪/૧૭ 
૧-તા.૨૩/૦૪/૧૭ 

૦૧ ૧-તા.૨૬/૦૭/૧૯ 

૧૪ નાયક ૦૪ ૧-તા.૩૦/૦૯/૧૪ 
૧-તા.૩૧/૧૨/૧૬ 
૧-તા.૩૧/૦૭/૧૭ 
૧-તા.૩૦/૧૧/૧૯ 

૦૦  

૧૫ પટાવાળા ૦૮ ૧-તા.૩૧/૦૭/૧૪ 
૧-તા.૩૦/૧૧/૧૪ 
૨-તા.૦૩/૦૯/૧૫ 
૧-તા.૨૧/૦૭/૧૬ 
૧-તા.૧૨/૦૯/૧૭ 
૧-તા.૩૧/૧૦/૧૭ 
૧-તા.૩૦/૧૧/૧૯ 

૦૩ ૧-તા.૦૧/૧૦/૧૫ 
૧-તા.૩૧/૦૫/૧૬ 
૧-તા.૦૨/૦૮/૧૬ 

૧૬ વોચમેન ૦૧ ૧-તા.૩૧/૧૦/૦૮ ૦૦  
 કલુ  ૮૩  ૨૩  

--------- 
વડોદરા િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

 ૨૧૧૦૦ ી શૈલેષભાઇ મહતાે  (ડભોઇ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વડોદરા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ ના તાલુકાવાર 
કેટલા કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં ુ ું
આ યા, અન ે

  (૧) વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામા ંુ ું
આ યા. 

મ તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ શૌચાલયની સં યા 

૧ ડભોઇ ૧૦૫૦ 
૨ ડેસર ૩૦૧૬ 
૩ કરજણ ૩૨ 
૪ પાદરા ૧૯૧૫ 
૫ સાવલી ૩૯૫૨ 
૬ િશનોર ૫૫૭ 
૭ વડોદરા ૧૫૧૩ 
૮ વાઘો ડયા ૧૮૦૯ 
 કુલ ૧૩૮૪૪  

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો ?   (૨) તે માટે નીચેની િવગતે ખચ કરવામા ંઆ યો.  
( ।. લાખમાં) 

મ તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
થયેલ યિ તગત શૌચાલયનો ખચ 

૧ ડભોઇ ૭૬.૩૪ 
૨ ડેસર ૨૭૩.૭૨ 
૩ કરજણ ૩.૩૬ 
૪ પાદરા ૧૭૨.૦૦ 
૫ સાવલી ૪૭૪.૨૪ 
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૬ િશનોર ૪૧.૪૦ 
૭ વડોદરા ૭૫.૦૦ 
૮ વાઘો ડયા ૨૦૨.૬૮ 
 કુલ ૧૩૧૮.૭૪  

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં ફિશંગ બોટોમાં ફાઈબર રોપ પર સહાય 

  ૨૧૧૩૩ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ પૂવ ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પોરબંદર 
િજ ામાં માછીમારોને ફિશંગ બોટોમાં ફાઈબર રોપ ખરીદી 
પર સહાય આપવાની યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા . 

 (૨)  હા તો, બોટ દીઠ કેટલી સહાય આપવામા ં
આવે છે, અને 

  (૨) યુિનટ કો ટ .૧.૦૦ લાખના ૫૦% અથવા 
ખરેખર ખરીદ િકમતના ં ૫૦% એ બેમાંથી જ ેઓછ હોય તેુ ં . 

 (૩) કેલે ડર વષ ૨૦૧૮ અન ે ૨૦૧૯ મા ં કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૩) વષ ૨૦૧૮ મા ં .૩૩.૦૦ લાખ અન ેવષ ૨૦૧૯ 
માં .૪૨.૫૦ લાખ 

--------- 
અમરલી િજ ામાં ગામોને એસે .ટી.બસની સુિવધા ઉપલ ધ કરવા બાબત 

  ૨૨૯૧૭ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાંચ હ ર 
કે તેથી વધુ વ તી ધરાવતા ગામોન ે િજ ા કે તાલુકા સુધી 
જવા એસ.ટી. બસની સિુવધા ઉપલ ધ કરાવવાની હોય છે 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ અમરેલી િજ ામા ં
તાલુકાવાર આવા કેટલા ગામોન ે એસ.ટી. બસની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) યાં સુધીમા ં આ સિુવધા ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવશે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં માછીમારોને ૂ .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર સહાય 

૨૧૧૩૧ ી ગોિવંદભાઇ પટલે  (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ામાં માછીમારોને .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર 
સહાય આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આ 
સાધનો ઉપર કેટલી સહાય આપવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) .૨૩,૪૯,૪૫૦/- 

--------- 
આણંદમાં નકલી ફગર િ ટથી રશનકાડનું અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના ક સાઓં ે  

  ૨૩૨૭૬ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડસે બર-૨૦૧૯માં આણંદમાં નકલી ફગર ં
િ ટથી રેશનકાડનુ ં અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના 
અ વયે કેટલા િક સાઓ સામે આ યા, 

  (૧) પોલીસ ઇ સપે ટર, સાયબર ાઈમ પો. ટે., 
અમદાવાદ શહેરના અહેવાલ મુજબ ડસે બર-૨૦૧૯ મા ં
આણંદ (શહેર) તાલુકામાં નકલી ફગર િ ટથી રેશનકાડં નુ ં
અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના ૯ (નવ) િક સાઓ સામ ે
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િક સાઓમાં યા કારનું કેટલું રાશન 
બારોબાર ઉપાડવામાં આવેલ, અન ે

  (૨) સાયબર ાઇમ પો. ટે. અમદાવાદ શહેરના 
તા.૧૫-૧૨-૧૯ના અહેવાલ મુજબ ફગરિ ટ કૌભાંડમા ંં
પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ દર યાન આણંદ િજ ાના 
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આણંદ (શહેર) તાલુકાના ૯ (નવ) દુકાનદારોની સંડોવણી 
હોવાનુ ંજણાઇ આવતા પુરવઠા તં  ારા ઉ ત િક સાઓમા ં
રેશનકાડ ધારકોની તપાસ કરતા તેઓનું બ  િનવદેન 
મેળવતા નીચે મુજબનો જ થો કાડધારકોન ે ઓછો આપી 
અનઅિધકૃત રીતે સરકારી અનાજનો જ થો સગેવગે કરવામા ં
આવેલ હોવાનું ાથિમક િ એ જણાઇ આવેલ છે. 

આ.ચી.વ. જ થો ( કલો/લી. ) કમત ં ( .) 
ઘ  ૪૧૭૭૭.૫૦ ૮૩,૫૫૫.૦૦ 
ચોખા ૧૬૪૦૨.૦૦ ૪૯,૨૦૬.૦૦ 
ખા તેલ ૨૨.૦૦ ૧૧૦૦.૦૦ 
ખાંડ ૫૧૮.૧૦ ૧૧,૩૯૮.૨૦ 
કેરોસીન ૧૮૨.૦૦ ૬૬૪૩.૦૦ 

કલુ  ૧,૫૧,૯૦૨.૨૦  
 (૩) આવી રીતે અનાજ બારોબાર વેચી મારવામાં 
ન આવે કે ઉપાડી ન શકે તે માટે શા પગલાં લેવામાં 
આ યા ? 

  (૩) નીચે મુજબના પગલાં લેવામા ંઆ યા. 
૧. ૯ (નવ) દુકાનદારોનાં પરવાના ૯૦ દવસ માટે મોકફ ુ
કરવામા ંઆવેલ છે. કાયવાહી હાલ ચાલુ છે. 
૨. પોલીસ ઇ સપે ટર, સાયબર ાઈમ પો. ટે., અમદાવાદ 
શહેરના તા.૧૫-૧૨-૧૯ ના અહેવાલ મુજબ ફગરિ ટ ં
કૌભાંડમાં પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ દર યાન આણંદ 
િજ ાના આણંદ (શહેર) તાલુકાના ૯ (નવ) દુકાનદારોની 
સંડોવણી હોવાનુ ંજણાઇ આવતા તેઓને ગુનાઈત કૃ ય કરવા 
બદલ પકડી અટક કરવામા ંઆવેલ છે. 

 રા યમાં માચ ૨૦૧૮-થી આધાર આધા રત 
િવતરણ યવ થાની અમલવારી કરવામા ં આવેલ 
છે. 

 રા ીય અ  સરુ ા કાયદો-૨૦૧૩ હેઠળ મળતા 
લાભ સાચા લાભાથ  સુધી પહ ચે અને સાચા 
લાભાથ ની ઓળખ થાિપત કરવા હેતુસર 
રા યમા ં આધાર આધા રત ઓળખ માટે ૯૯% 
રેશનકાડ ધારકોનું આધાર સીડ ગ પૂણ કરેલ છે 
તેમજ જન સં યાનું આધાર સીડ ગ ૯૪% થયેલ છે. 

 હેર િવતરણ યવ થાન ે વધુ અસરકારક 
બનાવવા માટે જદા જદા તર ઉપરુ ુ  SMS Alert 
આપવામાં આવે છે જમેાં યારે રેશનકાડ ધારકની 
રીસી ટ જનરેટ થયા બાદ તે લાભાથ ના રિજ ટર 
મોબાઈલ નંબર ઉપર SMS મોકલવામાં આવે છે 
જમેાં મળવાપા  જ થો, મળલે જ થો તથા તેની 
િકમત સ હતની જદી જદી િવગતો ઉપલ ધ હોય છેં ુ ુ . 

 ઉપરો ત િવગતે યો ય લાભાથ  ારા જ થો 
ઉપાડેલ ન હોય તે સં ગોમાં અથવા અ ય રીતે 
જ થાનું અયો ય િવતરણ યાને આવે તો ખરેખર 
લાભાથ  આ બાબતની ફ રયાદ િજ ા ક ાએ 
અથવા ટોલ ી નંબર ઉપર કરી શકે છે અન ે તેનુ ં
PGRS એ લીકેશન ારા ઓનલાઈન મોનેટર ગ 
દરેક તબ ે  કરવામા ંઆવે છે. 

 હેર િવતરણ યવ થાની તમામ એ લીકેશન-

માંથી રા ય, િજ ા, તાલુકા તથા ા ય ક ાએ 

િવતરણ યવ થાનું મોનીટર ગ/િનયં ણ કરવા 
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માટે િવિવધ કારના ૨૫ થી પણ વધુ કારના 

રીપોટસ ઉપલ ધ કરાવવામા ં આવેલ છે, જ ે

રીપોટથી જ થાનો ઉપાડ અને િવતરણ યારે, કોના 

ારા, કેટલું તથા કોને કરવામા ં આવેલ છે તેની 

તમામ િવગતો મેળવી શકાય છે. 

 સરકાર ીની પારદિશતાના ભાગ પે ફાળવણી, 
ઉપાડ અન ે િવતરણનો જ થો તથા તેની 
આનુષાંિગક િવગતો તમામ હેર જનતા માટે 
ઈ ટરનેટ ઉપર ઉપલ ધ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

 ૨૧૦૫૭ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ામા ં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય 
મેળવવા માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૫૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૭૫૮ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૩૪૨.૪૫ લાખ 
--------- 

વડોદરા િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  
૨૧૦૯૮ ી કતનભાઇ ઇનામદાર ે  (સાવલી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ ના તાલુકાવાર 
કેટલા કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં ુ ું
આ યા, અન ે

  (૧) વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામા ંુ ું
આ યા. 

મ તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ શૌચાલયની સં યા 

૧ ડભોઇ ૧૦૫૦ 
૨ ડેસર ૩૦૧૬ 
૩ કરજણ ૩૨ 
૪ પાદરા ૧૯૧૫ 
૫ સાવલી ૩૯૫૨ 
૬ િશનોર ૫૫૭ 
૭ વડોદરા ૧૫૧૩ 
૮ વાઘો ડયા ૧૮૦૯ 

કુલ ૧૩૮૪૪  
 (૨) તે માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો ?   (૨) તે માટે નીચેની િવગતે ખચ કરવામા ંઆ યો.  

( ।. લાખમાં) 
મ તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

થયેલ યિ તગત શૌચાલયનો ખચ 
૧ ડભોઇ ૭૬.૩૪ 
૨ ડેસર ૨૭૩.૭૨ 
૩ કરજણ ૩.૩૬ 
૪ પાદરા ૧૭૨.૦૦ 
૫ સાવલી ૪૭૪.૨૪ 
૬ િશનોર ૪૧.૪૦ 
૭ વડોદરા ૭૫.૦૦ 



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 100 

૮ વાઘો ડયા ૨૦૨.૬૮ 
 કુલ ૧૩૧૮.૭૪  

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

 ૨૩૨૪૯ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા  ( મ ધપુર) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર મનગર અન ે દવેભૂિમ ારકા િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
મનગર ૦ 

દેવભૂિમ ારકા ૩ 
૨૦૧૯ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
મનગર ૦ 

દેવભૂિમ ારકા ૧  
 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  
વષ-
૨૦૧૮  

(૧) ખેડતે પાક િન ફળ જશે તેવી બીકના ૂ
કારણ ે
(૨) ખેડતે પાક િન ફળ જવાથી બક માંથી ૂ
લીધેલ લોન ભરપાઈ ન હ કરી શકતા 
(૩) ખેડત ઉપર કરજ ૂ (દેવુ) થઈ ગયેલ હોય 
અને આ વષ પાકમા ંકાંઇ વળ ેતેમ ન હોય પાક 
િન ફળ જવાથી 

વષ-
૨૦૧૯ 

(૧) જમીન અડધા ભાગમાં વાવેતર કરવા 
રાખેલ જમેાં મગફળીનો પાક િન ફળ જતા 
આિથક મંદીના કારણ ે 

 (૩) ખેડતોમાં આ મહ યા રોકવા સરકારેૂ  શા પગલા 
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , 
૦% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અન ે કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામાં આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી ૂ
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
વાહનો ઉપર નંબર લેટ લગાડવાની કામગીરીની ફ રયાદો 

 ૨૧૨૧૩ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
વાહનો ઉપર નંબર લેટ લગાવવાની કામગીરી સરકારે કઈ 
કઈ એજ સીઓને આપી છે. 

  (૧) કે  સરકારે તા. ૦૪-૧૨-૨૦૧૮ થી 
હેરનામુ ં કરી િનયમ-૫૦ માં સુધારો કરી HSRP 

ફીટમે ટ કરવા નવી ગવાઈ કરેલ છે. જ ેમુજબ તા.૦૧-
૦૪-૨૦૧૯ કે યારબાદ ઉ પા દત થનાર વાહન સંબંધમાં 
ઉ પાદકે નવા વાહન સાથે HSRP ની લટે સ લાય 
કરવાની રહેશે અને તે લટે તે ઉ પાદકના ડીલરે ડીલર 
ક ાએ ફીટ કરવાની રહે છે. 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ પહેલા ં ઉ પા દત થયેલા વાહનોમાં 
HSRP લગાડવાની કામગીરી M/s FTA HSRP 
Solution Pvt. Ltd. ને સ પવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં નવી HSRP   (૨) ૩૬ (છ ીસ) 
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નંબર લેટોની ગુણવ ા હલકા કારની હોવાથી તરત તૂટી 
જવાની કે નંબરનો કલર જતો રહેવાની કેટલી ફ રયાદો 
સરકારન ેમળી, અને 
 (૩) તે અ વયે સરકારે એજ સીઓ સામે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) ઉપરો ત ફ રયાદો અ વયે કરારના ભંગ બદલ 
M/s FTA HSRP Solution Pvt. Ltd. પાસેથી . 
૨૫ લાખ દંડ પેટે વસૂલ કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
વાહન યવહાર િવભાગના તાબા હઠળ આવેલ બોડે -કોપ રશને  

૨૩૨૯૯ ી અ યકમાર પટલુ ે  (કરજણ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વાહન યવહાર ભાગ હેઠળ કયા બોડ-
કોપ રેશન આવેલ છે, 

  (૧) ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમ 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષવાર ઉ ત બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી 
રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક થઈ, અન ે

  (૨)    (રકમ .કરોડમા)ં 
મ વષ ખોટ આવક 
૧ તા.૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૮૬૬.૯૧ ૨૩૧૭.૫૬ 

૨ તા.૧-૦૪-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧૦૧૭.૨૯ ૨૫૪૦.૧૮ 

૩ તા.૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૭૪૮.૬૦ ૨૨૪૯.૨૯ 

 
 (૩) બોડ-કોપ રેશન ખોટ ઘટાડવા શાં પગલા ં
લીધા?ં 

  (૩) િનગમ ારા ખોટ ઘટાડવા નીચે મુજબ પગલા 
લેવામા ંઆવેલ છે. 

 િનગમ ારા મસુાફરો / િવ ાથ ઓની માંગણી 
સંતોષી આવક વધારવા દિૈનક કાય મ સંચાલકીય 
કીલોમીટર તેમજ ટીપોમાં વધારો કરેલ. 

 િનગમ ારા ખચ ઘટાડવા માટે િત વાહન દીઠ 
દૈિનક કીલોમીટર વાહન વપરાશમાં વધારો કરેલ છે. 

 િનગમ ારા ખચમાં ઘટાડો કરવા ડાયવર / કડકટર  ં
દીઠ દૈિનક કીલોમીટરનો વપરાશ વધારો કરેલ છે. 

 િનગમ ારા આવક વધારવા તેમજ ખચ ઘટાડવા 
ડીઝલ કો ટ ન કવર કરતી ઓછા લોડ ફે ટર વાળા 
િશ ુલોન ે મીની બસમા ં તબદીલ કરી મુસાફરોની 
માંગણી સંતોષી. 

 ખચ ઘટાડવા સંચાલકીય ખચ ા  ન કરતી 
સિવસોને વધુ આવક મળે તેવા ટોમાં ફેરફાર કરેલ 
છે. 

 િનગમ ારા ખચ ઘટાડવા ડેપો/ ટે ડ થી ન કના 
અંતરે રા ી રોકાણ થતી િશ ુલ રદ કરીને  ની ુ
બચત કરેલ છે. 

  અને ડીઝલનો ખચ ા  ન કરતી ઓછીુ  આવક 
ધરાવતી એ સ ેસ િશ ુલો સંચાલનમાંથી રદ કરીન ે
િનગમના મહ મ આવક મળેવતા ટો ઉપર 
એ સ ેસ િશ ુલો શ  કરી િબન-આિથક કી.મી. 
રદ કરવાની સાથોસાથ સમાંતર સંચાલનનુ ં િનવારણ 
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કરવામા ંઆવેલ. 
 ખચ ઘટાડવા માટે િનગમ રદ કીલોમીટરમા ંગતવષની 

સરખામણીમાં ઘટાડો કરવામા ંઆવેલ છે. 
 િનગમ ારા ડીઝલની િત કીલોમીટર દીઠ 

એવરેજમા ંવધારો કરી ખચ ઘટાડેલ છે. 
 િનગમ ારા તમામ ડેપો ખાતે કમચારીઓ સાથ ે

ઓપન હાઉસ મીટ ગનુ ંઆયોજન કરતા ંઅક માતના 
માણમાં તેમજ ેક ડાઉનના માણમાં ઘટાડો 

ન ધાતા ખચ ઉપર િનયં ણ આવલે છે. 
 િનગમ ારા ઈ વે ટી મેનેજમે ટ માટે કો યુટરાઈઝ 

સી ટમનો અમલ કરતા ંઈ વે ટી ખચમાં ઘટાડો કરેલ 
છે. 

 િનગમના કમા ડ એ ડ કટોલ સે ટર ખાતે આવક ં
અને ખચને લગતા િવિવધ ડેશબોડ બનાવી તેના 
થકી સતત મોનીટર ગ કરવામાં આવી રહેલ છે. 

 િનગમ ારા આવક વધારવા ધાિમક મળેાઓ, 
દવાળીના તહેવારો અને ધાિમક મેળાવડાઓ 

દર યાન એ ટા સિવસો સંચાલીત કરવામાં આવે છે. 
--------- 

મોરબી બસપોટ તરીક હર કરવાની કાયવાહીે ે  
  ૨૨૯૦૧ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
ખાતેનું બસ ટેશન જનુ ં છે તેન ે િવકસાવવા અંગે બસપોટ ુ
તરીકે હેર કરવા સરકારે છે ાં એક વષમાં શી કાયવાહી 
કરી? 

   રા ય સરકાર ી ારા નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-
૨૦૨૦મા ંનવીન બસ ટેશન તથા માળખાકીય સુિવધાઓ 
માટે ફાળવવામાં આવેલ મૂડીકૃત બજટે અંતગત બજટેેડ 
કામોમા ં મોરબી મુકામ ે અંદા ત રકમ .૫.૪૩ કરોડના 
ખચ નવીન સબ ટેશન બનાવવાની કામગીરીનુ ંઆયોજન 
હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ટી યુક ચર લેબોરટરી એકમ ે ે થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૦૬૪ ડૉ. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં ટી યુક ચર લેબોરેટરી એકમ 
થાપવા માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનુ 
નં. 

વષ મળેલ અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૦ 

કલુ  ૧  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અનુ 
નં. 

વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૦ 
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કલુ  ૧  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧,૩૭,૫૦,૦૦૦/- ની સહાય ચૂકવવામા ં

આવી. 
--------- 

ખેડા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજર થયેલ આવાસોૂ  
  ૨૧૦૮૭ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખેડા િજ ામા ં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં કેટલા આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ખેડા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૯૬૪ આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કેટલા આવાસો મંજર થયા છેૂ , અન ે

  (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૧૯૬૦ આવાસો મંજર થયા છેૂ . 

 (૩) તે પૈકી કેટલા આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે?   (૩) તે પૈકી ૧૧૭૪ આવાસોનુ ંકામ ગિત હેઠળ છે. 
--------- 

રા ય ારા ક  પાસે યુ રયા અને ડીે .એ.પી ખાતરના જ થાની માંગણી/દરખા ત 
  ૨૩૩૩૩ ી શલૈેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા ય સરકાર ારા કે  સરકાર પાસ ે
યુ રયા અન ેડી.એ.પી. ખાતરના કેટલા જ થાની માંગણી 
કે દરખા ત કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા ય સરકાર ારા કે  સરકાર પાસે યુ રયા અને 
ડી.એ.પી. ખાતરોની નીચેની િવગતે જ થાની માંગણી કે 
દરખા ત કરવામા ંઆવી. 

(જ થો લાખ મ.ેટન) 
અનુ ન.ં વષ યુ રયા ડી.એ.પી. 

૧ ૨૦૧૮ ૨૨.૯૦ ૫.૨૯ 
૨ ૨૦૧૯ ૨૩.૨૦ ૪.૯૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી વષવાર કેટલો જ થો 
કે  સરકાર ારા પૂરો પાડવામાં આ યો, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર કે  સરકાર ારા 
નીચેની િવગતે જ થાની ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

(જ થો લાખ મ.ેટન) 
અનુ ન.ં વષ યુ રયા ડી.એ.પી. 

૧ ૨૦૧૮ ૨૩.૦૫ ૭.૬૦ 
૨ ૨૦૧૯ ૨૩.૩૦ ૮.૫૬  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત વષવાર માંગ કરતા 
જ થો અપૂરતો મળેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) ના 

 (૪) તે અ વયે રા ય સરકાર ારા કે  સરકાર 
સમ  શું ફ રયાદ કે રજઆતો કરવામાં આવીૂ ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
તાપી અને નવસારી િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

  ૨૩૩૧૧ ી પુનાભાઈ ગામીત  ( યારા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર તાપી અન ે નવસારી િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની ે
સં યા 

તાપી ૦ 
નવસારી ૦ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની ે
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સં યા 
તાપી ૦ 

નવસારી ૦  
 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ૂ
લીધા? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડતૂ  ક યાણ અને સહકાર 
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , 
૦% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અન કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામાં આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી ૂ
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૦૭૬ ી અભેિસહં તડવી (સંખેડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં વેલાવાળા શાકભા  પાકોના 
વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૮૦૭ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૫૫૫૧ 

કલુ  ૯૩૫૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૭૧૩ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૧૯૩૮ 

કલુ  ૪૬૫૧  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( .) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૩૯,૮૫,૯૨૩/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૩,૧૪,૫૭,૦૫૦/- 

કલુ  ૭,૫૪,૪૨,૯૭૩/-  
--------- 

સુર નગર અને અમરલી િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાને ે  
  ૨૩૨૩૪ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયલે કમોસમી વરસાદથી સુરે નગર 
અને અમરેલી િજ ામા ં તાલુકાવાર ખેતીના યા પાકોમા ં
કેટલું નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી સુરે નગર અને અમરેલી 
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત 
પ ક-૧  મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ નુકસાન થયેલ 

િવ તાર (હે.) 
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ચોટીલા ૨૫૩૯૯ 
ચુડા ૩૦૯૬૬ 
દસાડા ૮૬૦૧૭ 

ાંગ ા ૭૨૫૪૫ 
લખતર ૪૫૮૧૫ 
લ બડી ૫૩૬૩૭ 
મુળી ૪૧૫૯૭ 
સાયલા ૩૮૨૬૮ 
થાનગઢ ૮૪૫૮ 

૧ સુરે નગર 

વઢવાણ ૪૬૧૩૪ 
અમરેલી ૫૫૪૨૦ 
બાબરા ૪૪૫૧૩ 
બગસરા ૨૬૪૦૪ 
ધારી ૪૮૩૨૮ 

ફરાબાદ ૧૪૪૫૧ 
ખાંભા ૨૯૪૦૮ 
લાઠી ૪૧૨૧૭ 
લીલીયા ૩૯૬૬૮ 
રાજલાુ  ૨૩૯૨૮ 
સાવકડલાું  ૨૯૨૩૧ 

૨ અમરેલી 

કકાવાવ વડીયાું  ૬૦૧૭૦  
 (૨) ઉકત નુકસાન અ વય ે ઉકત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની 

રકમ ( .લાખમાં) 

ચોટીલા ૮૩૪.૮૩ 
ચુડા ૯૨૩.૩૦ 
દસાડા ૧૭૬૨.૧૩ 

ાંગ ા ૧૮૩૬.૫૫ 
લખતર ૧૪૪૭.૫૩ 
લ બડી ૬૪૯.૬૦ 
મુળી ૮૪૯.૬૩ 
સાયલા ૪૬૬.૬૮ 
થાનગઢ ૨૦૪.૪૭ 

૧ સુરે નગર 

વઢવાણ ૧૬૫૫.૬૨ 
અમરેલી ૨૨૬૬.૦૬ 
બાબરા ૩૨૦.૦૦ 
બગસરા ૩૮૪.૬૮ 
ધારી ૯૦૫.૩૭ 

ફરાબાદ ૩૮૫.૮૯ 
ખાંભા ૯૦૪.૫૦ 
લાઠી ૩૧૪.૭૨ 
લીલીયા ૪૦૭.૮૦ 
રાજલાુ  ૬૮૮.૩૫ 

૨ અમરેલી 

સાવકડલાું  ૧૭૩૬.૯૬ 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
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અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 
  ૨૧૧૬૯ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૧,૭૨,૫૧૦ નવા વાહનો ન ધવામાં આ યા. 

 (૨) તે પેટે કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે .૨૭૨.૧૦ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
  ૨૧૧૨૧ ીમતી મનીષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છોટા ઉદેપુર િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) છોટા ઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ 
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૪૧૮૧૫.૮૧ મે.ટન અનાજના જ થાનુ ં િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં   (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 

િવતરણનો સમયગાળો કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

કુલ અનાજ 
( ક. ા.) 

AAY (કાડ દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-૨૦૧૯ PHH ( યિ ત દીઠ) ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ટી યુક ચર લેબોરટરી એકમ થાપવા માટ મળેલે ે ે  અર ઓ 

  ૨૧૦૬૫ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં ટી યુક ચર લેબોરેટરી એકમ 
થાપવા માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  

અ.નં. વષ 
મળેલ 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ (તા.૩૧-

૧૨- ૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૦ 

કલુ  ૧  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ (તા.૩૧-

૧૨- ૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૦ 

કલુ  ૧  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧,૩૭,૫૦,૦૦૦/-ની સહાય ચૂકવવામા ં

આવી. 
--------- 

ગાંધીનગર અને  ગીર સોમનાથ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 
  ૨૩૨૨૧ ી સુરશકમાર પટલ ે ુ ે  (માણસા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી ગાંધીનગર 
અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના યા 
પાકોમાં કેટલું નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી ગાંધીનગર અને ગીર સોમનાથ 
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમા ં નુકસાનની િવગત  
પ ક-૧  મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ નુકસાન થયેલ 

િવ તાર (હે.) 
દહેગામ ૩૧૫૬૨ 
ગાંધીનગર ૨૩૦૧૯ 
કલોલ ૧૬૭૪૮ 

૧ ગાંધીનગર 

માણસા ૨૧૦૨૦ 
ગીર ગઢડા ૨૧૬૫૧ 
કોડીનાર ૨૩૩૦૬ 
સુ ાપાડા ૧૬૦૧૧ 
તાલાલા ૧૬૧૦૭ 

૨ ગીર 
સોમનાથ 

ઉના ૨૪૬૫૭ 

 (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે ઉ ત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વય ેતાલુકાવાર ચૂકવેલ સહાયની 
િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

 
પ ક-૨ 

મ િજ ાનું 
નામ 

તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની 
રકમ ( .લાખમાં) 

દહેગામ ૧૦૫૪.૮૧ 
ગાંધીનગર ૪૭૭.૧૬ 
કલોલ ૩૧૪.૨૪ 

૧ ગાંધીનગર 

માણસા ૫૭૭.૨૪ 
ગીર ગઢડા ૪૮.૯૬ 
કોડીનાર ૭૬.૨૭ 
સુ ાપાડા ૨૧૯.૦૧ 
તાલાલા ૧૪૪.૨૩ 

૨ ગીર 
સોમનાથ 

ઉના ૨૭૮.૮૫ 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં વરસાદને કારણે થયેલ નુકસાન અંગે પાક વીમો મેળવવા મળેલ અર ઓ 

  ૨૩૨૦૦ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર અિતવૃિ  અન ે
કમોસમી વરસાદને કારણે થયલે નુકસાન અંગે પાક વીમો 
મેળવવા કેટલા ખેડતોની ૂ અર  મળેલ, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ સંબંિધત વીમા કપનીન ેં
તાલુકાવાર મળલે અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. તાલુકાનું નામ સં યા 
૧ અમીરગઢ ૧૯૫ 
૨ દાંતીવાડા ૯૬ 
૩ ધાનેરા ૬૬ 
૪ પાલનપુર ૮૨ 
૫ કાંકરેજ ૨૨૪૬ 
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૬ ડીસા ૩૦૬૧ 
૭ થરાદ ૧૩૪૩ 
૮ દયોદર ૩૬૨ 
૯ ભાભર ૧૨૮ 

૧૦ લાખણી ૨૫૮૧ 
૧૧ વડગામ ૧૦૫ 
૧૨ વાવ ૭૭૯૧ 
૧૩ સુઈગામ ૪૨૨૬  

 (૨) તાલુકાવાર મળલે અર ઓ અ વયે ઉ ત 
િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર કરી અને કેટલી અર ઓ ૂ
યા કારણોસર નામંજર કરી અને કેટલી અર ઓ પડતર ૂ

છે,  

  (૨) સંબંિધત વીમા કપની ારા મળેલ અર ઓ પૈકી ં
૨૧૬૧૧ અર ઓ નામંજર કરેૂ લ, ૬૭૧ અર ઓ મંજર ૂ
કરેલ તથા પડતર અર ઓ ૦ (શુ ય) છે. 
  નીચે મુજબના કારણોથી સંબંિધત વીમા કપની ં

ારા અર ઓ નામંજર કરેલ છેૂ . 
(૧) થાિનક આપિ ના ખમ હેઠળ સમાિવ  
કદરતી આફતોના કારણે ુ નુકસાની થયેલ નથી. 
(૨) સમય મયાદામાં પાક નુકસાનીની ણ કરેલ ન 
હોવાથી. 
(૩) સવ સમય ેપાક વા મળલે ન હોવાથી. 
(૪) પાક નુકસાની વા મળલે ન હોવાથી. 
(૫) પાક કાપણી પછીના ખમ હેઠળ નુકસાની 
આવરી લેવામાં ન આવતી હોવાથી. 

 (૩) મંજર અર ઓ પૈકી કેટલા ખેડતોને કેટલી ૂ ૂ
રકમની સહાય ચૂકવી અને ઉ ત િ થિતએ મંજર પૈકી ૂ
કેટલાન ેસહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) િવમા કપની ારા મંજર અર ઓ પૈકી કલ ં ૂ ુ ૧૧ 
ખેડતોને ૂ .૧,૮૫,૯૨૪/- ચૂકવેલ છે. યારે મંજર કરેલ ૂ
અર ઓ પૈકી કલ ુ ૬૬૦ ખેડતોને દાવા ચૂકવણી બાકી છેૂ .  

 (૪) બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશ ે
અને પડતર અર ઓનો યાં સુધીમાં િનકાલ કરવામા ં
આવશે ? 

  (૪) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ે  

  ૨૧૦૮૧ ી પરસો મ સાબ રયા ( ાંગ ા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંસુરે નગર િજ ામા ંવેલાવાળા શાકભા  પાકોના 
વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ (તા.૩૧-૧૨- 

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૧૬ 

કલુ  ૨૧૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૭ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ (તા.૩૧-૧૨- 

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૪૦ 

કલુ  ૮૭   
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 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  
અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 

( .) માં 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૯,૦૯,૨૪૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-

૧૨- ૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૭,૫૭,૯૦૦/- 

કલુ  ૧૬,૬૭,૧૪૦/-  
--------- 

નમદા અને ડાંગ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  
  ૨૩૩૦૩ ી ેમિસહંભાઈ વસાવા (નાદંોદ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર 
વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર નમદા અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર વાજપાઈ 
બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ નામ તા.૧-૧-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

નમદા ૧૭૯૨ ૧૧૨૬ ૨૯૧૮ 
ડાંગ ૬૩૦ ૫૭૦ ૧૨૦૦  

 (૨) તે પૈકી મંજર થૂ યેલ અર ઓ પૈકી ઉ ત  
વષવાર/િજ ાવાર કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી  અને  કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અન ે 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનું નામ સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 
બાકી અર  

નમદા ૨૫૬ ૪૪૦ ૭૩૩ ૨૩૭ 
ડાંગ ૧૭૭ ૩૪૫ ૪૧૩ ૧૪૮  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો 
છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 
અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

--------- 
વદેશ દશન યોજના અંતગત ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  

  ૨૧૧૪૪ ી રાકશભાઈ શાહ ે  (એલીસિ જ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત 
ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ં
આવેલી છે, 

  (૧) ભારત સરકાર ારા વદેશ દશન યોજના અંતગત 
ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટે કલ ુ .૮૫૦૧ લાખ મંજર કરેલ ૂ
છે, જ ે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં .૪૩૯૪ લાખ ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

 (૨) યા કામો માટે કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવેલ 
છે, અન ે

  (૨)  
મ મુ ય કામ મંજર કરલ ૂ ે

રકમ 
 લાખમાં 

૧ કોચરબ આ મ ખાતે એકટીવીટી 
સે ટર, વેશ ાર, પાથ-વે, 
લે ડ કેપ ગ, લાઈટ ગ, સાઈને સ, 
ટોયલેટ, ડ ટબીન વગેરે. 

૨૬૯.૧૬ 

૨ સાબરમતી આ મ ખાતે ોજકેશન 
મેપ ગ શો અને ઓડીયો શો, કાફે, 

વેશ ાર, લે ડ કેપ ગ, લાઈટ ગ, 

૧૫૬૯.૯૪ 
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સાઈને સ, સી.સી.ટી.વી., ટોયલેટ, 
ડ ટબીન વગેરે. 

૩ દાંડી િ જ ખાતે અલગ અલગ 
સાઈને સ, સુશોભન વગેરે. 

૧૮.૧૬ 

૪ આ ેડ હાઈ કલુ , રાજકોટ ખાતે 
સે ટલ લોકમાં ોજ ે શન મેપ ગ શો,  

વેશ ાર, ક પાઉ ડ વોલ, 
કાફેટે રઆ, પુ તકાલય, નોથ 

લોકમાં લે ડ કેપ ગ તથા પ રસર 
િવકાસ, વાસી સવલત કે , 

દશન હોલ, લાઈટ ગ, િલફટ, ફાયર 
િસ ટમ, સાઈને સ, ટોયલેટ વગેરે. 

૧૯૮૬.૭૨ 

૫ કબા ગાંધીનો ડેલો, રાજકોટ ખાતે 
ઓડીયો િવઝયુઅલ શો માટેની તમામ 
કામગીરી, ટીટ લાઈટ ગ અન ે
સુશોભન, સાઈને સ, ડ ટબીન 
વગેરે 

૫૩.૬૫ 

૬ રા ીય શાળા, રાજકોટ ખાતે પેસેજ 
અને પાથ વ,ે સુશોભન, સાઈને સ, 
ડ ટબીન વગેરે 

૭૭.૧૫ 

૭ કીિત મં દર, પોરબંદર ખાતે ચોક થી  
શીતલમાતા મંદીર સુધી ટીટના 
કામો, ફવારાુ , પીવાનું પાણી, 
સાઈને સ, ડ ટબીન વગેરે 

૨૩૯.૬૪ 

૮ સરદાર પટેલ યુઝીયમ, બારડોલી 
ખાતે અલગ અલગ સાઈને સ. 

૧૦.૧૬ 

૯ કરાડી િવલજે ખાતે લે ડ કેપ ગ, 
સાઈટ સશુોભન, બે ચીસ, લેક  
પેરીફરી, ટોયલેટ લોક, સાઈને સ, 
ડ ટબીન વગેરે 

૩૮૧.૩૮ 

૧૦ દાંડી મમેોરીયલ, દાંડી ખાતે પેવર 
લોક સાથે પાિકગ, વેશ ાર તથા  
વેશ િવ તાર િવકાસ, વાસી 

સવલત કે , કાફેટેરીયા, ક પાઉ ડ 
વોલ, બાયો ટોયલેટ લોક, 
સી યુરીટી અને કટોલ મં , ટીટ 
લાઈટ ગ અને  સુશોભન, 
સી.સી.ટી.વી., સાઈને સ, ડ ટબીન 
વગેરે 

૧૨૩૭.૪૬ 

૧૧ ગાંધી સિકટ પર ૫ (પાંચ) જ યાએ 
વે-સાઈડ એમીિનટીઝ 

૨૨૫૨.૫૨ 

 થળવાર કામો માટે ા ટ ફાળવવામાં આવતી નથી પરતુ ં
થયેલ ખચ સંબંધે મોકલલે ય.ુટી.સી. અ વયે તબ ાવાર 

ા ટ ફાળવવામાં આવે છે.   
 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો છે ?  

  (૩) .૩૮૨૭.૯૨ લાખ.  

--------- 
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નવસારી િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  
  ૨૧૦૮૨ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નવસારી િજ ામા ં વેલાવાળા શાકભા  પાકોના 
વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૦૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ (તા.૩૧-૧૨- 

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૭૯૩ 

કલુ  ૧૮૯૪  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૬૪ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ (તા.૩૧-૧૨- 

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૨૯૫ 

કલુ  ૯૫૯   
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( .) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૭,૫૫,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ (તા.૩૧-

૧૨- ૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૨૦,૦૫,૫૧૦/- 

કલુ  ૫૭,૬૦,૫૧૦/-  
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ાના નડાબેટ વાસન થળ તરીકે િવકસાવવા બાબત 
  ૨૧૧૩૮ ી શશીકાંત પં ા (ડીસા) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાના નડાબેટ વાસન થળ તરીકે 
િવકસાવવા છે ા બે વષમાં કઈ સુિવધાઓ ઉભી કરવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના નડાબેટ ખાતે છે ા બે 
વષમાં નીચેની સુિવધાઓ ઉભી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 નડે રી મં દર ખાતે યાિ કો માટે િવસામો 
 ટી જ શન ખાતે દુકાનોં , િવશાળ પાિકગ, 

ઓડીટોરીયમ, ટોઈલટે લોક, પીવાના પાણીની 
સુિવધા, સાઈને સ, રીટેન ગ વોલ, અરાઈવલ 
લાઝા, સી.સી.રોડ, પેવર લોક વગેરે. 

 ટી જ શન થી ઝીરો પોઈ ટ જવાના ર તાનુ ંં
ટ થન ગ કામ. 

 ઝીરો પોઈ ટ ખાતે વોચ ટાવરની સિુવધા. 
 યુ ગ ડેક 

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

  (૨) .૨૯૪૪.૫૯ લાખ.  

--------- 
બાલાિસનોર રયોલી ખાતેના ડાયનાસોર યુિઝયમ ખાતે વાસીઓની સુિવધા માટનું આયોજનૈ ે  

  ૨૧૧૪૦ ી િજ ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મ હસાગર િજ ાના બાલાિસનોર રૈયોલી ખાતેના 
ડાયનાસોર યુિઝયમ ખાતે વાસીઓની સુિવધા માટે રા ય 
સરકાર ારા કોઈ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ થળે મુ ય વ ે યા કારની 
સુિવધાઓ િવકસાવવામાં આવી છે, અન ે

  (૨) મ હસાગર િજ ાના બાલાિસનોર તાલુકાના 
રૈયોલી ખાતે અગાઉ બનાવલે િબ ડ ગની અંદર 
ડાયનાસોરના િવિવધ ટે ય ુ સ હતનું ડિજટલ યુિઝયમ, 
લાય ેરી, ટકીટ બારી, િબ ડ ગ ઉપર ડોમ, વી.આઈ.પી. 
મ, સાઈને સ, ડી. . સેટ, રેલ ગ, સીસીટીવી, ફાયર 

ફાઈ ટગં , પીવાનું પાણી તથા શૌચાલયની સિુવધાઓ 
િવકસાવવામાં આવી છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થવા પામલે છે ?   (૩) .૭૦૬.૪૮ લાખ. 
--------- 

સુરત િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયોુ ેું  
  ૨૧૧૦૩ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કેટલા કટબો ુ ું
માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યા, અન ે

  (૧) સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કટબો માટે ુ ું ૭૬૨૮ 
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો ?   (૨) સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કટબો માટે ુ ું ૯૧૫.૩૬ 
લાખનો ખચ કરવામાં આ યો છે. 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ખેડૂતોને તાર ફ સ ગની બાકી ે સહાય આપવા બાબત 

  ૨૨૯૧૮ ી િવણભાઇ મા   (ગઢડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોને તાર ૂ
ફે સ ગ સહાય આપવાની બાકી છે, 

  (૧) બાકી સહાયની મા હતી : 
િજ ો તાલુકો લ ટરની સં યા 

વ ભીપુર ૧૩ 
ભાવનગર 

પાલીતાણા ૧ 
બોટાદ બોટાદ ૧ 

 (૨) સહાય આપવાની બાકી હોય તો તેના કારણો 
શા છે, અને  

  (૨) યોજનાની ગવાઇ મુજબ િનયમોનુસાર કાયવાહી 
બાકી હોઇ 

 (૩) બાકી સહાય યાં સુધીમા ંઆપવામાં આવશ ે?   (૩) યોજનાની ગવાઇ મુજબ િનયમોનુસાર કાયવાહી 
પુણ થયેથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૦૭૯ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઇ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં વેલાવાળા શાકભા  પાકોના 
વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૪૮ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
૧૨૪૭ 
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િ થિતએ) 
કુલ ૨૨૯૫  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે

અર ઓની સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૧૦ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૫૧૦ 

કલુ  ૧૨૨૦  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૮૨,૯૬,૨૮૨/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧,૨૧,૦૨,૧૬૭/- 

કલુ  ૩,૦૩,૯૮,૪૪૯/-  
--------- 

ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે  
  ૨૨૯૧૨ ી પંુ ભાઇ વંશ (ઉના) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ગીર સોમનાથ ૦ 
જનાગઢૂ  ૧ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ગીર સોમનાથ ૦ 
જનાગઢૂ  ૨  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  
વષ-
૨૦૧૮  

(૧) ખેડતે િપયા ૂ ૧૦,૦૦૦૦૦/- (દશ 
લાખ) લોન લીધેલ હોય છે ા ણેક વષથી 
હ ા ભરેલ ન હતા. 

વષ-
૨૦૧૯ 

(૧) ખેડતે બકમાંથી લોન લીધેલ હોય અને ૂ
જમીનમાં કાંઇ ઉપજ ન થતા (સળગી જઈ) 
(૨) ખેડતે આંબાના બગીચામા ંકેરી ન આવતા ૂ
(ઝેરી દવા પી જતા)  

 (૩) ખેડતોમાં આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ૂ
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , ૦% 
યાજ ેપાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  પુર કૃત 

િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા ખેડતોને લાભ ૂ
આપવામાં આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન 
આપવામાં આવે છે. 

--------- 
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દાહોદ િજ ામાં રોટાવેટરમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે  
  ૨૧૦૫૧ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપૂરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) દાહોદ િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય 
મેળવવા માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) દાહોદ િજ ામા ંરોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા 
માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંનીચે 
મુજબ તાલુકાવાર અર ઓ મળેલ છે. 

મ તાલુકાનું નામ અર ઓની સં યા 
૧ ગરબાડા ૨ 
૨ ઝાલોદ ૧૪ 
૩ દેવગઢબારીયા ૬ 
૪ દાહોદ ૮ 
૫ ધાનપુર ૩ 
૬ ફતેપૂરા ૧૭ 
૭ લીમખેડા ૮ 
૮ સંજલેી ૮ 
૯ સ ગવડ ૭  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓમાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાં આવી છે. 

મ તાલુકાનું નામ અર ઓની સં યા 
૧ ગરબાડા ૦ 
૨ ઝાલોદ ૩ 
૩ દેવગઢબારીયા ૧ 
૪ દાહોદ ૨ 
૫ ધાનપુર ૦ 
૬ ફતેપૂરા ૬ 
૭ લીમખેડા ૧ 
૮ સંજલેી ૧ 
૯ સ ગવડ ૦  

 (૩) તાલુકાવાર કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ સહાય ચૂકવવામાં આવી 
છે. 

મ તાલુકાનું નામ 
સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ ગરબાડા ૦ 
૨ ઝાલોદ ૧.૩૨ 
૩ દેવગઢબારીયા ૦.૪૨ 
૪ દાહોદ ૦.૮૪ 
૫ ધાનપુર ૦ 
૬ ફતેપૂરા ૨.૨૮ 
૭ લીમખેડા ૦.૪૯ 
૮ સંજલેી ૦.૪૯ 
૯ સ ગવડ ૦  

--------- 
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

  ૨૩૨૯૬ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અન ે સુરત િજ ામાં િજ ાવાર 

  (૧)  
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કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , ૨૦૧૮ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
વડોદરા ૦ 
સુરત ૦ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
વડોદરા ૦ 
સુરત ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ૂ
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડૂત ક યાણ અને સહકાર 
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , 
૦% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામાં આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી ૂ
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

  ૨૧૧૬૮ ી દપભાઇ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૧,૭૨,૫૧૦ નવા વાહનો ન ધવામાં આ યા. 

 (૨) તે પેટે કેટલી આવક થઈ ?   (૨) તે પેટે .૨૭૨.૧૦ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 
  ૨૩૨૭૩ ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી આણંદ અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ંતાલુકાવાર ખેતીના કયા પાકોમા ંકેટલુ ં
નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી આણંદ અન ે પંચમહાલ 
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત 
પ ક-૧  મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું 

નામ 
નુકસાન થયેલ 
િવ તાર (હે.) 

આણંદ ૧૭૨૫૯ 
આંકલાવ ૮૭૦૧ 
બોરસદ ૧૯૯૩૩ 
ખંભાત ૨૮૫૫૦ 
પેટલાદ ૧૩૯૭૯ 
સો ા ૮૬૨૩ 
તારાપુર ૧૮૬૮૫ 

૧ આણંદ 

ઉમરેઠ ૧૨૧૩૦ 
ઘોઘંબા ૨૨૦૬૩ 
ગોધરા ૩૪૦૬૫ 
હાલોલ ૧૪૫૦૬ 

ંબુઘોડા ૪૭૧૫ 

૨ 
 

પંચમહાલ 

કાલોલ ૧૫૫૪૪ 
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મોરવા હડફ ૧૭૧૭૪ 
શહેરા ૨૫૨૪૪  

 (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે ઉ ત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ 

( .લાખમાં) 
આણંદ ૫૯૮.૭૨ 
આંકલાવ ૩૫૨.૧૯ 
બોરસદ ૮૧૦.૨૬ 
ખંભાત ૯૩૮.૨૧ 
પેટલાદ ૫૮૯.૮૨ 
સો ા ૩૫૭.૫૫ 
તારાપુર ૫૬૧.૮૦ 

૧ આણંદ 

ઉમરેઠ ૫૧૩.૪૩ 
ઘોઘંબા ૨૮૭.૬૦ 
ગોધરા ૧૦૩૯.૯૦ 
હાલોલ ૧૯૫.૨૮ 

ંબુઘોડા ૭૯.૭૬ 
કાલોલ ૨૯૯.૧૨ 

૨ પંચમહાલ 

મોરવા હડફ ૨૭૪.૩૬ 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં કો ડ ટો રજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૦૭૧ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલુ -૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) કલુ -૧૦ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી  ?   (૩) .૧૪,૮૬,૯૩,૦૦૦/- 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૦૫૮ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય કિષ મં ી ીૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ખાતેદાર ખેડત અક માત વીમાની ૂ
સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૯ 

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

  (૨) ૯૧ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં આવી 
? 

  (૩) .૧૩૫ લાખ 

ગીર સોમનાથ િજ ામાં સોલર પેનલ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  
  ૨૧૦૬૬ ી રાઘવ ભાઈ પટલ ે ( મનગર- ા ય) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં કો ડ ટોરેજમા ં સોલર 

  (૧) કલુ -૦૨ 
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પેનલ થાપવા માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) કલુ -૦૨ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૮.૩૬/- લાખ 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 

  ૨૩૨૫૨ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં તાલુકાવાર 
ખેતીના યા પાકોમાં કેટલું નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી દેવભૂિમ ારકા અને મનગર 
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત 
પ ક-૧  મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ નુકસાન થયેલ 

િવ તાર (હે.) 
ભાણવડ ૩૨૦૭૯ 

ારકા ૧૯૨૦૦ 
ક યાણપુર ૬૫૪૧૪ 

૧ 
દેવભૂિમ 

ારકા  

ખંભાિળયા ૫૧૮૭૬ 
ોલ ૩૧૬૫૫ 
મ ધપુર ૪૩૭૪૮ 
મનગર ૫૩૪૦૮ 
ડયા ૩૦૦૨૩ 

૨ મનગર 

કાલાવડ ૬૨૧૮૭ 

 (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે ઉકત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ 

( .લાખમાં) 
ભાણવડ ૫૧૫.૪૦ 

ારકા ૧૧૦.૦૦ 
ક યાણપુર ૮૫૩.૮૧ 

૧ 
દેવભિૂમ 

ારકા  

ખંભાિળયા ૪૯૧.૩૫ 
ોલ ૨૭૧.૧૫ 
મ ધપુર ૨૦૦.૯૨ 
મનગર ૧૧૦૧.૬૦ 
ડયા ૪૨૯.૭૬ 

૨ મનગર 

કાલાવડ ૮૩૧.૬૧ 

 (૩) બાકી રકમ યા ંસુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
ક છ અને પાટણ િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

  ૨૩૧૯૨ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા ે  (રાપર) : માનનીય કિષ મંૃ ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ક છ અન ેપાટણ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોએ આ મહ યા કરીુ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ક છ ૦ 
પાટણ ૦ 
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૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  

ક છ ૦ 
પાટણ ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ુ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ુ
લીધા? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડતૂ  ક યાણ અને સહકાર 

િવભાગ ારા ખડેતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાુ , 0 
% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામાં આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી ુ
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજર થયેલ આવાસોૂ  

  ૨૧૦૮૮ ી અજુનિસહં ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ખેડા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૯૬૪ આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કેટલા આવાસો મંજર થયા છેૂ , અન ે

  (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૧૯૬૦ આવાસો મંજર થયા છેૂ . 

 (૩) તે પૈકી કેટલા આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે?   (૩) તે પૈકી ૧૧૭૪ આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે. 
--------- 

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાને  
  ૨૩૨૦૬ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ પુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયલે કમોસમી વરસાદથી પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના યા પાકોમા ંકેટલુ ં
નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી પાટણ અને મહેસાણા િજ ામા ં
તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત પ ક-૧  મુજબ 
છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર 

(હે.) 
ચાણ મા ૨૫૭૬૯ 
હારીજ ૨૬૪૯૨ 
પાટણ ૨૫૪૭૭ 
રાધનપુર ૩૩૯૬૬ 
સમી ૪૩૨૯૬ 
સાંતલપુર ૫૦૨૮૪ 
સર વતી ૨૯૦૫૮ 
શંખે ર ૩૨૪૩૪ 

૧ પાટણ  

િસ પુર ૧૭૩૫૨ 
બેચરા  ૨૩૦૪૨ 

ટાણા ૧૨૬૩૮ 
કડી ૩૬૨૨૩ 
ખેરાલ ુ ૧૮૯૩૯ 
મહેસાણા ૩૪૨૭૪ 
સતલાસણા ૧૦૪૯૧ 

ઝા ૧૬૨૨૯ 
વડનગર ૧૭૯૯૨ 

૨ મહેસાણા 

િવ પુર ૩૧૨૫૪ 
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 (૨) ઉકત નુકસાન અ વય ે ઉકત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ સહાયની 
િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની 

રકમ ( .લાખમાં) 
ચાણ મા ૬૪૫.૭૨ 
હારીજ ૩૧૨.૭૨ 
પાટણ ૩૫૧.૨૮ 
રાધનપુર ૪૪૮.૨૮ 
સમી ૩૯૮.૫૬ 
સાંતલપુર ૪૯૩.૭૫ 
સર વતી ૫૯૦.૬૪ 
શંખે ર ૨૭૭.૯૨ 

૧ પાટણ  

િસ પુર ૪૮૬.૭૨ 
બેચરા  ૯૧૨.૪૭ 

ટાણા ૫૨૯.૯૫ 
કડી ૫૨૯.૮૫ 
ખેરાલ ુ ૮૧.૭૬ 
મહેસાણા ૭૩૯.૪૦ 
સતલાસણા ૨૦૮.૪૦ 

ઝા ૨૦૦.૪૪ 
વડનગર ૫૩૩.૫૬ 

૨ મહેસાણા 

િવ પુર ૮૦૬.૪૦ 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
બોરસદ તાલુકાના કકાં પૂરા ગામે ગાંધી મારકનું કામ 

  ૨૨૯૨૧ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાંડીકચ યા ા નીિત અ વયે આણંદ િજ ાના ુ
બોરસદ તાલુકાના કકાપૂરા ગામે ગાંધી મારકનું કામ ં  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કયા તબ ે  છે, 

  (૧) દાંડીકચ યા ા નીિત અ વયે આણંદ િજ ાના ુ
બોરસદ તાલુકાના કકાપૂરા ગામે ગાંધી મારકની કામગીરી ં  
પૂણ થયેલ છે, 

 (૨) ઉ ત મારકનું કામ યાં સુધીમા ંપૂણ કરી હેર 
જનતા માટે ખુ ુ ંમૂકવામાં આવશ,ે અન ે

  (૨) ઉ ત મારક હેર જનતા માટે ખુ ું મકૂવામા ં
આવેલ છે, 

 (૩) ઉ ત મારકની ળવણી માટે કોઈ મહેકમ 
મંજર થયેલ થયેલ છે કે કેમૂ ? 

  (૩) ઉ ત મારકની ળવણી માટે કોઈ મહેકમ મંજર ૂ
થયેલ નથી. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટની મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૩૭૮૩ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સને 
૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ના વષમાં અમરેલી િજ ામા ં
તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટેની 
કેટલી અર ઓ મળી છે, 

  (૧)  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છ ાં બે વષમાં ે
વષવાર અમરલી િજ ામાં તાલુકાવાર બીે .પી.એલ. 
યાદીમાં દાખલ થવા માટ મળેલ અર ઓની સં યાે  તાલુકા 

તા.૦૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અમરેલી ૬૬૧ ૮૮૨ 
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બાબરા ૨૪ ૧૪૮ 
બગસરા ૮૭ ૧૪૫ 
ધારી ૧૩૭ ૧૫૮ 

ફરાબાદ ૧૯૯ ૧૩૬ 
ખાંભા ૦ ૪૭૮ 
કુકાવાવં  ૫૬૨ ૫૨૧ 
લાઠી ૨૬૨ ૨૨૯ 
લીલીયા ૧૩૮ ૩૦૨ 
રાજુલા ૯૮ ૭૯ 
સાવરકુડલાં  ૩ ૫૦ 

કુલ ૨૧૭૧ ૩૧૨૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલા કટબોનો બીપીએલ યાદીમાં ુ ું
વષવાર, તાલુકાવાર સમાવેશ કરવામાં આ યો, અને 

  (૨)  
તાલુકા મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

 તા.૦૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અમરેલી ૩૮૧ ૪૦૧ 
બાબરા ૨૪ ૧૧૨ 
બગસરા ૩૫ ૮૯ 
ધારી ૩૯ ૫૦ 

ફરાબાદ ૧૬૧ ૧૦૮ 
ખાંભા ૦ ૧૩૩ 
કુકાવાવં  ૩૬૨ ૨૨૫ 
લાઠી ૧૪૩ ૧૭૮ 
લીલીયા ૮૦ ૧૭૪ 
રાજુલા ૪૬ ૧૭ 
સાવરકુડલાં  ૩ ૧૯ 

કુલ ૧૨૭૪ ૧૫૦૬  
 (૩) બાકીના કટબોનો યાં સુધી સમાવશે ુ ું
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) તા.૦૧-૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
દર યાન ૮૯૭ અર ઓને ૨૧-૫૨નો કોર મળેલ છે. 
તા.૦૧-૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ દર યાન ૧૬૨૨ 
અર ઓને ૨૧-૫૨નો કોર મળેલ છે. બાકીના કટબોનો  ુ ું
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  

 ૨૩૨૪૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય કટીર ઉ ોગ મં ી ીુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર 
વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર વાજપાઈ 
બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ નામ તા.૧-૧-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

મોરબી ૬૯૯ ૭૮૨ ૧૪૮૧ 
બોટાદ ૫૪૯ ૫૨૯ ૧૦૭૮  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયલે અર ઓ પૈકી ઉકત  ૂ
વષવાર/િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી  અન ે કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અન ે 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનંુ નામ 

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

મોરબી ૨૨૨ ૨૨૪ ૨૮૭ ૨૧૩ 
બોટાદ ૧૨૦ ૨૧૪ ૨૭૨ ૧૮૮  
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 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો 
છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 
અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ડાંગ અને નવસારી િજ ામાં સે ીય ખેતી 

  ૨૩૩૧૬ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ ડાંગ િજ ાના 
આહવા, સુબીર અને વઘઈ તથા નવસારી િજ ાના વાંસદા 
તાલુકાને ૧૦૦ % સે ીય ખેતી હેઠળ આવરી લેવાના છે 
તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં 
ઉ ત િજ ા અન ેતાલુકાવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં 
આ યો, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નીચે મુજબ ખચ થયલે છે. 

નં. િજ ા તાલુકા થયેલ ખચ .લાખમાં 
આહવા ૫૦૬.૧૭ 
સુબીર ૫૭૨.૫૧ 
વઘઈ ૬૨૦.૭૪ 

૧ ડાંગ 

કલુ  ૧૬૯૯.૪૨ 

 (૩) ઉ ત તાલુકાઓને યા ં સુધીમા ં ૧૦૦ % 
સે ીય ખેતી હેઠળ આવરી લેવામાં આવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલા વહેલા 

--------- 
મહીસાગર અને વડોદરા િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 

 ૨૩૨૮૭ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી મહીસાગર 
અને વડોદરા િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના યા પાકોમાં 
કેટલું નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી મહીસાગર અન ે વડોદરા 
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત પ ક-
૧  મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ નુકસાન થયેલ 

િવ તાર (હે.) 
બાલાિસનોર ૧૪૦૨૩ 
કડાણા ૧૩૩૮૩ 
ખાનપુર ૧૪૬૫૧ 
લુણાવાડા ૩૧૬૦૭ 
સંતરામપુર ૨૩૬૪૩ 

૧ મહીસાગર 

િવરપુર ૧૧૩૩૧ 
ડભોઈ ૩૩૦૫૩ 
ડેસર ૧૦૪૨૪ 
કરજણ ૩૩૫૨૫ 
પાદરા ૨૬૬૫૩ 
સાવલી ૨૩૬૯૯ 
િસનોર  ૧૬૯૯૪ 

૨ વડોદરા 

વડોદરા ૧૭૭૮૦ 

 (૨) ઉકત નુકસાન અ વય ે ઉકત તાલુકાવાર,   (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 122 

પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 
પ ક-૨ 

મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

બાલાિસનોર ૩૬૮.૪૦ 
કડાણા ૨૮૨.૪૪ 
ખાનપુર ૩૧૫.૯૨ 
લુણાવાડા ૧૦૬૩.૬૫ 
સંતરામપુર ૫૩૪.૬૭ 

૧ મહીસાગર 

િવરપુર ૩૪૩.૩૬ 
ડભોઈ ૧૫૯૦.૦૯ 
ડેસર ૫૦૦.૦૨ 
કરજણ ૧૩૨૪.૩૮ 
પાદરા ૧૩૭૭.૦૯ 
સાવલી ૮૭૭.૧૪ 
િસનોર  ૮૧૩.૬૯ 

૨ વડોદરા 

વડોદરા ૮૩૮.૧૪ 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
ગુજરાત રા ય વાહન યવહાર િનગમે વો વો અને એ.સી. બસ ભાડ લેવા પેટ એજ સીને ચૂકવેલ રકમે ે  

 ૨૩૨૪૦ ી લલીતભાઇ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગુજરાત રા ય વાહન યવહાર િનગમ ે
વો વો અને એ.સી. બસ ભાડે લેવા પેટે કઈ એજ સીન ે
કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી, 

  (૧)  

એજ સીનંુ નામ 
ય-ુ૧૮ થી 

ડસ-ે૧૮ રકમ 
.(કરોડમાં) 

ય-ુ૧૯ થી 
ડસ-ે૧૯ રકમ 

.(કરોડમાં) 
કો ડુ કર ટાવે સ ા.લી. ૧૪.૩૯ ૧૧.૫૦ 
સાઈ ટાવે સ ા.લી. ૨.૩૮ - 
મોડન ટાવે સ ા.લી. ૨.૪૮ - 
ચાટડ પીડ લી. - ૨૩.૮૭ 
આ દનાથ બ ક ા.લી. - ૨૪.૨૮  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કઈ એજ સી પાસેથી કેટલી 
વો વો અન ેએ.સી. બસ ભાડે લેવાના કરાર કેટલા સમય 
માટે યારે થયેલ છે, અન ે

  (૨)  
એજ સીનંુ 

નામ 
વાહનોની 
સં યા 

વાહનોનો 
કાર 

કરારની તારીખ 
કરારનો 

સમયગાળો 
૦૪ ૧૪/૦૧/૨૦૧૪ 
૦૨ ૨૩/૦૫/૨૦૧૪ 

સાઈ ટાવે સ 
ા.લી. 

૦૨ 

વો વો 
સીટર 

૧૧/૦૭/૨૦૧૪ 

૪ વષ 
(કરાર 
પૂણ) 

૦૪ ૧૪/૦૧/૨૦૧૪ 
૦૨ ૨૩/૦૫/૨૦૧૪ 

મોડન ટાવે સ 
ા.લી. 

૦૨ 

વો વો 
સીટર 

૧૧/૦૭/૨૦૧૪ 

૪ વષ 
(કરાર 
પૂણ) 

કો ડુ કર 
ટાવે સ 

ા.લી. 
૦૮ 

વો વો 
સીટર 

૨૩/૦૫/૨૦૧૪ ૪ વષ 
(કરાર 
પૂણ) 

૧૫ વો વો 
સીટર 

૧૧/૦૮/૨૦૧૬ ૪ વષ 
કો ડુ કર 
ટાવે સ 

ા.લી. 
૧૦ વો વો 

સીટર 
૨૫/૦૪/૨૦૧૭ ૪ વષ 

ચાટડ પીડ 
લી. 

૫૦ 
વો વો 
સીટર 

૧૯/૦૯/૨૦૧૮ ૫ વષ 

૩૫ એસી 
સીટર 

આ દનાથ 
બ ક ા.લી. 

૩૦ એસી 

૨૬/૧૦/૨૦૧૮ ૫ વષ 
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લીપર 
૨૦ વો વો 

લીપર 
૧૫ એસી 

સીટર 
૨૦ એસી 

લીપર 

૨૦/૦૬/૨૦૧૯ ૫ વષ 

 
 (૩) ઉ ત કરાર અ વયે િક.મી. દીઠ કયા દર કઈ 
એજ સીને ચૂકવવામાં આવ ેછે ? 

  (૩)  
ચૂકવવામાં આવતા દરની િવગતો 

એજ સીનું નામ 
કીમી 

ભાવ િત કીમી 
( િપયા) 

વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૧.૪૫ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૧.૧૩ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૦.૩૬ 
૬૦૧-૬૫૦ ૧૮.૯૬ 
૬૫૧-૭૦૦ ૧૮.૪૪ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૭.૯૬ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૭.૫૮ 

સાઇ ટાવે સ 
ા.લી. 

(કરાર પણૂ) 

૮૦૧-૮૫૦ ૧૭.૨૨ 

વો વો સીટર 

 

કીમી 
ભાવ િત કીમી 

( િપયા) 
વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૧.૪૫ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૧.૧૩ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૦.૩૬ 
૬૦૧-૬૫૦ ૧૮.૯૬ 
૬૫૧-૭૦૦ ૧૮.૪૪ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૭.૯૬ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૭.૫૮ 

મોડન ટાવે સ 
ા.લી. (કરાર 

પૂણ) 

૮૦૧-૮૫૦ ૧૭.૨૨ 

વો વો સીટર 

 

કીમી 
ભાવ િત કીમી 

( િપયા) 
વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૧.૪૫ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૧.૧૩ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૦.૩૬ 
૬૦૧-૬૫૦ ૧૮.૯૬ 
૬૫૧-૭૦૦ ૧૮.૪૪ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૭.૯૬ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૭.૫૮ 

કો ડુ કર ટાવે સ 
ા.લી. (કરાર 

પૂણ) 

૮૦૧-૮૫૦ ૧૭.૨૨ 

વો વો સીટર 

 

કીમી 
ભાવ િત કીમી 

( િપયા) 
વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૬.૩૮ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૫.૯૯ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૫.૦૩ 
૬૦૧-૬૫૦ ૨૩.૩૨ 
૬૫૧-૭૦૦ ૨૨.૬૭ 
૭૦૧-૭૫૦ ૨૨.૦૯ 
૭૫૧-૮૦૦ ૨૧.૬૩ 

કો ડુ કર ટાવે સ 
ા.લી. 

૮૦૧-૮૫૦ ૨૧.૧૮ 

વો વો સીટર 

 

કીમી 
ભાવ િત કીમી 

( િપયા) 
વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૩.૭૬ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૩.૪૦ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૨.૫૫ 
૬૦૧-૬૫૦ ૨૧.૦૦ 

ચાટડ પીડ લી. 

૬૫૧-૭૦૦ ૨૦.૪૨ 

વો વો સીટર 
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૭૦૧-૭૫૦ ૧૯.૯૦ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૯.૪૮ 

૮૦૧ અને તનેાથી 
વધુ 

૧૯.૦૭ 

 

કીમી 
ભાવ િત કીમી 

( િપયા) 
વાહનનો કાર 

૪૦૦ ૧૬.૬૦ 
૪૦૧-૪૫૦ ૧૬.૩૫ 
૪૫૧-૫૦૦ ૧૫.૭૫ 
૫૦૧-૫૫૦ ૧૪.૬૭ 
૫૫૧-૬૦૦ ૧૪.૨૭ 
૬૦૧-૬૫૦ ૧૩.૯૦ 
૬૫૧-૭૦૦ ૧૩.૬૧ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૩.૩૩ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૩.૦૬ 

આ દનાથ બ ક 
ા. લી. 

૮૦૧ અને તનેાથી 
વધુ 

૧૨.૮૧ 

એસી સીટર/ 
એસી લીપર 

 

કીમી 
ભાવ િત કીમી 

( િપયા) 
વાહનનો કાર 

૪૫૧-૫૦૦ ૨૩.૩૦ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૨.૯૫ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૨.૧૧ 
૬૦૧-૬૫૦ ૨૦.૬૦ 
૬૫૧-૭૦૦ ૨૦.૦૩ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૯.૫૧ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૯.૧૦ 

૮૦૦ અને તનેાથી 
વધુ 

૧૮.૭૧ 

વો વો લીપર 

 

કીમી 
ભાવ િત કીમી 

( િપયા) 
વાહનનો કાર 

૪૦૦ ૧૬.૫૫ 
૪૦૧-૪૫૦ ૧૬.૩૦ 
૪૫૧-૫૦૦ ૧૫.૭૧ 
૫૦૧-૫૫૦ ૧૪.૬૩ 
૫૫૧-૬૦૦ ૧૪.૨૨ 
૬૦૧-૬૫૦ ૧૩.૮૬ 
૬૫૧-૭૦૦ ૧૩.૫૭ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૩.૨૯ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૩.૦૨ 

આ દનાથ બ ક 
ા. લી. 

૮૦૦ અને તનેાથી 
વધુ 

૧૨.૭૭ 

એસી સીટર/ 
એસી લીપર 

 
--------- 

રા ય સરકાર બસોના ભાડા પેે ટ ચૂકવેલ રકમે  
૨૩૩૨૮ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારે સરકારી કાય મો માટે ભાડે લીધેલ 
એસ.ટી. િનગમની બસોના ભાડા પેટે કેટલી રકમ વષવાર 
ચૂકવવાની થાય છે, 

  (૧)  
 

વષ ભાડા પેટ ચૂકવવાની રકમે  
તા.૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

.૬૫,૨૧,૭૨૮/- 

તા.૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૧,૯૫,૯૩,૭૮૦/- 

 
 (૨) આ રકમ પૈકી એસ.ટી. િનગમને કેટલી રકમ 
યારે ચૂકવવામાં આવી અને કેટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી 

  (૨)  
વષ ચૂકવવામાં આવેલ રકમ બાકી રકમ 
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છે, અને તા.૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

.૪૬,૨૧,૫૨૦/- .૧૯,૦૦,૨૦૮/- 

તા.૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૧,૧૧,૯૧,૧૩૧/- .૮૪,૦૨,૬૪૯/- 

 
 (૩) બાકી રકમ કેટલા સમયમા ંચૂકવવામાં આવશ ે
? 

  (૩) જદી જદી કચેુ ુ રીઓ પાસેથી બાકી રકમ 
એસ.ટી.િનગમે લેવાની થાય છે. િનગમે રકમ ચૂકવવાની ન 
હોવાથી આ ખંડ એસ.ટી.િનગમન ેસંબંિધત નથી. 

--------- 
તાપી િજ ામાં સોનગઢ ચેકપો ટની થયેલ આવક 

  ૨૨૯૩૪ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામાં સોનગઢ ચેકપો ટ પરથી વષવાર 
કેટલી આવક થયેલ, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાપી િજ ામાં સોનગઢ ચેકપો ટ પરથી વષવાર આવક 
નીચે મુજબ થયેલ છે. 

વષ આવક ( િપયા) 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

.૩૩,૦૭,૭૫,૮૭૪/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯ 

.૨૩,૩૭,૬૧,૬૪૪/- 

 
 (૨) ઉ ત ચેકપો ટ યારે બંધ કરવામાં આવેલ?   (૨) ઉ ત ચેકપો ટ તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ 

૨૩:૫૯ કલાકે બંધ કરવામાં આવેલ છે. 
--------- 

રા ય સરકાર બસોના ભાડા પેટ ચૂકવેલ રકમે ે  
 ૨૩૭૯૫ ી ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ): માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકારે છે ા બે વષમા ંસરકારી કાય મો માટે ભાડે લીધેલ 
એસ.ટી. િનગમની બસોના ભાડા પેટે કેટલી રકમ વષવાર 
ચૂકવવાની થાય છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સરકારે 
છે ા બે વષમાં સરકારી કાય મો માટે ભાડે લીધેલ એસ.ટી. 
િનગમની બસોના ભાડા પેટે કેટલી રકમ વષવાર ચૂકવવાની 
થાય છે, 

વષ ભાડા પેટ ચૂકવવાની રકમે  
તા.૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

.૬૫,૨૧,૭૨૮/- 

તા.૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૧,૯૫,૯૩,૭૮૦/- 

 
 (૨) તે પૈકી એસ.ટી. િનગમને યારે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી અને કેટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી એસ.ટી. િનગમને યારે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી અન ેકેટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

વષ કટલી રકમ ચૂકવવામાં ે
આવી 

કટલી બાકી ે  

તા.૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

.૪૬,૨૧,૫૨૦/- .૧૯,૦૦,૨૦૮/- 

તા.૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૧,૧૧,૯૧,૧૩૧/- .૮૪,૦૨,૬૪૯/- 

 
 (૩) બાકીની રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ ે
? 

  (૩) જદી જદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસુ ુ .ટી. 
િનગમે લવેાની થાય છે. િનગમ ે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી 
આ ખંડ એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

 ૨૧૧૦૨ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 126 

 (૧) ભ ચ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ ના કેટલા કટબો ુ ું
માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ભ ચ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના ૧૨,૯૯૮ 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યાુ ું . 
 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો ?   (૨) તે માટે .૧૫૫૯.૭૬ લાખનો ખચ કરવામા ં
આ યો. 

--------- 
ક છ િજ ામાં હયાત મ યક ોનું આયોજને  

 ૨૧૧૩૭ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં નાના મ ય કે ો િવકસાવવા માટે તેમજ હયાત 
મ યકે ોના િનભાવ માટે રા ય સરકાર ારા કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા તો, યા બંદર કેટલા ખચ િવકસાવવાનું 
આયોજન છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સહકાર ભાગના તાબા હઠળ આવેલ બોડે -કોપ રશને  

  ૨૩૨૫૯ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સહકાર ભાગના તાબા હેઠળ કયા બોડ-
કોપ રેશન આવેલ છે, 

  (૧) (૧) ગુજરાત રા ય વેરહાઉસ ગ કોપ રેશન, 
ગાંધીનગર, અને 
(૨) ગુજરાત રા ય, કૃિષ બ ર બોડ, ગાંધીનગર 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષવાર ઉ ત બોડ-કોપ  રેશનવાર કેટલી 
રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક થઈ, અન ે

  (૨) (૧) ગુજરાત રા ય વેરહાઉસ ગ કોપ રેશન, 
ગાંધીનગરએ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષમા ંખોટ કરેલ નથી અન ે
(૨) ગુજરાત રા ય, કૃિષ બ ર બોડ, ગાંધીનગરે  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય 
વષમાં ખોટ કરેલ નથી. 
(૧) ગુજરાત રા ય વેરહાઉસ ગ કોપ રેશન વષ-૨૦૧૮-
૧૯માં .૨૦૪,૫૨,૨૬,૫૮૭.૦૦ આવક થયેલ છે. 
વષ-૨૦૧૯-૨૦મા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની અંિતત 
.૧૦૪,૦૪,૫૮,૨૭૨.૦૦ આવક થયલે છે. 

(૨) ગુજરાત રા ય, કૃિષ બ ર બોડ, ગાંધીનગર  
વષ-૨૦૧૮-૧૯મા ં .૩,૪૨,૬૮,૬૨૭ આવક થયેલ છે. 
વષ-૨૦૧૯-૨૦મા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની અંિતત 
.૧,૬૯,૩૭,૮૩૫.૦૦ આવક થયલે છે. 

 (૩) બોડ-કોપ  રેશનની ખોટ ઘટાડવા શા પગલા ં
લીધા? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

  ૨૩૨૪૬ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
રાજકોટ ૦ 
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પોરબંદર ૧ 
૨૦૧૯ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
રાજકોટ ૦ 
પોરબંદર ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  
વષ-
૨૦૧૮  

ખેડતે પાક િધરાણ રકમ ન હ ભરી શકવાના ૂ
કારણ ે 

 (૩) ખેડતોમાંૂ  આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા 
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , 
૦% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામાં આૂ વે છે અન ે કૃિષ િવ તરણથી 
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

  ૨૧૦૯૭ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામા ં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત વષવાર 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવાની 
હતી. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૬,૧૬,૭૭૪ ૧૨,૬૨,૯૪૯ ૨૮,૭૯,૭૨૩  
 (૨) તેની સામ ેતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૫,૮૬,૪૨૧ ૯,૪૪,૯૨૬ ૨૫,૩૧,૩૪૭  
 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર મ હલાઓ માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષવાર 
મ હલાઓ માટે નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૬,૩૮,૬૨૮ ૪,૦૩,૫૨૭ ૧૦,૪૨,૧૫૫  
--------- 

ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  
  ૨૩૨૮૩ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અન ે પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
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ખેડા ૦ 
પંચમહાલ ૦ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ખેડા ૦ 
પંચમહાલ ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કાૂ રણો શા 
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ૂ
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , 
૦% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અન ે કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામાં આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી ુ
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં રોટાવેટરમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે  

૨૧૦૫૦ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાહોદ િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય 
મેળવવા માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) દાહોદ િજ ામા ંરોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા 
માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંનીચે 
મુજબ તાલુકાવાર અર ઓ મળેલ છે. 

મ તાલુકાનું નામ અર ઓની સં યા 
૧ ગરબાડા ૨ 
૨ ઝાલોદ ૧૪ 
૩ દેવગઢબારીયા ૬ 
૪ દાહોદ ૮ 
૫ ધાનપુર ૩ 
૬ ફતેપૂરા ૧૭ 
૭ લીમખેડા ૮ 
૮ સંજલેી ૮ 
૯ સ ગવડ ૭  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓમાં તાલુકાવાર સહાય 
ચૂકવવામાં આવી છે. 

મ તાલુકાનું નામ અર ઓની સં યા 
૧ ગરબાડા ૦ 
૨ ઝાલોદ ૩ 
૩ દેવગઢબારીયા ૧ 
૪ દાહોદ ૨ 
૫ ધાનપુર ૦ 
૬ ફતેપૂરા ૬ 
૭ લીમખેડા ૧ 
૮ સંજલેી ૧ 
૯ સ ગવડ ૦  

 (૩) તાલુકાવાર કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ સહાય ચૂકવવામાં આવી 
છે. 

મ તાલુકાનું નામ સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 
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૧ ગરબાડા ૦ 
૨ ઝાલોદ ૧.૩૨ 
૩ દેવગઢબારીયા ૦.૪૨ 
૪ દાહોદ ૦.૮૪ 
૫ ધાનપુર ૦ 
૬ ફતેપૂરા ૨.૨૮ 
૭ લીમખેડા ૦.૪૯ 
૮ સંજલેી ૦.૪૯ 
૯ સ ગવડ ૦  

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

૨૩૨૦૮ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
સાબરકાંઠા ૧ 
અરવ ી ૦ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
સાબરકાંઠા ૦ 
અરવ ી ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  
વષ-૨૦૧૮ ખેડતે ખેતીકામ સા  મજર સમયસર નહ  ૂ ુ

મળતાં ખેતીમા ંનુકસાન થતા ંઝેરી દવા પી 
જઈ   

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ૂ
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણૂ  અને સહકાર 
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , ૦% 
યાજ ેપાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  પુર કૃત 

િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા ખેડતોને લાભ ૂ
આપવામાં આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી તાિં ક માગદશન 
આપવામાં આવે છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં મનરગા યોજનામાં ફાળવેલ ા ટે  

૨૨૮૮૬ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં મનરેગા યોજના અંતગત 
તાલુકાવાર કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર/તાલુકાવાર ફાળવવામા ં આવતી નથી, પરતુ ં
િજ ાવાર/તાલુકાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ 
એફટીઓ (FTO) ારા જમા થાય છે.  

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો અન ેકેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અન ે

  (૨) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 
િજ ાવાર/તાલુકાવાર ફાળવવામા ં આવતી નથી, પરતુ ં
િજ ાવાર/તાલુકાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ 
એફટીઓ (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી તાલુકાવાર 
નીચેની િવગતે ખચ કરવામાં આવલે છે અન ે એફટીઓ 
(FTO) ારા તાલુકાવાર ખચ થતો હોવાન ે કારણે રકમ 
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વણવપરાયેલ રહેવાનો  ઉપિ થત રહેતો નથી. 
(રકમ િપયા લાખમાં) 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

થયેલ ખચ વણ  વપરાયેલ રકમ 

  ૧/૧/૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૧૮ 

૧/૧/૧૯ થી  
૩૧/૧૨/૧૯ 

૧/૧/૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૧૮ 

૧/૧/૧૯ થી  
૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ અમીરગઢ ૯૬૦.૭૮ ૯૫૯.૭૨ -- -- 
૨ ભાભર ૧૭૨.૦૯ ૧૫૯.૭૭ -- -- 

૩ દાંતા ૭૩૭.૦૭ ૩૯૮.૨૪ -- -- 
૪ દાંતીવાડા ૫૭૮.૩૯ ૨૮૮.૦૪ -- -- 

૫ ડીસા ૩૭૭.૬૩ ૨૨૪.૦૮ -- -- 

૬ દઓદર ૮૨.૦૧ ૫૮.૬૨ -- -- 
૭ ધાનેરા ૩૯૧.૪૬ ૪૨૯.૫૬ -- -- 

૮ કાંકરેજ ૨૯૨.૨૬ ૨૦૬.૮૫ -- -- 

૯ લાખની ૧૯૯.૯૯ ૨૦૩.૭૫ -- -- 
૧૦ પાલનપુર ૬૪૦.૨૪ ૩૫૯.૮૬ -- -- 

૧૧ સુઈગામ ૪૦૬.૬૭ ૩૦૭.૨૦ -- -- 
૧૨ થરાદ ૩૪૪.૧૯ ૧૮૭.૬૮ -- -- 

૧૩ વડગામ ૧૦૭૯.૨૨ ૮૫૬.૫૯ -- -- 

૧૪ વાવ ૪૫૧.૧૬ ૧૫૨.૯૮ -- -- 
૧૫ િજ ાક ા ૫૫.૫૧ ૪૭.૮૫ -- -- 

કુલ ૬૭૬૮.૬૭ ૪૮૪૦.૭૯ -- --  
 (૩)  રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના 
કારણો શુ ં છે ? 

  (૩)  રહેતો નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૧૦૫૬ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ામા ં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય 
મેળવવા માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૫૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૭૫૮ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૩૪૨.૪૫ લાખ 
--------- 

વલસાડ િજ ામાં રાયપન ગ યુનીટ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  
  ૨૧૦૬૧ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય કિષ મં ી ીૃ   જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામાં રાયપન ગ યિુનટ થાપવા માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) .૧૬,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
સુરત િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૧૯૩ ી િવવેક પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામા ં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલરની ખરીદીમાં સહાય માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૦૨૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૩૭૪ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) .૨૧૨.૯૬ લાખ. 

--------- 
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બાલાિસનોર રયાલી ખાતેના ડાયનાસોર યુિઝયમ ખાતે વાસીઓની સુિવધા માટનું આયોજનૈ ે  
  ૨૧૧૪૧ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મ હસાગર િજ ાના બાલાિસનોર રૈયાલી ખાતેના 
ડાયનાસોર યુિઝયમ ખાતે વાસીઓની સુિવધા માટે રા ય 
સરકાર ારા કોઈ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ થળે મુ ય વ ે યા કારની 
સુિવધાઓ િવકસાવવામાં આવી છે, અન ે

  (૨) મ હસાગર િજ ાના બાલાિસનોર તાલુકાના 
રૈયોલી ખાતે અગાઉ બનાવલે િબ ડ ગની અંદર 
ડાયનાસોરના િવિવધ ટે ય ુ સ હતનું ડિજટલ યુિઝયમ, 
લાય ેરી, ટકીટ બારી, િબ ડ ગ ઉપર ડોમ, વી.આઈ.પી. 
મ, સાઈને સ, ડી. . સેટ, રેલ ગ, સીસીટીવી, ફાયર 

ફાઈ ટગં , પીવાનું પાણી તથા શૌચાલયની સિુવધાઓ 
િવકસાવવામાં આવી છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થવા પામલે છે ?   (૩) .૭૦૬.૪૮ લાખ. 
--------- 

ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  
  ૨૧૧૮૩ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-
૧૨- ૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા વાહનો 
ડીટેઈન કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૬૭ વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવી 
?  

  (૨) તે અ વયે .૧૨,૭૨,૨૩૦/- દંડ વસૂલ 
કરવામા ંઆ યો. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયોુ ેું  

  ૨૧૧૦૧ ી દુ યંતભાઈ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભ ચ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કેટલા કટબો ુ ું
માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ભ ચ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના ૧૨,૯૯૮ 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યાુ ું . 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો ?   (૨) તે માટે .૧૫૫૯.૭૬ લાખનો ખચ કરવામા ં
આ યો.  

--------- 
અરવ ી િજ ામાં વાહનોના લાયસ સ માટ ટ ટ ટકની કામગીરીે ે ે  

  ૨૨૮૯૩ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં વાહનોના લાયસ સ માટે ટે ટ ટેક શ  ન થવાના 
કારણે નાગ રકોને અ ય િજ ામાં જવું પડે છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, . હમતનગર આરટીઓ ખાતે જવુ ંપડે છેં . 

 (૨) ઉ ત ટે ટ ટેકની કામગીરી યારે પૂણ થયેલ છે,   (૨) તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૭ના રોજ િસિવલ વકનુ ં કામ 
પૂણ થયેલ છે. 

 (૩) ઉ ત ટે ટ ટેકની કામગીરી પૂણ થયેલ હોવા 
છતાં ચાલુ ન કરવામાં આવેલ હોઈ તો તેના કારણો શા છે, 
અન ે

  (૩) Automated Driving Test Track ને 
વી ડયો એનાિલટીક પ ધિતથી ટે ટ લવેા માટે અપ ેડ 
કરવા અથ એજ સીની પસદંગી અથ ટે ડર તા.૧૫-૧૦-
૨૦૧૯ના રોજ હેર કરવામાં આવેલ છે. જ ે અંતગત 
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એજ સી પસંદગીની યા હાલ ગિતમાં છે. 
 (૪) યાં સુધીમા ંટે ટ ટેક ચાલ ુકરવામાં આવશે ?   (૪) ટક સમયમાં ટે ટ ટેક ચાલુ કરવામા ંઆવશેૂં .  

--------- 
તાપી િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટ થળોના કામોે  

  ૨૧૧૪૨ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા તાપી િજ ામાં વાસનના 
િવકાસ માટે કયા થળોના કામો હાથ ધરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ંબે વષમા ં
તાપી િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે નીચે મુજબના 
થળોના કામો હાથ ધરવામા ંઆ યાઃ 

  (૧) આંબાપાણી ઈકો ટરીઝમુ , તા. યારા 
  (૨) ડોસવાડા ડેમ, તા.સોનગઢ 
  (૩) કદમે ર મં દર, બાલપુર, તા. યારા 

 (૨) આ થળો ખાતે મુ ય વે કયા કારની 
સુિવધાનો સમાવેશ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
અ.નં. વાસન 

થળ 
િવગત 

૧ આંબાપાણી ફડકોટૂ , પાિકગ, રીસે શન 
લોક, ગઝેબો, બોટ ગ ડેક, 

ટી હાઉસ, લે ડ કેિપંગ, 
ઈલે ટીક વક, પેવર લોક, 
િકચન, ટોર મ, ટોઈલેટ, 
પાથ વ,ે અને રમતગમતના 
સાધનો. 

૨ ડોસવાડા 
ડેમ, 
તા.સોનગઢ 

પાિકગ, લાઈટ ગ, ટોઈલટે, 
રીસે શન લોક, ગઝેબો, પાથ 
વે, શોપ, પેવર લોક, બોટ ગ 
ડેક, ફાઉ ટેન, લે ડ કેિપંગ, 
રમતગમતના સાધનો અન ે
ઈલે ટીકલ વક 

૩ કદમે ર 
મં દર, 
બાલપુર, 
તા. યારા 

લાઈટ ગ, ટોઈલેટ, બાથ મ, 
ગઝેબો, ડાઈિનંગ હોલ, 
ઈલે ટીક, વક, પાિકગ, ગેટ, 
ટોર મ, પુ રી મ, સે ફી 

પોઈ ટ, હયાત કડનું  ુ ં
રીનોવેશન, પેવર લોક, 
લે ડ કેિપંગ, ક પાઉ ડ વોલ ં   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો? 

  (૩) ` ૪૫૦.૬૬ લાખ  

--------- 
સુરત િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

૨૧૧૦૪ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કેટલા કટબો ુ ું
માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યા, અન ે

  (૧) સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કટબો માટે ુ ું ૭૬૨૮ 
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો ?   (૨) સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
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અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કટબો માટે ુ ું ૯૧૫.૩૬ 
લાખનો ખચ કરવામાં આ યો છે. 

--------- 
છોટાઉદેપુર અને અરવ ી િજ ા વાસન થળ તરીક થળોનો સમાવેશે  

૨૩૭૬૭ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છોટાઉદેપુર અને અરવ ી િજ ામાં વાસન થળ તરીકે 
કયા થળોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
તથા અરવ ી િજ ામાં નીચે મુજબના થળોએ િવકાસની 
કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 
અ.નં. િજ ો િવકસાવેલ વાસન થળ 

૧ છોટાઉદેપુર - બોડેલી તાલુકા ખાતે : ઝંડ 
હનુમાન,  તરગોળ તળાવ, કેવડી ઈકો 
ટરીઝમ ુ  તથા કે ર મહાદેવ 
મં દર 
- વાંટ તાલુકા ખાતે : હાફેં ર મં દર 
- સંખેડા તાલુકા ખાતે : 
રણછોડરાય   મં દર તથા 
સોનગીરી ઈ ાલ  

૨ અરવ ી - મોડાસા ખાતે : લીમડા તળાવ  
 (૨) ઉ ત વાસન થળવાર િવકાસના કામો માટે 
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ 
કય ? 

  (૨)  
વષવાર થયેલ ખચ (રકમ . લાખમાં) અ.નં. િજ ો 

થળ તા.૧-૧-
૧૮ 
થી  

૩૧-૧૨-
૧૮ 

તા.૧-૧-
૧૯ 
થી  

૩૧-૧૨-
૧૯ 

ઝંડ હનુમાન,  
હાંફે ર મહાદેવ  
મં દર, તરગોળ  
તળાવ 

` ૧૭૮.૯૪ ` ૧૬૯.૯૫ 

કેવડી ઈકો  
ટુરીઝમ 

` ૩.૩૬ - 

૧ છોટાઉદેપુર 

રણછોડરાય   
મં દર, સોનગીરી  
ઈ ાલ,  

કે ર 
મહાદેવ  
મં દર 

` ૨૭૪.૭૪ ` ૨૨૯.૬૮ 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય માટ મળેલ અર ઓે  

૨૧૦૬૦ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ખાતેદાર ખેડત અક માત વીમાની ૂ
સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૯ 

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

  (૨) ૯૧ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં આવી 
? 

  (૩) .૧૩૫ લાખ 
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મહસાણા િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણે  

૨૧૧૨૩ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ મહેસાણા િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) મહેસાણા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૭૫૭૬૩.૫૪ મે.ટન અનાજના જ થાનુ ં િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં   (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

કલ અનાજ ુ
( ક. ા.) 

AAY (કાડ દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-૨૦૧૯ 
થી ડસે બર-૨૦૧૯ PHH ( યિ ત 

દીઠ) 
૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

--------- 
સુરત િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

૨૧૦૯૫ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામા ં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત વષવાર 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવાની 
હતી. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૬,૧૬,૭૭૪ ૧૨,૬૨,૯૪૯ ૨૮,૭૯,૭૨૩  
 (૨) તેની સામ ેતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૫,૮૬,૪૨૧ ૯,૪૪,૯૨૬ ૨૫,૩૧,૩૪૭  
 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર મ હલાઓ માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષવાર 
મ હલાઓ માટે નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૬,૩૮,૬૨૮ ૪,૦૩,૫૨૭ ૧૦,૪૨,૧૫૫  
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  
  ૨૧૦૭૮ ી કનુભાઈ પટલ ે  (સાણંદ) : માનનીય કિષ મં ી ીૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં વેલાવાળા શાકભા  પાકોના 
વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૪૮ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૨૪૭ 

કલુ  ૨૨૯૫  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૧૦ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૫૧૦ 

કલુ  ૧૨૨૦  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૮૨,૯૬,૨૮૨/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧,૨૧,૦૨,૧૬૭/- 

કલુ  ૩,૦૩,૯૮,૪૪૯/-  
--------- 

વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં સે ીય ખેતી 
  ૨૩૩૨૨ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ાના ધરમપુર અન ે કપરાડા તથા નવસારી િજ ાના 
વાંસદા તાલુકાને ૧૦૦ % સે ીય ખેતી હેઠળ આવરી 
લેવાના છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
ઉ ત િજ ા અને તાલુકાવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નીચે મુજબ ખચ થયલે છે. 

નં. િજ ા તાલુકા થયેલ ખચ .લાખમાં 
ધરમપુર ૧૫૨.૪૧ 
કપરાડા ૧૧૧.૭૨ 

૧ વલસાડ 

કલુ  ૨૬૪.૧૩ 

 (૩) ઉ ત તાલુકાઓને યાં સુધીમા ં ૧૦૦ % 
સે ીય ખેતી હેઠળ આવરી લેવામાં આવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલા વહેલા 

--------- 
આણંદ િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૦૫૩ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) આણંદ િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય   (૧) ૧૯૯૮ 
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મેળવવા માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કેટલી અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામાં 
આવી, અન ે

  (૨) ૩૧૬ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧૧૦.૮૮ લાખ 
--------- 

વલસાડ િજ ામાં રાયપન ગ યુનીટ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  
૨૧૦૬૨ ી અરિવંદ પટલ ે  (ધરમપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામાં રાયપન ગ યિુનટ થાપવા માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૦૧ (એક) 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૬,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 

  ૨૩૨૯૦ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય કિષ મં ી ીૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી દાહોદ અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના યા પાકોમા ં
કેટલું નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી દાહોદ અને છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત 
પ ક-૧  મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર 

(હે.) 
દાહોદ ૩૨૪૫૪ 
દેવગઢબારીયા ૨૬૨૬૬ 
ધાનપુર ૧૪૩૯૭ 
ફતપૂેરા ૧૯૨૯૭ 
ગરબાડા ૧૩૨૭૪ 
ઝાલોદ ૩૦૭૧૪ 
લીમખેડા ૧૫૨૦૫ 
િસંગવડ ૧૦૧૫૧ 

૧ દાહોદ 

સંજલેી ૭૫૮૯  
બોડેલી ૨૬૪૬૨ 
છોટાઉદેપુર ૨૩૩૧૧ 
જતેપુરપાવી ૨૦૪૨૦ 
નસવાડી ૨૪૭૮૧ 

૨ છોટાઉદેપુર 

કવાંટ ૧૯૩૨૨ 

 (૨) ઉ ત નુકસાન અ વય ે ઉ ત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ 

( .લાખમાં) 
દાહોદ ૪૦૬.૨૦ 
દેવગઢબારીયા ૩૧૧.૦૪ 
ધાનપુર ૨૦૫.૭૨ 
ફતપૂેરા ૨૨૩.૬૪ 
ગરબાડા ૨૦૦.૦૮ 
ઝાલોદ ૪૦૨.૧૬ 

૧ દાહોદ 

લીમખેડા ૨૮૪.૦૮ 
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િસંગવડ ૧૯૮.૮૦ 
સંજલેી ૧૦૦.૬૮ 
બોડેલી ૮૧.૨૧ 
છોટાઉદેપુર ૫૧.૭૦ 
કવાંટ ૧૧૮.૮૧ 

૨ છોટાઉદેપુર 

સંખેડા ૨૪.૭૮   
 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ

સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 
--------- 

સુર નગર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ે  
  ૨૧૦૮૦ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંસુરે નગર િજ ામા ંવલેાવાળા શાકભા  પાકોના 
વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨- 

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૧૬ 

કલુ  ૨૧૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૭ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨- 

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૪૦ 

કલુ  ૮૭   
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( .) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૯,૦૯,૨૪૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-

૧૨- ૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૭,૫૭,૯૦૦/- 

કલુ  ૧૬,૬૭,૧૪૦/-  
--------- 

મહસાણા િજ ામાં વાહન યવહાર િવભાગના તાબા હઠળની કચેરીઓનું મંજર મહકમે ે ેૂ  
  ૨૨૮૯૧ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં વાહન યવહાર િવભાગના તાબા હેઠળની 
કચેરીઓમાં સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં વાહન યવહાર િવભાગના તાબા હેઠળની 
આર.ટી.ઓ. કચેરીમાં સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમની ૂ
િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. સંવગનું નામ મંજર થયેલ ૂ

મહકમે  
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ 
૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ 
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૪ વહીવટી અિધકારી ૦૧ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૧૨ 
૬ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૬ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૨ 
૮ હેડ લાક  ૦૩ 
૯ િસિનયર લાક  ૦૭ 

૧૦ જુિનયર લાક  ૨૬ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૧ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૧ 
૧૩ સકલ ઓફીસર ૦૨ 
૧૪ સંશોધન મદદનીશ ૦૧ 
૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૧ 
૧૬ ડાઈવર ૦૧ 
૧૭ નાયક ૦૧ 
૧૮ પટાવાળા ૦૬ 

કુલ  ૮૪  
 (૨) મંજર મહેકમ પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓૂ  
ભરેલી અને કેટલી જ યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અન ે

  (૨) મંજર મહેકમ પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ૂ
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

આર.ટી.ઓ. મહસાણાે  
અ.નં. સંવગનું નામ ભરાયેલ 

જ યા 
ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ ૦૦ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૭ ૦૫ 
૬ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૧ ૦૫ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૨ ૦૦ 
૮ હેડ લાક  ૦૨ ૦૧ 
૯ િસિનયર લાક  ૦૨ ૦૫ 

૧૦ જુિનયર લાક  ૨૪ ૦૨ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ 
૧૩ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૨ 
૧૪ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૬ ડાઈવર ૦૧ ૦૦ 
૧૭ નાયક ૦૦ ૦૧ 
૧૮ પટાવાળા ૦૬ ૦૦ 

કુલ ૫૮ ૨૬ 

 ખાલી જ યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે તેની મા હતી આ 
સાથે પ ક સામેલ રાખેલ છે. 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યા ંસુધીમાં ભરવામાં આવશ ે
? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી ૂ
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક 
મ સંવગનંુ નામ ખાલી જ યાની સં યા ખાલી જ યા પડયા તારીખ રીમાકસ 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૧-જ યા, તા.૨૨/૦૫/૧૭  
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૨ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૧-જ યા, તા.૦૧/૦૪/૯૯  
૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૧-જ યા, તા.૨૨/૦૫/૧૭ 

૧-જ યા, તા.૦૩/૦૮/૧૯ 
૨-જ યા, તા.૦૫/૦૮/૧૯ 
૧-જ યા, તા.૦૬/૦૮/૧૯ 

 

૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૨-જ યા, તા.૦૫/૦૩/૧૯ 
૧-જ યા, તા.૦૪/૦૮/૧૯ 
૧-જ યા, તા.૦૫/૦૮/૧૯ 
૧-જ યા, તા.૦૨/૦૮/૧૯ 

 

૫ હેડ લાક ૦૧ ૧-જ યા, તા.૩૦/૦૬/૧૯  
૬ િસિનયર લાક ૦૫ ૧-જ યા, તા.૩૦/૦૬/૧૭ 

૧-જ યા, તા.૩૦/૦૯/૧૭ 
૨-જ યા, તા.૩૦/૦૪/૧૮ 
૧-જ યા, તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

 

૭ જુિનયર લાક ૦૨ ૧-જ યા, તા.૩૧/૦૮/૧૯ 
૧-જ યા, તા.૨૯/૧૧/૧૯ 

 

૮ સબ ઓડીટર ૦૧ ૧-જ યા, તા.૦૧/૦૯/૧૮  
૯ સકલ ઓફીસર ૦૨ ૧-જ યા, તા.૩૦/૦૬/૧૭ 

૧-જ યા, તા.૦૫/૦૭/૧૭ 
 

૧૦ સંશોધન મદદનીશ ૦૧ ૧-જ યા, તા.૦૯/૦૭/૧૮  
૧૧ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૧-જ યા, તા.૧૧/૧૦/૧૯  
૧૨ નાયક ૦૧ ૧-જ યા, તા.૩૦/૦૬/૧૩  

કુલ ૨૬     
--------- 

ગુજરાત રા ય વાહન યવહાર િનગમને વો વો બસ ખરીદવા ફાળવેલ રકમ 
  ૨૩૨૧૧ ડૉ. અિનલ ષીયારા  (િભલોડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગુજરાત રા ય વાહન યવહાર િનગમને કેટલી 
વો વો બસ ખરીદવા કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત વો વો બસ કઈ િકમતથી કોની પાસેથી  ં
ખરીદવામાં આવી ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં રાયપન ગ યુનીટ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  

૨૧૦૬૩ ી કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામાં રાયપન ગ યિુનટ થાપવા માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) .૧૬,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
એસ.ટી.િનગમને નવી બસો ખરીદવા માટ રા યે ફાળવેલ રકમ ે  

  ૨૨૯૦૩ ી િવણભાઈ મુસડીયા  (કાલાવડ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ય તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં એસ.ટી.િનગમને બસો ખરીદવા માટે રા ય 
સરકારે કેટલી રકમ ફાળવી, અન ે

  (૧)  
મ વષ ફાળવેલ રકમ 

( .કરોડમાં) 
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
૨૪૨.૦૩ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી ૧૧૦.૩૯  
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તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯  
 (૨) તે અ વયે વષવાર કેટલી નવી બસો 
ખરીદવામાં આવી ? 

  (૨)  
મ વષ ખરીદવામાં આવેલ 

વષવાર બસોની સં યા 
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
૨૧૧૯ 

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૬૯૦ 

 
--------- 

અરવ ી િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે  
  ૨૧૦૭૦ ી જગદીશભાઈ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૩૮૯ 

કલુ  ૬૭૦   
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૪૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૩૬૩ 

કલુ  ૬૦૪   
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય( .) માં  
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૧,૮૫,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૧,૦૨,૮૬,૦૦૦/- 

કલુ  ૧,૭૪,૭૧,૦૦૦/-  
પંચમહાલ િજ ામાં ફગર િ ટ ન મળતા અનાજથી વંિચત કાડધારકોં  

૨૧૫૬૧ ી જઠાભાઈ ભરવાડ ે  (શહેરા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
યાજબી ભાવની દુકાનો પરથી રેશન માટે કાડ ાહકો માટે 
ફગરિ ટ ફર યાત છે તે હકીકત સાચી છેં , 

  (૧) માચ ૨૦૧૮થી આધાર આધા રત િવતરણ 
યવ થા રા ય સરકાર ારા અમલમાં મુકવામા ંઆવેલ છે 

જમેાં બે કારે િવતરણ થાય છે. જ ે અંતગત કાડધારકોન ે
ફગર િ ટ તથા આધાર સાથે લ ક કરેલ મોબાઈલ પર ં
OTP (વન ટાઈમ પાસવડ) આધા રત આધાર ઓળખ 

થાિપત કરીને મળવાપા  જ થાનું િવતરણ કરવામા ં
આવે છે. 
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 (૨)  હા, તો ઉકત િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં 
તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં સં યાબંધ કાડ ધારકોના 
અંગુઠા રેખાઓ મર તથા યવસાયન ે કારણ ે ઘસાઈ ગઈ 
હોવાથી ફગરિ ટ ન મળતા અનાજથી વંિચત રહેવું પડે ં
છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને  

  (૨) કોઈપણ લાયક લાભાથ , પોતાને મળવાપા  
અનાજથી વંિચત રહેતા નથી. 

 (૩)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે સરકારે 
શી યવ થા કરેલ છે ? 

  (૩) ફગરિ ટ કે અ ય કોઈપણ કારણસર સાચા ં
અને લાયક કોઈપણ લાભાથ  પોતાને મળવાપા  અનાજના 
જ થાથી વિંચત ન રહે તે માટે સરકારે નીચે મુજબની 
યવ થા કરેલ છે. 

 ફગરિ ટ મેચ ન થાય તેવા સંં ગોમાં આધાર 

સાથે લ ક કરેલ મોબાઈલ પર OTP ારા 

િવતરણ થઈ શકે તેવી યવ થા કરવામાં આવેલ 
છે. 

  ફગરિ ટ મેચ ન થાય અથવા ં OTP પણ 

ઉપલ ધ ન હોય તેવા સં ગોમા ં પણ રેશનકાડ 
ધારકોને જ થાથી વંિચત ન રાખતા અનાજ પુ ં 
પાડવામાં આવે છે.  

  કોઈ રેશનકાડ ધારક પાસ ેઆધારકાડ, આધાર 
નંબર, તથા આધાર ન ધણી ના હોય તો (રજ કરી ૂ
ન શકે તો) ભારત સરકાર ીના 
તા.૦૮/૦૨/૨૦૧૭ ના હેરનામાના 
અનુસંધાન ે રા ય સરકારે તા.૧/૩/૨૦૧૮ના 
ઠરાવથી ૧૩ ઓળખના પૂરાવાના આધારે 
રેશનકાડ ધારકન ે મળવાપા  જ થાનું િવતરણ 
કરવાની યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 

 વૃ ધાવ થાને કારણે અથવા અ ય ગંભીર 
િબમારીના કારણ ે અથવા અ ય કારણોસર 
લાભાથ  બાયોમટેીક આપી શકે તેમ ન હોય તો તે 
માટે િનયત કરવામાં આવેલ ફોમ ન.ં૭ થી 
પાલક/ગાડ યનની િનમણૂંક કરાવી શકે છે.  

--------- 
ગુજરાત રા ય વાહન યવહાર િનગમે વો વો અને એ.સી. બસ ભાડ લેવા પેટ એજ સીને ચૂકવેલ રકમે ે  

૨૩૨૫૫ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગુજરાત રા ય વાહન યવહાર િનગમ ે
વો વો અને એ.સી. બસ ભાડે લેવા પેટે કઈ એજ સીન ે
કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી, 

  (૧)  

એજ સીનંુ નામ 
ય-ુ૧૮ થી 

ડસ-ે૧૮ રકમ 
.(કરોડમાં) 

ય-ુ૧૯ થી 
ડસ-ે૧૯ રકમ 

.(કરોડમાં) 
કો ડુ કર ટાવે સ ા.લી. ૧૪.૩૯ ૧૧.૫૦ 
સાઈ ટાવે સ ા.લી. ૨.૩૮ - 
મોડન ટાવે સ ા.લી. ૨.૪૮ - 
ચાટડ પીડ લી. - ૨૩.૮૭ 
આ દનાથ બ ક ા.લી. - ૨૪.૨૮  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કઈ એજ સી પાસેથી કેટલી 
વો વો અન ેએ.સી. બસ ભાડે લેવાના કરાર કેટલા સમય 
માટે યારે થયેલ છે, અન ે

  (૨)  
એજ સીનંુ 

નામ 
વાહનોની 
સં યા 

વાહનોનો 
કાર 

કરારની તારીખ 
કરારનો 

સમયગાળો 
સાઈ ટાવે સ ૦૪ વો વો ૧૪/૦૧/૨૦૧૪ ૪ વષ 
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૦૨ ૧૧/૦૭/૨૦૧૪ પૂણ) 
૦૪ ૧૪/૦૧/૨૦૧૪ 
૦૨ ૨૩/૦૫/૨૦૧૪ 

મોડન ટાવે સ 
ા.લી. 

૦૨ 

વો વો 
સીટર 

૧૧/૦૭/૨૦૧૪ 

૪ વષ 
(કરાર 
પૂણ) 

કો ડુ કર 
ટાવે સ 

ા.લી. 
૦૮ 

વો વો 
સીટર 

૨૩/૦૫/૨૦૧૪ ૪ વષ 
(કરાર 
પૂણ) 

૧૫ વો વો 
સીટર 

૧૧/૦૮/૨૦૧૬ ૪ વષ 
કો ડુ કર 
ટાવે સ 

ા.લી. 
૧૦ વો વો 

સીટર 
૨૫/૦૪/૨૦૧૭ ૪ વષ 

ચાટડ પીડ 
લી. 

૫૦ 
વો વો 
સીટર 

૧૯/૦૯/૨૦૧૮ ૫ વષ 

૩૫ એસી 
સીટર 

૩૦ એસી 
લીપર 

૨૦ વો વો 
લીપર 

૨૬/૧૦/૨૦૧૮ ૫ વષ 

૧૫ એસી 
સીટર 

આ દનાથ 
બ ક ા.લી. 

૨૦ એસી 
લીપર 

૨૦/૦૬/૨૦૧૯ ૫ વષ 

 
 (૩) ઉ ત કરાર અ વયે િક.મી. દીઠ કયા દર કઈ 
એજ સીને ચૂકવવામાં આવ ેછે ? 

  (૩)  
ચૂકવવામાં આવતા દરની િવગતો 

એજ સીનંુ નામ 
ક.મી 

ભાવ િત ક.મી 
( િપયા) 

વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૧.૪૫ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૧.૧૩ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૦.૩૬ 
૬૦૧-૬૫૦ ૧૮.૯૬ 
૬૫૧-૭૦૦ ૧૮.૪૪ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૭.૯૬ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૭.૫૮ 

સાઇ ટાવે સ 
ા.લી. 

(પૂણ કરાર) 

૮૦૧-૮૫૦ ૧૭.૨૨ 

વો વો સીટર 

 

ક.મી 
ભાવ િત 

ક..મી 
( િપયા) 

વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૧.૪૫ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૧.૧૩ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૦.૩૬ 
૬૦૧-૬૫૦ ૧૮.૯૬ 
૬૫૧-૭૦૦ ૧૮.૪૪ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૭.૯૬ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૭.૫૮ 

મોડન ટાવે સ 
ા.લી. (કરાર 

પૂણ) 

૮૦૧-૮૫૦ ૧૭.૨૨ 

વો વો સીટર 

 

ક.મી 
ભાવ િત 

ક..મી 
( િપયા) 

વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૧.૪૫ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૧.૧૩ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૦.૩૬ 

કો ડુ કર 
ટાવે સ ા.લી. 
(કરાર પૂણ) 

૬૦૧-૬૫૦ ૧૮.૯૬ 

વો વો સીટર 
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૬૫૧-૭૦૦ ૧૮.૪૪ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૭.૯૬ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૭.૫૮ 
૮૦૧-૮૫૦ ૧૭.૨૨ 

 

ક.મી 
ભાવ િત 

ક..મી 
( િપયા) 

વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૬.૩૮ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૫.૯૯ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૫.૦૩ 
૬૦૧-૬૫૦ ૨૩.૩૨ 
૬૫૧-૭૦૦ ૨૨.૬૭ 
૭૦૧-૭૫૦ ૨૨.૦૯ 
૭૫૧-૮૦૦ ૨૧.૬૩ 

કો ડુ કર 
ટાવે સ ા.લી. 

૮૦૧-૮૫૦ ૨૧.૧૮ 

વો વો સીટર 

 

ક.મી 
ભાવ િત 

ક..મી 
( િપયા) 

વાહનનો કાર 

૫૦૦ ૨૩.૭૬ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૩.૪૦ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૨.૫૫ 
૬૦૧-૬૫૦ ૨૧.૦૦ 
૬૫૧-૭૦૦ ૨૦.૪૨ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૯.૯૦ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૯.૪૮ 

ચાટડ પીડ લી. 

૮૦૧ અને 
તેનાથી વધુ 

૧૯.૦૭ 

વો વો સીટર 

 

ક.મી 
ભાવ િત 

ક..મી 
( િપયા) 

વાહનનો કાર 

૪૦૦ ૧૬.૬૦ 
૪૦૧-૪૫૦ ૧૬.૩૫ 
૪૫૧-૫૦૦ ૧૫.૭૫ 
૫૦૧-૫૫૦ ૧૪.૬૭ 
૫૫૧-૬૦૦ ૧૪.૨૭ 
૬૦૧-૬૫૦ ૧૩.૯૦ 
૬૫૧-૭૦૦ ૧૩.૬૧ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૩.૩૩ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૩.૦૬ 

આ દનાથ બ ક 
ા. લી. 

૮૦૦ અને 
તેનાથી વધુ 

૧૨.૮૧ 

એસી સીટર/ 
એસી લીપર 

    

ક.મી 
ભાવ િત 

ક..મી 
( િપયા) 

વાહનનો કાર 

૪૫૧-૫૦૦ ૨૩.૩૦ 
૫૦૧-૫૫૦ ૨૨.૯૫ 
૫૫૧-૬૦૦ ૨૨.૧૧ 
૬૦૧-૬૫૦ ૨૦.૬૦ 
૬૫૧-૭૦૦ ૨૦.૦૩ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૯.૫૧ 

આ દનાથ બ ક 
ા. લી. 

૭૫૧-૮૦૦ ૧૯.૧૦ 

વો વો લીપર 
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૮૦૦ અને 
તેનાથી વધુ 

૧૮.૭૧ 

 

ક.મી 
ભાવ િત 

ક..મી 
( િપયા) 

વાહનનો કાર 

૪૦૦ ૧૬.૫૫ 
૪૦૧-૪૫૦ ૧૬.૩૦ 
૪૫૧-૫૦૦ ૧૫.૭૧ 
૫૦૧-૫૫૦ ૧૪.૬૩ 
૫૫૧-૬૦૦ ૧૪.૨૨ 
૬૦૧-૬૫૦ ૧૩.૮૬ 
૬૫૧-૭૦૦ ૧૩.૫૭ 
૭૦૧-૭૫૦ ૧૩.૨૯ 
૭૫૧-૮૦૦ ૧૩.૦૨ 
૮૦૦ અને 
તેનાથી વધુ 

૧૨.૭૭ 

એસી સીટર/ 
એસી લીપર 

 
--------- 

અમદાવાદ પૂવ એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  
  ૨૧૧૮૮ ી સુરશભાઈ પટલે ે  (મણીનગર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ પૂવ એ.આર.ટી.ઓ. ારા 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા 
વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧) અમદાવાદ પૂવ એ.આર.ટી.ઓ. ારા 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૪૪૧ 
વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવી 
?  

  (૨) તે અ વયે દંડની .૫૧,૫૬,૬૧૧/- રકમ 
વસૂલવામાં આવી. 

--------- 
સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં ન ધાયેલ ખાતેદાર ખેડૂતોે  

  ૨૨૮૯૭ ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર અન ે રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ખાતેદાર ખેડતો ન ધાયેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર અન ે
રાજકોટ િજ ામાં ન ધાયેલ ખાતેદાર ખેડતોૂ  

મ િજ ો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
ન ધાયેલ ખાતેદાર ખેડૂતોની સં યા 
(એ ી સે સેસ ૨૦૧૫-૧૬ મુજબ) 

૧ સુરે નગર ૨,૧૬,૮૬૩ 
૨ રાજકોટ ૨,૭૪,૯૯૩  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ખાતેદાર ખેડતોએ જમીન ૂ
પૃ થકરણ કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર િજ ાવાર 
પૃ થકરણ કરવામા ંઆવેલ જમીનના નમુનાની સં યા 

મ િજ ો વષ સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૩૭,૬૧૯ 

૧ સુરે નગર 
૨૦૧૯-૨૦ ૨૪૨૧ 

૨ રાજકોટ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૬,૬૯૩ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર તે 
અ વયે કેટલો ખચ થયો ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર થયેલ ખચ 

મ વષ  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
જમીનના નમુનાનું પૃ થકરણ કરી 
સોઈલહ થ કાડ તૈયાર કરવા માટ ે ે

થયેલ ખચ 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ .૮૪,૯૨,૨૪૭/- 
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૨ ૨૦૧૯-૨૦ .૨,૯૪,૩૨૯/-  
--------- 

વડોદરા િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  
  ૨૧૦૯૯ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે(અકોટા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ ના તાલુકાવાર 
કેટલા કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંુ ું
આ યા, અન ે

  (૧) વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામાં ુ ું
આ યા. 

મ તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ શૌચાલયની સં યા. 

૧ ડભોઇ ૧૦૫૦ 
૨ ડેસર ૩૦૧૬ 
૩ કરજણ ૩૨ 
૪ પાદરા ૧૯૧૫ 
૫ સાવલી ૩૯૫૨ 
૬ િશનોર ૫૫૭ 
૭ વડોદરા ૧૫૧૩ 
૮ વાઘો ડયા ૧૮૦૯ 
 કુલ ૧૩૮૪૪  

 (૨) તે માટે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો ?   (૨) તે માટે નીચેની િવગતે ખચ કરવામા ંઆ યો.  
( ।. લાખમાં) 

મ તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
થયેલ યિ તગત શૌચાલયનો ખચ 

૧ ડભોઇ ૭૬.૩૪ 
૨ ડેસર ૨૭૩.૭૨ 
૩ કરજણ ૩.૩૬ 
૪ પાદરા ૧૭૨.૦૦ 
૫ સાવલી ૪૭૪.૨૪ 
૬ િશનોર ૪૧.૪૦ 
૭ વડોદરા ૭૫.૦૦ 
૮ વાઘો ડયા ૨૦૨.૬૮ 
 કુલ ૧૩૧૮.૭૪  

--------- 
તાપી િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટ થળોના કામોે  

  ૨૧૧૪૩ ી મોહનભાઇ ઢોડીયા (મહવાુ ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા તાપી િજ ામા ં વાસનના 
િવકાસ માટે કયા થળોના કામો હાથ ધરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે વષમા ં
તાપી િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે નીચે મુજબના 
થળોના કામો હાથ ધરવામા ંઆ યાઃ 

 (૧) આંબાપાણી ઈકો ટરીઝમુ , તા. યારા 
 (૨) ડોસવાડા ડેમ, તા.સોનગઢ 
 (૩) કદમે ર મં દર, બાલપુર, તા. યારા 

 (૨) આ થળો ખાતે મુ ય વે કયા કારની 
સુિવધાનો સમાવેશ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  
અ.નં. વાસન 

થળ 
િવગત 

૧ આંબાપાણી ફડકોટૂ , પાિકગ, રીસે શન 
લોક, ગઝેબો, બોટ ગ ડેક, 

ટી હાઉસ, લે ડ કેિપંગ, 
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ઈલે ટીક વક, પેવર લોક, 
િકચન, ટોર મ, ટોઈલેટ, 
પાથ વ,ે અન ે રમતગમતના 
સાધનો 

૨ ડોસવાડા 
ડેમ, 
તા.સોનગઢ 

પાિકગ, લાઈટ ગ, ટોઈલેટ, 
રીસે શન લોક, ગઝેબો, 
પાથ વ,ે શોપ, પેવર લોક, 
બોટ ગ ડેક, ફાઉ ટેન, 
લે ડ કેિપંગ, રમતગમતના 
સાધનો અને ઈલે ટીકલ વક 

૩ કદમે ર 
મં દર, 
બાલપુર, 
તા. યારા 

લાઈટ ગ, ટોઈલટે, બાથ મ, 
ગઝેબો, ડાઈિનંગ હોલ, 
ઈલે ટીક વક, પાિકગ, ગેટ, 
ટોર મ, પુ રી મ, સે ફી 

પોઈ ટ, હયાત કડનું  ુ ં
રીનોવેશન, પેવર લોક, 
લે ડ કેિપંગ, ક પાઉ ડ વોલ   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો? 

  (૩) ` ૪૫૦.૬૬ લાખ  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટની મળેલ અર ઓે  

  ૨૩૭૮૨ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સન ે
૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ના વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં
તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટેની 
કેટલી અર ઓ મળી છે, 

  (૧)  

તાલુકા 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છ ાં બે ે
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં દાખલ થવા માટ મળેલ ે

અર ઓની સં યા 
 

તા.૦૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અમીરગઢ ૩૨ ૫ 
ભાભર ૬૦ ૨૪ 
દાંતા ૫૨ ૧૬ 
દાંતીવાડા ૬૯ ૧ 
ડીસા ૯૦ ૩૫ 
દયોદર ૧૨૯ ૩૧ 

ધાનેરા ૧૩૪ ૪ 
કાંકરેજ ૧૪૦ ૭૧ 
પાલનપુર ૧૬૫ ૮૨ 
થરાદ ૬૮ ૫ 
વડગામ ૧૯૮ ૫૨ 
વાવ ૮૧ ૧૦ 

કલુ  ૧૨૧૮ ૩૩૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલા કટબોનો બીપીએલ યાદીમા ંુ ું
વષવાર, તાલુકાવાર સમાવેશ કરવામાં આ યો, અને 

  (૨)  
મંજર કરલૂ ે  અર ઓની સં યા 

તાલુકા 
તા.૦૧-૧-૨૦૧૮ થી તા.૦૧-૧-૨૦૧૯ થી 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અમીરગઢ ૦ ૪ 
ભાભર ૦ ૭ 
દાંતા ૨ ૩ 
દાંતીવાડા ૧ ૦ 
ડીસા ૫૬ ૮ 
દયોદર ૩૪ ૧૬ 

ધાનેરા ૧૦ ૨ 
કાંકરેજ ૯ ૨૯ 
પાલનપુર ૧૭ ૩૨ 
થરાદ ૦ ૧ 
વડગામ ૩ ૩૬ 
વાવ ૧૬ ૨ 

કલુ  ૧૪૮ ૧૪૦  
 (૩) બાકીના કટુ ુંબોનો યાં સુધીમા ં સમાવેશ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર, વષવાર  
તા.૦૧-૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ દર યાન 
૧૦૫૭ અર ઓ રદ થયેલ છે અને ૧૩ અર ઓને ૨૧-
૫૨નો કોર મળેલ છે. તા.૦૧-૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન ૨૬ અર ઓ રદ થયેલ છે અન ે ૧૭૦ 
અર ઓને ૨૧-૫૨નો કોર મળેલ છે. તેથી  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 

  ૨૩૧૯૪ ગેનીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી 
બનાસકાંઠા અન ેક છ િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના 
કયા પાકોમાં કેટલું નુકસાન થયેલ છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત પ ક-૧  મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર 

(હે.) 
અમીરગઢ ૧૧૧૬૦ 
ભાભર ૨૯૬૧૨ 
દાંતા ૧૨૧૯૬ 
દાંતીવાડા ૧૯૬૮૦ 
ડીસા ૭૦૩૭૬ 
દયોદર ૩૭૯૧૧ 

ધાનેરા ૫૫૮૮૨ 
કાંકરેજ ૫૧૫૬૮ 
લાખણી ૪૨૩૭૨ 
પાલનપુર ૪૨૫૬૫ 
સૂઈગામ ૪૦૫૫૧ 
થરાદ ૯૯૦૬૬ 
વડગામ ૩૧૬૬૩ 

૧ બનાસકાંઠા 

વાવ ૭૩૫૫૭ 
અબડાસા ૫૨૮૬૮ 
અં ર ૪૨૧૨૫ 
ભચાઉ ૭૧૦૦૮ 
ભુજ ૫૦૫૯૧ 
ગાંધીધામ ૧૩૫૭ 

૨ ક છ 

લખપત ૧૭૭૪૬ 
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માંડવી (ક) ૩૫૨૩૬ 
મંુ ા ૧૭૪૫૮ 
નખ ાણા ૩૩૦૧૨ 
રાપર ૮૪૪૮૪  

 (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે ઉ ત 
તાલુકાવાર, પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય 
સરકાર ારા તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ 
ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ સહાયની 
િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની 

રકમ ( ।.લાખમાં) 
અમીરગઢ ૧૫૦.૩૨ 
ભાભર ૩૭૩.૪૦ 
દાંતા ૯૪.૬૮ 
દાંતીવાડા ૪૩૪.૦૮ 
ડીસા ૨૯૦૮.૫૭ 
ધાનેરા ૮૦૦.૬૮ 
કાંકરેજ ૧૮૧.૫૨ 
લાખણી ૯૭૫.૦૮ 
પાલનપુર ૩૧૯.૭૨ 
સૂઈગામ ૫૪૪.૨૭ 
થરાદ ૧૭૯૯.૧૧ 
વડગામ ૪૨૮.૬૪ 

૧ બનાસકાંઠા 

વાવ ૧૯૮૨.૫૪ 
અબડાસા ૩૮૮.૧૪ 
અં ર ૯૦૭.૮૧ 
ભચાઉ ૪૭૦.૭૬ 
ભુજ ૫૯૬.૦૪ 
ગાંધીધામ ૧૬.૦૦ 
લખપત ૫૭.૩૬ 
માંડવી (ક) ૩૬૮.૦૦ 
મું ા ૧૬૯.૦૮ 

૨ ક છ 

નખ ાણા ૩૨૫.૩૧ 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ૂ
ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ પુવ એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

  ૨૧૧૮૧ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ પુવ એ.આર.ટી.ઓ. ારા  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા 
વાહનો ડીટેઇન કરવામાં આ યા, અને 

  (૧) અમદાવાદ પુવ એ.આર.ટી.ઓ. ારા  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ૪૪૧ 
વાહનો ડીટેઇન કરવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવી 
? 

  (૨) તે અ વયે .૫૧,૫૬,૬૧૧/- દંડ વસૂલ 
કરવામા ંઆ યો. 

--------- 
અ , નાગ રક પુરવઠો અને ાહકોની બાબતોના િવભાગના તાબા હઠળ આવેલ બોડે -કોપ  રશન ે  

  ૨૩૩૦૯ ી આનદંભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની   (૧) ગુજરાત રા ય નાગ રક પુરવઠા િનગમ લી. 



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  149 

બાબતોના િવભાગના તાબા હેઠળ કયા બોડ-કોપ રેશન 
આવેલ છે, 
 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષવાર ઉ ત બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી 
રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક થઈ, અન ે

  (૨) વષ ૨૦૧૮-૧૯ ના હસાબોના આખરીકરણની 
કાયવાહી ચાલમુાં છે. તે અગાઉના બે વષની િવગત નીચે 
મુજબ છે. કોઇ ખોટ થયેલ નથી. 

વષ આવક ( .લાખમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૧,૯૮,૧૩૦.૬૭ 
૨૦૧૬-૧૭ ૧,૮૭,૫૪૧.૮૦  

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શા પગલા 
લીધા ? 

  (૩) લાગુ પડતુ નથી. 

--------- 
અમદાવાદ અને સુર નગર િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે ે  

  ૨૩૨૩૩ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ે સુરે નગર િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીુ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
અમદાવાદ ૦ 
સુરે નગર ૨ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
અમદાવાદ ૦ 
સુરે નગર ૦  

 (૨) ખેડુતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા 
સામે આ યા, અને 

  (૨)  
વષ-
૨૦૧૮  

(૧) ખેડતે પાક િન ફળ જવાની દહેશતથી ૂ
તથા આિથક સંકડામણને કારણ ે
(૨) પાક િન ફળ જવાથી આઘાતમા ં આવી 
જવાથી  

 (૩) ખેડતોમાં આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ુ
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડૂત ક યાણ અને સહકાર 
િવભાગ ારા ખેડતોન ે ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાુ , 
૦% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અન ે કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામા ં આવે છેુ . અન ે કૃિષ િવ તરણથી 
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં કો ડ ટો રજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૦૭૪ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પોરબંદર િજ ામા ં શાકભા  અન ે ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલુ -૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) કલુ -૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૪૦,૫૪,૦૦૦/- 

--------- 
પાટણ િજ ામાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટની મળેલ અર ઓે  

  ૨૩૭૮૪ ી કીરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સન ે
૨૦૧૮ અન ે ૨૦૧૯ના વષમાં પાટણ િજ ામા ં
તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટેની 
કેટલી અર ઓ મળી છે, 

  (૧)  

તાલુકા 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છ ાં બે વષમાં ે
વષવાર પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર બી.પી.એલ. 

યાદીમાં દાખલ થવા માટ મળેલ અર ઓની સં યાે  
 તા.૦૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

પાટણ ૮ ૧૫ 
સર વતી ૧૨ ૧૪ 
િસ પુર ૯ ૬૮ 
ચાણ મા ૧૬ ૩૫ 
સમી ૨૩ ૫૭ 
શંખે ર ૮ ૧૬ 
હારીજ ૪ ૧૮ 
રાધનપુર ૧ ૨૩ 
સાંતલપુર ૯ ૧૯ 

કુલ ૯૦ ૨૬૫  
 (૨) તે પૈકી કેટલા કટબોનો બીપીએલ યાદીમા ંુ ું
વષવાર, તાલુકાવાર સમાવેશ કરવામાં આ યો, અને 

  (૨)  
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

તાલુકા તા.૦૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

પાટણ ૧ ૦ 
સર વતી ૧ ૧ 
િસ પુર ૦ ૩૯ 
ચાણ મા ૫ ૧ 
સમી ૦ ૧૬ 
શંખે ર ૦ ૦ 
હારીજ ૦ ૫ 
રાધનપુર ૦ ૦ 
સાંતલપુર ૧ ૦ 

કુલ ૮ ૬૨  
 (૩) બાકીના કટબોનો યાં ુ ું સુધીમા ં સમાવેશ 
કરવામા ંઆવશે ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર, વષવાર  
તા.૦૧-૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ દર યાન ૬૯ 
અર ઓ રદ થયેલ છે અને ૧૩ અર ઓને ૨૧-૫૨નો કોર 
મળેલ છે. તા.૦૧-૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ દર યાન 
૧૭૫ અર ઓ રદ થયેલ છે અને ૨૮ અર ઓને ૨૧-૫૨નો 
કોર મળેલ છે. તેથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે ે  
  ૨૩૨૧૭ ડૉ. સી.જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર 
વાવેતર િવ તારના અદંા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અન ે ડોન ફોટો ાફી 

ારા સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામા ંઆ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  નીચે મુજબ છે. 

ઋતુ કલ વાવેતર િવ તાર ુ (હે.) 
 ગાંધીનગર મહસાણાે  
રિવ ૨૦૧૮-
૧૯ 

૮૨૭૧૮ ૧૭૧૪૭૪ 

ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૨૩૩૦૦ ૩૫૭૮૦ 
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ખરીફ ૨૦૧૯ ૧૩૨૪૭૫ ૨૯૪૫૬૨  
 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે

ગાંધીનગર િજ ા માટે . ૧૭,૧૩,૩૦૮ અને મહેસાણા 
િજ ા માટે . ૩૫,૯૫,૦૦૩ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણે  

  ૨૧૧૨૨ ી ઋિષકશ પટલ ે ે  (િવસનગર) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ મહેસાણા િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) મહેસાણા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૭૫૭૬૩.૫૪ મે.ટન અનાજના જ થાનુ ં િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં   (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

કલ અનાજ ુ
( ક. ા.) 

AAY (કાડ દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-૨૦૧૯ 
થી ડસે બર-૨૦૧૯ PHH ( યિ ત 

દીઠ) 
૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

અરવ ી િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે  
  ૨૧૦૬૯ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનુ 
નં. 

નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૩૮૯ 

 કલુ  ૬૭૦  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજૂર કરી, અને   (૨)  

અનુ 
નં. 

નાણાકીય વષ મંજર કરલ અર ઓની ૂ ે
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૪૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૩૬૩ 

 કુલ ૬૦૪  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનુ 
નં. 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( )માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૧,૮૫,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧,૦૨,૮૬,૦૦૦/- 

 કુલ ૧,૭૪,૭૧,૦૦૦/-  
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બનાસકાંઠા િજ ાના નડાબેટ વાસન થળ તરીક િવકસાવવા બાબતે  
  ૨૧૧૩૯ ી કિતિસંહ વાઘેલા  (કાંકરેજ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ાના નડાબેટ વાસન થળ તરીકે 
િવકસાવવા છે ા બે વષમાં કઈ સુિવધાઓ ઉભી કરવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના નડાબેટ ખાતે છે ા બે 
વષમાં નીચેની સુિવધાઓ ઉભી કરવામા ંઆવલે છે. 

 નડે રી મં દર ખાતે યાિ કો માટે િવસામો 
 ટી જકશન ખાતે દુકાનોં , િવશાળ પાિકગ, 

ઓડીટોરીયમ, ટોઈલટે લોક, પીવાના પાણીની 
સુિવધા, સાઈને સ, રીટેન ગ વોલ, અરાઈવલ 
લાઝા, સી.સી.રોડ, પેવર લોક વગેરે. 

 ટી જકશન થી ઝીરો ં પોઈ ટ જવાના ર તાનુ ં
ટે ધન ગ કામ. 

 ઝીરો પોઈ ટ ખાતે વોચ ટાવરની સિુવધા. 
 યુ ગ ડેક 

 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ કેટલી ુ
રકમનો ખચ કરવામાં આ યો ? 

  (૨) ` ૨૯૪૪.૫૯ લાખ. 

--------- 
 

જનાગઢ ખાતે નરિસંહ મહતા સરોવરને યુટીફીકશન માટ રા યએ ફાળવેલ રકમૂ ે ેે  
  ૨૨૯૦૮ ી ભીખાભાઈ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ ખાતે આવેલ નરિસંહ મહેતા ૂ
સરોવરને યુટીફીકેશન માટે રા ય સરકાર ારા કેટલી રકમ 
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢ ખાતે આવેલ નરિસહં મહેતા સરોવરના ૂ

યુટીફીકેશન માટે કોઈ રકમ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે વષવાર કેટલી રકમનો ખચ થયો 
અને કેટલી રકમ વણવપરાયલેી રહી, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) રકમ વણપવરાયેલ રહી હોઈ તો તેના કારણો 
શા છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં ખેડૂતોને મળવાપા  પાક િવમાની ચૂકવણી 

  ૨૨૮૯૫ ી જશભુાઈ પટલ ે  (બાયડ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં ખરીફ-૨૦૧૯ની ખેડતોને મળવાપા  પાક ૂ
વીમાની ચૂકવણી કરવામાં આવેલ નથી તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) થાિનક આપિ  ખમ હેઠળના દાવાઓ 
ચૂકવાયેલ છે અને કાપણી પછીના નુકસાનના દાવાઓ 
ચૂકવવાના બાકી છે. 

 (૨) , હા તો તેના કારણો શા છે, અન ે   (૨) વહીવટી કારણોસર 
 (૩) યા સુધીમાં ખેડતોને મળવાપા  પાકવીમાની ૂ
રકમ ચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩) િવમા કપનીને સ વરે ચૂકવવા સુચના આપેલ છેં . 

--------- 
 

અમદાવાદ શહરમાં અનાજના જ થાનું િવતરણે  
  ૨૧૧૨૬ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં

  (૧) અમદાવાદ શહેરમા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
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અ પૂણા યોજના) હેઠળ અમદાવાદ શહેરમાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૯૨૧૮૩.૭૯ મે.ટન અનાજના જ થાનુ ં િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં   (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 

િવતરણનો સમયગાળો કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

કુલ અનાજ 
( ક. ા.) 

AAY (કાડ દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-૨૦૧૯ PHH ( યિ ત દીઠ) ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

--------- 
આણંદમાં નકલી ફગર િ ટથી રશનકાડનું અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના ક સાઓં ે  

  ૨૩૨૭૯ ી પુનમભાઈ પરમાર  (સો ા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડીસે બર-૨૦૧૯માં આણંદમાં નકલી ફગર ં
િ ટથી રેશનકાડનુ ં અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના 
અ વયે કેટલા િક સાઓ સામે આ યા, 

  (૧) પોલીસ ઇ સપે ટર, સાયબર ાઈમ પો. ટે., 
અમદાવાદ શહેરના અહેવાલ મુજબ ડીસે બર-૨૦૧૯ મા ં
આણંદ (શહેર) તાલુકામાં નકલી ફગર િ ટથી રેશનકાડનુ ંં
અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના ૯ (નવ) િક સાઓ સામ ે
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િક સાઓમાં યા કારનું કેટલુ ં રાશન 
બારોબાર ઉપાડવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) સાયબર ાઇમ પો. ટે. અમદાવાદ શહેરના  
તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ના અહેવાલ મુજબ ફગરિ ટ ં
કૌભાંડમાં પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ દર યાન આણંદ 
િજ ાના આણંદ (શહેર) તાલુકાના ૯ (નવ) દુકાનદારોની 
સંડોવણી હોવાનુ ં જણાઇ આવતા પુરવઠા તં  ારા ઉ ત 
િક સાઓમા ં રેશનકાડ ધારકોની તપાસ કરતા તેઓનું બ  
િનવેદન મળેવતા નીચે મુજબનો જ થો કાડધારકોને ઓછો 
આપી અનઅિધકૃત રીતે સરકારી અનાજનો જ થો સગેવગે 
કરવામા ંઆવેલ હોવાનું ાથિમક િ એ જણાઇ આવેલ છે. 

આ.ચી.વ. જ થો ( કલો/લી. ) કમત ં ( .) 
ઘ  ૪૧૭૭૭.૫૦ ૮૩,૫૫૫.૦૦ 
ચોખા ૧૬૪૦૨.૦૦ ૪૯,૨૦૬.૦૦ 
ખા તેલ ૨૨.૦૦ ૧૧૦૦.૦૦ 
ખાંડ ૫૧૮.૧૦ ૧૧,૩૯૮.૦૦ 
કેરોસીન ૧૮૨.૦૦ ૬૬૪૩.૦૦ 

કલુ  ૧,૫૧,૯૦૨.૨૦  
 (૩) આવી રીતે અનાજ બારોબાર વેચી મારવામાં 
ન આવે કે ઉપાડી ન શકે તે માટે શા પગલાં લેવામાં 
આ યા ? 

  (૩) નીચે મુજબ પગલાં લેવામા ંઆ યા. 
૧. ૯ (નવ) દુકાનદારોનાં પરવાના ૯૦ દવસ માટે 
મોકફ કરવામા ંઆવેલ છેુ . કાયવાહી હાલ ચાલુ છે. 
૨. પોલીસ ઇ સપે ટર, સાયબર ાઈમ પો. ટે., 
અમદાવાદ શહેરના તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલ મુજબ 
ફગરિપ ટ કૌભાંડમાં પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ ં

દર યાન આણંદ િજ ાના આણદં (શહેર) તાલુકાના ૯ 
(નવ) દુકાનદારોની સંડોવણી હોવાનુ ંજણાઇ આવતા તેઓન ે
ગુનાઈત કૃ ય કરવા બદલ પકડી અટક કરવામાં આવેલ છે. 

 રા યમાં માચ ૨૦૧૮-થી આધાર આધા રત 
િવતરણ યવ થાની અમલવારી કરવામા ં આવેલ 
છે. 
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 રા ીય અ  સરુ ા કાયદો-૨૦૧૩ હેઠળ મળતા 
લાભ સાચા લાભાથ  સુધી પહ ચે અને સાચા 
લાભાથ ની ઓળખ થાિપત કરવા હેતુસર 
રા યમાં આધાર આધા રત ઓળખ માટે ૯૯% 
રેશનકાડ ધારકોનુ ં આધાર સીડ ગ પૂણ કરેલ છે 
તેમજ જન સં યાનું આધાર સીડ ગ ૯૪% થયેલ છે. 

 હેર િવતરણ યવ થાન ે વધુ અસરકારક 
બનાવવા માટે જદા જદા તર ઉપરુ ુ  SMS Alert 
આપવામાં આવે છે જમેાં યારે રેશનકાડ ધારકની 
રીસી ટ જનરેટ થયા બાદ તે લાભાથ ના રિજ ટર 
મોબાઈલ નંબર ઉપર SMS મોકલવામાં આવે છે 
જમેાં મળવાપા  જ થો, મળેલ જ થો તથા તેની 
િકમત સ હતની જદી જદી િવગતો ઉપલ ધ હોય ં ુ ુ
છે. 

 ઉપરો ત િવગતે યો ય લાભાથ  ારા જ થો 
ઉપાડેલ ન હોય તે સં ગોમા ં અથવા અ ય રીતે 
જ થાનું અયો ય િવતરણ યાન ે આવે તો ખરેખર 
લાભાથ  આ બાબતની ફ રયાદ િજ ા ક ાએ 
અથવા ટોલ ી નંબર ઉપર કરી શકે છે અને તેનુ ં
PGRS એ લીકેશન ારા ઓનલાઈન મોનટેર ગ 
દરેક તબ ે  કરવામા ંઆવે છે. 

 હેર િવતરણ યવ થાની તમામ એ લીકેશન-
માંથી રા ય, િજ ા, તાલુકા તથા ા ય ક ાએ 
િવતરણ યવ થાનું મોનીટર ગ/િનયં ણ કરવા 
માટે િવિવધ કારના ૨૫ થી પણ વધુ કારના 
રીપોટસ ઉપલ ધ કરાવવામા ં આવેલ છે, જ ે
રીપોટથી જ થાનો ઉપાડ અને િવતરણ યારે, કોના 

ારા, કેટલું તથા કોને કરવામા ં આવેલ છે તેની 
તમામ િવગતો મેળવી શકાય છે. 

 સરકાર ી પારદિશતાના ભાગ પે ફાળવણી, ઉપાડ 
અને િવતરણનો જ થો તથા તેની આનુષાંિગક 
િવગતો તમામ હેર જનતા માટે ઈ ટરનેટ ઉપર 
ઉપલ ધ કરવામા ંઆવેલ છે. 

અમદાવાદ શહરમાં અનાજના જ થાનું િવતરણે  
  ૨૧૧૨૫ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ અમદાવાદ શહેરમા ં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) અમદાવાદ શહેરમા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૯૨૧૮૩.૭૯ મે.ટન અનાજના જ થાનુ ં િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં   (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 

િવતરણનો સમયગાળો કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

કુલ અનાજ 
( ક. ા.) 

AAY (કાડ દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-૨૦૧૯ PHH ( યિ ત દીઠ) ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 
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બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

  ૨૧૧૬૭ ીમિત સંગીતાબેન પાટીલ  (િલંબાયત) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કેટલા 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૨૪,૯૬૯ નવા વાહનો ન ધવામાં આ યા. 

 (૨) તે પેટે કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે . ૩૪.૫૯ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં માછીમારોને ૂ .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર સહાય 
  ૨૧૧૩૦ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ામાં માછીમારોને .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર 
સહાય આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં આ 
સાધનો ઉપર કેટલી સહાય આપવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) .૨૩,૪૯,૪૫૦/- 

--------- 
નમદા અને અરવ ી િજ ામાં સે ટર ઓફ એકસલ સ થાપવાની કામગીરી 

  ૨૩૨૮૪ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
ખેડતો માટે ગુણવ ાયુકત શાકભા ના ધ  તૈયાર કરવા ૂ
નમદા અને અરવ ી િજ ામાં સે ટર ઓફ એકસેલ સ 
થાપવાના છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત સે ટરો થાપવાની કામગીરી 
ઉ ત િ થિતએ યા તબ ે  છે, અન ે

  (૨) સદરહ કે ો ઉભુ ં કરવા માટે નમદા િજ ામા ંું
તથા અરવ ી િજ ામાં જમીન મેળવવાની કામગીરી હાલમા ં
ચાલુ છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી કેટલા ખચ યાં સુધીમા ં પૂણ 
કરવામા ંઆવશે ?  

  (૩) જમીન મળે યા બાદ કામગીરી પૂણ કરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
 

ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે  
  ૨૩૨૬૧ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે જનાગઢ િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીુ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ગીર સોમનાથ ૦ 
જનાગઢૂ  ૧ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ગીર સોમનાથ ૦ 
જનાગઢૂ  ૨  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ુ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  
વષ-
૨૦૧૮  

(૧) ખેડતે િપયા ૂ ૧૦,૦૦,૦૦૦/- લોન 
લીધેલ હોય છે ા ણ વષથી હ ા ભરેલ ન 
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હોય. 
વષ-
૨૦૧૯ 

(૧) ખેડતે બે કમાંથી લોન લીધેલ હોય અન ેુ
જમીનમાં કાંઇ ઉપજ ન થતા ં 
(૨) ખેડતે આંબાના બગીચામા ંકેરી ન આવતા ુ
ઝેરી દવા પી જતા  

 (૩) ખેડતોમાં આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ંુ
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાુ , ૦% 
યાજ ેપાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  પુર કૃત 

િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા ખેડતોને લાભ ુ
આપવામાં આવ ેછે અને કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન 
આપવામાં આવે છે. 

--------- 
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં સે ીય ખેતી 

  ૨૩૩૧૯ ી અનંતકમાર પટુ ેલ  (વાંસદા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ાના ધરમપુર અન ે કપરાડા તથા નવસારી િજ ાના 
વાંસદા તાલુકાને ૧૦૦ % સે ીય ખેતી હેઠળ આવરી 
લેવાના છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
ઉ ત િજ ા અને તાલુકાવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં નીચે મુજબ ખચ થયલે છે. 
 
 

નં. િજ ા તાલુકા થયેલ ખચ .લાખમાં 
ધરમપુર ૧૫૨.૪૧ 
કપરાડા ૧૧૧.૭૨ 

૧ વલસાડ 

કલુ  ૨૬૪.૧૩ 
૨ નવસારી વાંસદા ૧૮૪.૬૪   

 (૩) ઉ ત તાલુકાઓને યાં સુધીમા ં ૧૦૦ % 
સે ીય ખેતી હેઠળ આવરી લેવામાં આવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલા વહેલા 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

  ૨૩૨૯૩ ી વજિસંગભાઈ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અન ેછોટાઉદેપુર િજ ામા ંિજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીુ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
દાહોદ ૦ 
છોટાઉદેપુર ૦ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
દાહોદ ૦ 
છોટાઉદેપુર ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ુ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા ુ પગલા 
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાુ , ૦% 
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યાજ ેપાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  પુર કૃત 
િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા ખેડતોને લાભ ુ
આપવામાં આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન 
આપવામાં આવે છે. 

--------- 
રા યમાં ફર યાત હ મેટ પહરવાથી મુ કત આપવા અંગેનો િનણયે ે  

  ૨૩૭૬૩ ી મોહનલાલ વાળા (કો ડનાર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા યમા ં ફર યાત હે મેટ પહેરવામાંથી મુિકત 
આપવા અંગેનો િનણય યારે કય , અન ે

  (૧) રા યમાં ફર યાત હે મટે પહેરવામાંથી મુિકત 
આપવા અંગેનો કોઈ િનણય કરવામાં આવેલ નથી.  

 (૨) આ િનણય કરવાના કારણો શાં છે ?    (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 
  ૨૩૨૨૬ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી અમદાવાદ 
અને સુરત િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના કયા પાકોમાં કેટલું 
નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી અમદાવાદ અને સુરત િજ ામા ં
તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમા ં નુકસાનની િવગત પ ક-૧  
મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનંુ 

નામ 
તાલુકાનંુ નામ નુકસાન થયેલ 

િવ તાર (હે.) 
બાવળા ૪૧૬૦૯ 
દ ોઈ ૧૮૮૦૮ 
દે ોજ ૧૭૫૯૯ 
ધંધુકા ૫૨૧૫૬ 
ધોલેરા ૪૨૧૧ 
ધોળકા ૮૨૮૪૫ 
માંડલ ૨૯૮૨૩ 
સાણંદ ૩૧૮૪૯ 

૧ અમદાવાદ 

િવરમગામ ૫૧૫૫૭  
બારડોલી ૧૩૫૬૨ 
ચોયાસી ૪૧૭૮ 
કામરેજ ૪૧૦૯૫ 
મહવાુ (સુ) ૧૪૭૩૮ 
માંડવી(સુ) ૨૫૫૦૦ 
માંગરોળ(સુ) ૧૯૮૮૧ 
ઓલપાડ ૨૪૭૨૪ 
પલસાણા ૫૬૨૯ 

૨ સુરત 

ઉમરપાડા ૧૦૧૮૧  
 (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે ઉ ત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે તાલકુાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ 

( .લાખમાં) 
બાવળા ૪૬૭.૭૪ 
દ ોઈ ૫૦૭.૬૮ 
દે ોજ ૩૦૧.૦૪ 
ધંધુકા ૯૩૮.૬૩ 
ધોળકા ૯૫૯.૮૩ 

૧ અમદાવાદ 

માંડલ ૩૬૦.૬૯ 
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સાણંદ ૩૫૬.૧૬ 
િવરમગામ ૫૧૧.૩૨ 
બારડોલી ૫૫૯.૪૮ 
ચોયાસી ૧૫૯.૪૭ 
કામરેજ ૫૪૨.૧૯ 
મહવાુ (સુ) ૨૦૮.૫૫ 
માંડવી(સુ) ૮૦૪.૦૯ 
માંગરોળ(સુ) ૪૧૭.૭૦ 
ઓલપાડ ૯૩૮.૧૭ 
પલસાણા ૧૫૦.૨૨ 

૨ સુરત 

ઉમરપાડા ૩૧૩.૫૪   
 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ યૂ  તેટલા વહેલા 

સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 
--------- 

રા યમાં તુરી-બારોટ નાટકોના િનમાણ માટ કલાકારોને આિથક સહાયે  
  ૨૨૨૫૪ ી પૂણશ મોદી  (સુરત-પ િમ) : માનનીય રમત ગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ મં ી ી ૃ (રા યક ા)  
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
તુરી-બારોટ નાટકોના િનમાણ માટે કલાકારોને આિથક 
સહાય આપવા માટે રા ય સરકારની કોઈ યોજના અમલમા ં
છે, કે કેમ 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલા કલાકારોને આિથક સહાય ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ ૨૦૧૮ ૫૮ (કલાકારોની મંડળી/ સં થા) 
વષ ૨૦૧૯ ૧૦૨ (કલાકારોની મંડળી/સં થા)   

 (૩) ઉકત િ થિતએ આ યોજના પાછળ કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો ?  

  (૩)  
વષ ૨૦૧૮ .૨૮,૮૮,૨૦૦/- 
વષ ૨૦૧૯ .૨૫,૫૦,૦૦૦/-  

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં યુ રયા ખાતર વેચવા બાબતે  
  ૨૨૯૧૫ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામાં યુ રયા ખાતરની અછતને લીધે 
ખેડતોને યુ રયા ખાતરની થલેીદીઠ વધુ ભાવ ચૂકવવો પડતો ૂ
હોય છે તે હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉકત િ થિતએ ખેડતોને યા ભાવે ૂ
યુ રયા ખાતર વેચવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આણંદ િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૦૫૨ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) આણંદ િજ ામાં રોટાવટેર ખરીદીમાં સહાય 
મેળવવા માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૯૯૮ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામાં 
આવી, અન ે

  (૨) ૩૧૬ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧૧૦.૮૮ લાખ. 
 

--------- 
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વદેશ દશન યોજના અંતગત ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે  
  ૨૧૧૪૬ ી કાંિતભાઇ બલર  (સુરત-ઉ ર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભારત સરકાર ારા વદશે દશન યોજના અંતગત 
ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટે કેટલી ા ટ ફાળવવામા ં
આવેલી છે, 

  (૧) ભારત સરકાર ારા વદશે દશન યોજના અંતગત 
ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટે કલ ુ ` ૮૫૦૧ લાખ મંજર કરેલ ૂ
છે, જ ે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ` ૪૩૯૪ લાખ ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) કયા કામો માટે કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ 
છે, અન ે

  (૨)  
મ મુ ય કામ મંજર કરલ ૂ ે

રકમ   
` લાખમાં 

૧ કોચરબા આ મ ખાતે એકટીવીટી 
સે ટર, વેશ ાર, પાથ-વે, 
લે ડ કેપ ગ, લાઈટ ગ, સાઈને સ, 
ટોયલેટ, ડ ટબીન વગેરે. 

૨૬૯.૧૬ 

૨ સાબરમતી આ મ ખાતે ોજકેશન 
મેપ ગ શો અન ે ઓડીયો શો, કાફે, 

વેશ ાર, લે ડ કેપ ગ, લાઈટ ગ, 
સાઈને સ, સી.સી.ટી.વી, ટોયલટે, 
ડ ટબીન વગેરે. 

૧૫૬૯.૯૪ 

૩ દાંડી િ જ ખાતે અલગ અલગ 
સાઈને સ, સુશોભન વગેરે 

૧૮.૧૬ 

૪ આ ેડ હાઈ કલુ , રાજકોટ ખાતે 
સે ટલ લોકમાં ોજકેશન મેપ ગ 
શો,  વેશ ાર, ક પાઉ ડ વોલ, 
કાફેટે રઆ, પુ તકાલય, નોથ 

લોકમાં લે ડ કેપ ગ તથા પ રસર 
િવકાસ, વાસી સવલત કે , 

દશન હોલ, લાઈટ ગ, િલફટ, ફાયર 
િસ ટમ, સાઈને સ, ટોયલેટ વગેરે. 

૧૯૮૬.૭૨ 

૫ કબા ગાંધીનો ડેલો, રાજકોટ ખાતે 
ઓડીયો િવઝયુઅલ શો માટેની તમામ 
કામગીરી, ટીટ લાઈટ ગ અન ે
સુશોભન, સાઈને સ, ડ ટબીન 
વગેરે 

૫૩.૬૫ 

૬ રા ીય શાળા, રાજકોટ ખાતે પેસેજ 
અને પાથ વ,ે સુશોભન, સાઈને સ, 
ડ ટબીન વગેરે 

૭૭.૧૫ 

૭ કીિત મં દર, પોરબંદર ખાતે ચોક થી  
શીતલમાતા મંદીર સુધી ટીટના 
કામો, ફવારાુ , પીવાનુ ં પાણી, 
સાઈને સ, ડ ટબીન વગેરે 

૨૩૯.૬૪ 

૮ સરદાર પટેલ યુઝીયમ, બારડોલી 
ખાતે અલગ અલગ સાઈને સ. 

૧૦.૧૬ 

૯ કરાડી િવલેજ ખાતે લે ડ કેપ ગ, 
સાઈટ સુશોભન, બે ચીસ, લેક  
પેરીફરી, ટોયલટે લોક, સાઈને સ, 
ડ ટબીન વગેરે 

૩૮૧.૩૮ 
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૧૦ દાંડી મમેોરીયલ, દાંડી ખાતે પેવર 
લોક સાથે પાિકગ, વેશ ારા તથા  
વેશ િવ તાર િવકાસ, વાસી 

સવલત કે , કાફેટેરીયા, ક પાઉ ડ 
વોલ, બાયો ટોયલેટ લોક, 
સી યુ રટી અને કટોલ મં , ટીટ 
લાઈટ ગ અન ે  સુશોભન, 
સી.સી.ટી.વી, સાઈને સ, ડ ટબીન 
વગેરે 

૧૨૩૭.૪૬ 

૧૧ ગાંધી સિકટ પર ૫ (પાંચ) જ યાએ 
વે-સાઈડ એમીિનટીઝ 

૨૨૫૨.૫૨ 

સૂચવેલ કામો માટે ાંટ ફાળવવામા ં આવતી નથી પરતુ ં
થયેલ ખચ સંબંધે મોકલેલ ય.ુટી.સી.  અ વયે તબ ાવાર 

ાંટ ફાળવવામાં આવે છે.   
 (૩) ઉકત િ થિતએ કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો છે ?  

  (૩) ` ૩૮૨૭.૯૨ લાખ.  

--------- 
ભ ચ િજ ામાં બીપીએલ કાડ મેળવવા મળેલ અર ઓ 

  ૨૩૩૦૫ ી સંજયભાઇ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં વષવાર ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર બીપીએલ કાડ 
મેળવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) બીપીએલ કાડ ઈ યુ કરવાની કામગીરી અ , 
નાગરીક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોનો િવભાગ કરે છે, 

યારે બીપીએલ કટબોના સવ અને યાદીની કાયવાહી ામ ુ ં
િવકાસ િવભાગ ારા કરવામા ં આવે છે. જનેા અનુસંધાને 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ િજ ામા ં છે ા ં બે 
વષમાં તાલુકાવાર મળેલ બીપીએલ અર ઓની સં યા 
નીચે મુજબ છે. 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિત છ ાં બે વષમાં ે
વષવાર ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર મળેલ બીપીએલ 

અર ઓની સં યા તાલુકા 
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

જબુસરં  ૨૩ ૧ 
આમોદ ૦ ૦ 
વાગરા ૦ ૦ 
ભ ચ ૫ ૦ 
અંકલે ર ૦ ૦ 
હાંસોટ ૦ ૦ 
વાલીયા ૦ ૦ 
ઝઘડીયા ૦ ૧ 
ને ંગ ૦ ૦ 

કુલ ૨૮ ૨  
 (૨) તે અ વયે કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અન ે

  (૨) બીપીએલ કાડની િવગતો અ , નાગરીક પુરવઠા 
અને ાહકોની બાબતોનો િવભાગ પુરી પાડી શકે છે. પરતુ ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે વષમાં ભ ચ 
િજ ામાં તાલુકાવાર મંજર કરવામાં આવેલ અર ઓની ૂ
િવગતો નીચે મુજબ છે.  

છ ાં બે વષમાં ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર મંજર ે ૂ
કરવામાં આવેલ અર ઓની સં યા તાલુકા 

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
જબુસરં  ૦ ૦ 
આમોદ ૦ ૦ 
વાગરા ૦ ૦ 
ભ ચ ૦ ૦ 
અંકલે ર ૦ ૦ 
હાંસોટ ૦ ૦ 
વાલીયા ૦ ૦ 
ઝઘડીયા ૦ ૦ 
ને ંગ ૦ ૦ 

કુલ ૦ ૦  
 (૩) કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર ૂ
કરવામા ંઆવી ? 

  (૩) કોઇ અર  નામંજર થયેલ નથી આથી  ૂ
ઉપિ થત થતો નથી. તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ દર યાન ૨૮ અર ઓ રદ કરવામાં આવેલ છે.  
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ દર યાન 
મળેલ ૨ અર ઓ પૈકી ૧ અર  રદ કરેલ છે અન ે બાકી 
રહેલ ૧ અર  પર વેની કામગીરી ચાલુ છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૦૫૯ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ખાતેદાર ખેડત અક માત વીમાની ૂ
સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૯ 

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

  (૨) ૯૧ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં આવી 
? 

  (૩) .૧૩૫ લાખ 

--------- 
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં યુ રયા ખાતર વેચવા બાબત 

  ૨૨૯૨૫ ી કાળાભાઇ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ખેડા અને 
આણંદ િજ ામા ં યુ રયા ખાતરની અછતને લીધે ખેડતોને ૂ
યુ રયા ખાતરની થલેીદીઠ વધુ ભાવ ચૂકવવો પડતો હોય છે 
તે હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) ના  

 (૨)  હા, તો રા ય સરકાર ારા ખેડતોન ે કયા ૂ
ભાવે યુ રયા ખાતર વેચવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે ે  

  ૨૧૦૯૧ ી કરશનભાઇ સોલંકી (કડી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
ક પોન ટ) અંતગત મહેસાણા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર જળસં હ માટે 
કેટલા કામો હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
૧૦૨ કામો ૭૨ કામો  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ જળસં હના કલ કેટલા કામો ુ
પૂણ કરેલ છે, અન ે

  (૨)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
૧૦૨ કામો ૭૨ કામો  
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ કેટલો ખચ થયલે 
છે ? 

  (૩)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

.૫૯.૬૦ લાખ .૧૦૫.૩૭ લાખ  
--------- 

અમદાવાદ શહરમાં અનાજના જ થાનું િવતરણે  
  ૨૧૧૨૪ ી ભુપે ભાઇ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ અમદાવાદ શહેરમા ં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) અમદાવાદ શહેરમા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૯૨૧૮૩.૭૯ 
મે.ટન અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યુ?ં 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. 

ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિ ત 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

--------- 
ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

  ૨૧૧૮૨ ી શભંુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-
૧૨- ૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા વાહનો 
ડીટેઈન કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૬૭ વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવી 
?  

  (૨) તે અ વયે .૧૨,૭૨,૨૩૦/- દંડ વસલૂ 
કરવામા ંઆ યો. 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ ે ે  

  ૨૩૨૩૯ ી સોમાભાઇ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર 
વાવેતર િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સેટેલાઈટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી 

ારા સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામા ંઆ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩/૦૨/૨૦૧૯, ૧૫/૦૩/૨૦૧૯, 
૦૨/૦૫/૨૦૧૯, ૧૫/૦૫/૨૦૧૯, ૩૦/૦૯/૨૦૧૯, 
૦૩/૧૨/૨૦૧૯ અન ે ૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેુ તર િવ તાર (હે.) 
ઋતુ 

સુર નગરે  બોટાદ 
રિવ ૨૦૧૮-
૧૯ 

૨૫૭૨૬૭ ૩૦૦૯૪ 
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ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૩૭૫૪૪ ૧૨૩૮૯ 
ખરીફ ૨૦૧૯ ૬૨૩૩૫૩ ૧૮૭૬૭૪  

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી ?   (૩) તે અ વયે એમને  ઇ ફોટેકનોલો સ ા.લી. ન ે
સુરે નગર િજ ા માટે .૫૯,૮૯,૮૨૫ અને બોટાદ િજ ા 
માટે .૧૫,૧૯,૨૫૭ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

  ૨૧૦૯૬ ી મુકશભાઇ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામા ં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત વષવાર 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવાની 
હતી, 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૬,૧૬,૭૭૪ ૧૨,૬૨,૯૪૯ ૨૮,૭૯,૭૨૩  
 (૨) તેની સામ ેતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૫,૮૬,૪૨૧ ૯,૪૪,૯૨૬ ૨૫,૩૧,૩૪૭  
 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર મ હલાઓ માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષવાર 
મ હલાઓ માટે નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૬,૩૮,૬૨૮ ૪,૦૩,૫૨૭ ૧૦,૪૨,૧૫૫  
--------- 

ક છ િજ ામાં મ યક ોે  
  ૨૧૧૩૬ ી િવર િસંહ ડ  ે ે  (માંડવી) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં નાના મ ય કે ો િવકસાવવા માટે તેમજ હયાત 
મ યકે ોના િનભાવ માટે રા ય સરકાર ારા કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા તો, કયા બંદર કેટલા ખચ િવકસાવવાનું 
આયોજન છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વાવ અને થરાદ તાલુકામાં વરસાદને કારણે થયેલ નુકસાન અંગે પાક વીમો મેળવવા મળેલ અર ઓ 

  ૨૩૧૯૭ ી ગલુાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં બનાસકાંઠા િજ ામાં વાવ અન ે થરાદ તાલુકામા ં

  (૧) વાવ તાલુકામા ં ૭૭૯૧ તથા થરાદ તાલુકામા ં
૧૩૪૩ અર ઓ મળેલ છે. 
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તાલુકાવાર અિતવૃિ  અને કમોસમી વરસાદને કારણ ે
થયેલ નુકસાન અંગે પાક વીમો મેળવવા કેટલા ખેડતોની ૂ
અર  મળલે, 
 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર મળલે અર ઓ અ વયે ઉ ત 
િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર કરી અન ે કેટલી અર ઓ ૂ
યા કારણોસર નામંજર કરી અને કેટલી અર ઓ પડતર ૂ

છે,  

  (૨) સંબંિધત વીમા કપની ારા મળલે અર ઓ પૈકી ં
૯૧૨૮ અર ઓ નામંજર કરેલૂ , ૬ (છ) અર ઓ મંજર ૂ
કરેલ તથા પડતર અર ઓ ૦ (શુ ય) છે. 
  નીચે મુજબના કારણોથી સંબંિધત વીમા કપની ં

ારા અર ઓ નામંજર કરેલ છેૂ . 
(૧) થાિનક આપિ ના ખમ હેઠળ સમાિવ  

કદરતી આફતોના કારણે ુ નુકસાની થયેલ નથી. 
(૨) સમય મયાદામા ં પાક નુકસાનીની ણ કરેલ ન 

હોવાથી. 
(૩) સવ સમય ેપાક વા મળલે ન હોવાથી. 
(૪) પાક નુકસાની વા મળલે ન હોવાથી. 
(૫) પાક કાપણી પછીના ખમ હેઠળ નુકસાની 

આવરી લેવામાં ન આવતી હોવાથી. 
 (૩) મંજર અર ઓ પૈકી કેટલા ખેડતોન ે કેટલી ૂ ૂ
રકમની સહાય ચૂકવી અને ઉકત િ થિતએ મંજર પૈકી ૂ
કેટલાન ેસહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) િવમા કપની ારા મંજર અર ઓના કલ ં ૂ ુ ૬ (છ) 
ખેડતોને ૂ .૧,૮૦,૫૯૨/- ચૂકવેલ છે તથા િવમા કપની ં

ારા મંજર અર ઓ પૈકી સહાય ચૂકવવાૂ પા  કોઈ અર  
બાકીમાં નથી. 

 (૪) બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશ ે
અને પડતર અર ઓનો યાં સુધીમાં િનકાલ કરવામા ં
આવશે ? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૦૭૨ ી કશુભાઈ નાકરણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલુ -૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) કલુ -૧૦ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી  ?   (૩) .૧૪,૮૬,૯૩,૦૦૦/- 

--------- 
હ મેટ પહરવામાંથી મુિ ત આપવાના િનણય સંબંધે રા ય સરકારને મળેલ નો ટસે ે  

  ૨૩૨૬૪ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા છ 
માસમાં હે મેટ પહેરવાથી મુિ ત આપવાના િનણય સંબંધે 
ભારત સરકાર કે રોડ સે ટી કાઉિ સલ ઓફ ઈિ ડયાએ 
ગુજરાત સરકારન ેપ  કે નોટીસ પાઠવેલ છે, 

  (૧) ના, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા છ 
માસમાં હે મેટ પહેરવાથી મુિ ત આપવાના િનણય સંબંધે 
ભારત સરકાર કે રોડ સે ટી કાઉિ સલ ઓફ ઈિ ડયાએ 
ગુજરાત સરકારન ેપ  કે નોટીસ પાઠવેલ નથી, 

 (૨)  હા, તો ઉ ત નો ટસ રા ય સરકારન ે યારે 
મળેલ છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) મળેલ નોટીસ અ વયે રા ય સરકારને યારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે  

  ૨૨૨૬૪ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય કટીર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  165 

  જવાબ 
 (૧) નવસારી િજ ામા ં ી વાજપાઈ બકેબલ 
યોજના અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) નવસારી િજ ામા ં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અનુ. તાલુકાનંુ નામ અર  
૧ નવસારી ૭૮૩ 
૨ જલાલપોર ૮૦૪ 
૩ ગણદેવી ૮૩૫ 
૪ ચીખલી ૮૩૯ 
૫ ખેરગામ ૫૭૨ 
૬ વાંસદા ૬૧૯ 

કુલ ૪૪૫૨  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર ૂ કરવામા ંઆવી, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
ભલામણ કરેલ અર  

૪૧૦૬ 

બકો ારા મંજર કરેલ ૂ
અર  

૨૫૬૧ 

 
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજર કરવામાં આવીૂ ?   (૩) ` ૨૫૪૯.૦૩ લાખની સહાય મંજર કરવામા ંૂ

આવી. 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનાનો લાભ મેળવવા આવેલ માંગણીઓ 
  ૨૨૯૩૩ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર ધાનમં ી 
આવાસ યોજનાનો લાભ મળેવવા માટે વષવાર કેટલી 
માંગણીઓ આવી, 

  (૧) ધાનમં ી આવાસ યોજના( ા) હેઠળ કિમ ર 
ામ િવકાસની કચેરી ારા નીચે મુજબનો લ યાંક 

ફાળવવામા ંઆવેલ હતો. 
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
વષ ૨૦૧૬-૧૭માં 
ફાળવવામાં આવેલ 

લ યાંક 

વષ ૨૦૧૭-૧૮માં 
ફાળવવામાં આવેલ 

લ યાંક 
૧ બોડેલી ૧૧૫૮ ૧૩૬૮ 
૨ છોટાઉદેપુર ૮૧૮ ૧૧૩૬ 
૩ જતેપુરપાવી ૨૬૫૭ ૨૬૩૪ 
૪ વાંટ ૪૮૧૯ ૪૩૨૬ 
૫ નસવાડી ૧૧૧૩ ૧૯૯૬ 
૬ સંખેડા ૧૫૦ ૧૬૨ 
૭ કુલ ૧૦૭૧૫ ૧૧૬૨૨  

 (૨) તે પૈકી કેટલી માંગણીઓનો સવ કરી મંજરી ૂ
આપવામાં આવી છે, 

  (૨) ધાનમં ી આવાસ યોજના( ા) હેઠળ કિમ ર 
ામ િવકાસની કચેરી ારા ફાળવવામાં આવેલ લ યાંક પૈકી 

નીચે મુજબના લાભાથ ઓને મંજરી આપવામાં આવીૂ . 
મ તાલુકાનું 

નામ 
વષ ૨૦૧૬-૧૭માં મંજર ૂ
કરલ લાભાથ ઓની સં યાે  

વષ ૨૦૧૭-૧૮માં મંજર ૂ
કરલ લાભાથ ઓની સં યાે  

૧ બોડેલી ૧૧૫૮ ૧૩૬૮ 
૨ છોટાઉદેપુર ૮૧૮ ૧૧૩૬ 
૩ જતેપુરપાવી ૨૬૫૭ ૨૬૩૪ 
૪ વાંટ ૪૮૧૯ ૪૩૨૬ 
૫ નસવાડી ૧૧૧૩ ૧૯૯૬ 
૬ સંખેડા ૧૫૦ ૧૬૨ 
૭ કુલ ૧૦૭૧૫ ૧૧૬૨૨  

 (૩) મંજર થયલે માંગણીઓ પૈકી કેટલી રકમના ૂ
કેટલા ધાનમં ી આવાસ બાંધવામા ંઆ યા, અને 

  (૩) ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ કલ ુ
.૧,૨૦,૦૦૦ના ચૂકવણાં કરેલ લાભાથ ઓની સં યા 
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વષવાર નીચે મુજબ છે. 
વષ ૨૦૧૬-૧૭ 

મ તાલુકાનું 
નામ 

કુલ ચૂકવ ં કરલ ે
લાભાથ ની સં યા 

ચૂકવેલ સહાયની રકમ ( . 
લાખમાં) 

૧ બોડેલી ૧૦૨૩ ૧૨૨૭.૬૦ 
૨ છોટાઉદેપુર ૭૪૬ ૮૯૫.૨૦ 
૩ જતેપુરપાવી ૨૧૭૭ ૨૬૧૨.૪૦ 
૪ વાંટ ૪૨૮૫ ૫૧૪૨.૦૦ 
૫ નસવાડી ૬૭૯ ૮૧૪.૮૦ 
૬ સંખેડા ૧૩૯ ૧૬૬.૮૦ 
૭ કુલ ૯૦૪૯ ૧૦૮૫૮.૮૦ 

વષ ૨૦૧૭-૧૮ 
મ તાલુકાનું 

નામ 
કુલ ચૂકવ ં કરલ ે
લાભાથ ની સં યા 

ચૂકવેલ સહાયની રકમ ( . 
લાખમાં) 

૧ બોડેલી ૧૧૭૬ ૧૪૧૧.૨૦ 
૨ છોટાઉદેપરુ ૯૯૨ ૧૧૯૦.૪૦ 
૩ જતેપુરપાવી ૨૧૪૯ ૨૫૭૮.૮૦ 
૪ વાંટ ૩૬૫૭ ૪૩૮૮.૪૦ 
૫ નસવાડી ૧૨૬૪ ૧૫૧૬.૮૦ 
૬ સંખેડા ૧૩૮ ૧૬૫.૬૦ 
૭ કુલ ૯૩૭૬ ૧૧૨૫૧.૨૦  

 (૪) તે પૈકી કેટલા આવાસો પૂણ થયા અને કેટલા 
અધૂરા ર ા છે? 

  (૪) ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ પૂણ થયેલ અન ે
અધૂરા આવાસોની સં યા નીચે મુજબ છે. 

વષ ૨૦૧૬-૧૭ 
મ તાલુકાનું 

નામ 
અધૂરા આવાસોની 

સં યા 
પૂણ થયેલ આવાસોની 

સં યા 
૧ બોડેલી ૬૯ ૧૦૮૯ 
૨ છોટાઉદેપુર ૨૬ ૭૯૨ 
૩ જતેપુરપાવી ૧૦૯ ૨૫૪૮ 
૪ વાંટ ૨૭૨ ૪૫૪૭ 
૫ નસવાડી ૨૩૮ ૮૭૫ 
૬ સંખેડા ૪ ૧૪૬ 
૭ કુલ ૭૧૮ ૯૯૯૭ 

વષ ૨૦૧૭-૧૮ 
મ તાલુકાનું 

નામ 
અધૂરા આવાસોની 

સં યા 
પૂણ થયેલ આવાસોની 

સં યા 
૧ બોડેલી ૧૦૧ ૧૨૬૭ 
૨ છોટાઉદેપુર ૫૧ ૧૦૮૫ 
૩ જતેપુરપાવી ૧૪૩ ૨૪૯૧ 
૪ વાંટ ૩૩૭ ૩૯૮૯ 
૫ નસવાડી ૪૦૪ ૧૫૯૨ 
૬ સંખેડા ૧૨ ૧૫૦ 
૭ કુલ ૧૦૪૮ ૧૦૫૭૪  

--------- 
ભાવનગર અને અમરલી િજ ામાં ે આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે  

  ૨૩૨૭૧ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય કિષ મં ી ીૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં ભાવનગર અન ે અમરેલી િજ ામા ં તાલુકાવાર 
વાવેતર િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા 
સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામાં આ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અન ે ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કુલ વાવેતર િવ તાર (હે.) 
ઋત ુ

ભાવનગર અમરલીે  
રિવ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૭૧૯૧ ૫૩૫૬૮ 
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ઉનાળુ ૨૦૧૯ ૩૧૩૫૩ ૧૬૬૯૬ 
ખરીફ ૨૦૧૯ ૪૨૧૯૭૮ ૫૩૫૬૭૯  

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
ભાવનગર િજ ા માટે . ૩૪,૫૮,૦૯૨ અન ેઅમરેલી િજ ા 
માટે . ૩૮,૨૦,૩૮૫ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

  ૨૧૧૮૪ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ૩૮૫ વાહનો ડીટેઇન 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામા ંઆવી 
? 

  (૨) તે અ વયે .૬,૪૫,૫૦૦/- દંડ વસૂલ કરવામા ં
આ યો. 

--------- 
કિષ ભાગના તાબા હઠળ આવેલ બોડૃ ે -કોપ રશને  

  ૨૩૨૦૫ ી િશવાભાઈ ભૂરીયા (દીયોદર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) કૃિષ ભાગના તાબા હેઠળ કયા બોડ-
કોપ રેશન આવેલ છે, 

  (૧) કૃિષ ભાગના તાબા હેઠળ નીચે મુજબના ૩ 
બોડ-કોપ રેશન આવેલ છે. 
ગુજરાત રા ય બીજ િનગમ િલિમટેડ 
ગુજરાત એ ો ઈ ડ ટીઝ કોપ રેશન િલિમટેડ 
ગુજરાત રા ય જમીન િવકાસ િનગમ િલિમટેડ 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષવાર ઉ ત બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી 
રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક થઈ, અન ે

  (૨)  
કલ આવક ુ ( .કરોડમાં) બોડ/કોપ રશને  
નાણાકીય 

વષ 
૨૦૧૭-

૧૮ 

નાણાકીય 
વષ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

ગુજરાત રા ય બીજ િનગમ 
િલિમટેડ 

૧૮૧.૫૫ ૨૦૯.૫૭ 

ગુજરાત એ ો ઈ ડ ટીઝ 
કોપ રેશન િલિમટેડ 

૫૦૧.૦૦ ૪૨૮.૦૦ 

ગુજરાત રા ય જમીન િવકાસ 
િનગમ િલિમટેડ 

૬૮૬.૧૭ ૧૯૩.૦૬ 

ઉ ત પૈકી કોઈ બોડ-કોપ રેશન છે ા બે વષમાં ખોટ કરેલ 
નથી.  

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શા પગલા ં 
લીધા ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં લાિ ટક & મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૧૮૯  ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં લાિ ટક & મિ ચંગની ખરીદીમાં 
સહાય માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૯ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  ૨૧૬ 
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(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

કલુ  ૩૯૫  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૯ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨૧૦ 

કલુ  ૩૬૯   
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. વષ ચૂકવેલ સહાય 
( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૮,૮૨,૩૯૮/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૯,૬૧,૫૫૭/- 

કલુ  ૩૮,૪૩,૯૫૫/-  
--------- 

દાહોદ િજ ામાં સ તા અનાજની દુકાનદારો સામે મળેલ ફ રયાદો 
  ૨૨૯૨૯ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર વષવાર સ તા 
અનાજની દુકાનોના દુકાનદારો ારા ભળેસળે, અપૂરતો 
જ થો પુરો પાડવા કે જ થો સગેવગે કરવા અંગેની કેટલી 
ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૧) દાહોદ િજ ામા ં તાલુકાવાર નીચે મુજબ ફ રયાદો 
મળેલ છે. 

અ.નં. તાલુકાનું નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ કલુ  
૧ લીમખેડા ૦૪ ૦૪ ૦૮ 
૨ ઝાલોદ ૦૩ ૦૨ ૦૫ 
૩ ફતેપૂરા ૦૫ ૦૬ ૧૧ 
૪ દે.બારીઆ ૦૪ ૧૦ ૧૪ 
૫ ધાનપુર ૦૨ ૦૨ ૦૪ 
૬ ગરબાડા ૦૧ ૦૧ ૦૨ 
૭ સીગવડ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૮ દાહોદ ૦૦ ૦૭ ૦૭ 
૯ સંજલેી ૦૫ ૦૪ ૦૯ 

કલુ  ૨૪ ૩૭ ૬૧  
 (૨) તે અ વયે કેટલા દુકાનદારો સામે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) તે અ વયે કલ ુ ૬૧ દુકાનદારો સામે નીચે મુજબની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી. 

(૧)  . ૩૪,૫૦૦/- પરવાના અનામત 
રા યસાત 
(૨)  . ૩,૧૮,૦૪૮/-નો દંડ. 
(૩)  ૦૪ (ચાર) પરવાના મોકફુ . 
(૪)  ૧ (એક) પરવાનો રદ. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં માછીમારોને ૂ .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર સહાય 

  ૨૧૧૩૨ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ામાં માછીમારોને .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર 
સહાય આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં આ 
સાધનો ઉપર કેટલી સહાય આપવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) .૨૩,૪૯,૪૫૦/- 

--------- 
જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં કોકોનટ ડવલપમે ટ ોજકટને ફાળવેલ રકમૂ ે ે  

  ૨૨૯૧૦ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર જનાગઢ અન ે ગીર સોમનાથ ૂ
િજ ામાં િજ ાવાર કોકોનટ ડેવલપમે ટ ોજકેટ 
અંતગત કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧)  
ક  સરકારે ે  ફાળવેલ રકમ ( .) 
૧૦૦ % CSS નાણાકીય વષ 

જનાગઢૂ  ગીર સોમનાથ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨,૩૮,૦૦૦/- ૫,૯૪,૩૦૦/- 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

૯૮,૦૦૦/- ૨,૪૬,૦૦૦/- 

 (૨) ઉકત ફાળવેલ રકમ પૈકી વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી રકમનો ખચ કય  અન ે કેટલી રકમ 
પડતર રહી, અન ે

  (૨)  
જનાૂ ગઢ ગીર સોમનાથ નાણાકીય વષ 

ચૂકવેલ સહાય 
( ) 

પડતર રકમ 
( .) 

ચૂકવેલ સહાય 
( ) 

પડતર રકમ 
( .) 

૨૦૧૮-૧૯  ૨,૩૮,૦૦૦ ૦૦ ૫,૯૪,૩૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૦૦ ૯૮,૦૦૦ ૦૦ ૨,૪૬,૦૦૦ 

 
 (૩)  રકમ પડતર રહી હોય તો તેના કારણો 
શું  છે ? 

  (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ અિંતત ચૂકવણાની કાયવાહી 
પૂણ કરવામા ં આવશ.ે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
દરખા તો/ અર ઓ મળેલ નથી.  

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી  

  ૨૧૦૯૪ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાિલતાણા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ભાવનગર િજ ામા ં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 
કલુ  

૧૧,૫૪,૪૮૪ ૮,૯૦,૫૧૮ ૨૦,૪૫,૦૦૨  
 (૨) તેની સામે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૨) તેની સામ ે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૯,૨૯,૩૮૩ ૧૨,૩૨,૪૫૫ ૨૧,૬૧,૮૩૮  
 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર મ હલાઓ માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષવાર 
મ હલાઓ માટે નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
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ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૪,૨૮,૩૮૨ ૬,૩૦,૬૬૦ ૧૦,૫૯,૦૪૨  
--------- 

ક છ િજ ામાં ઘિન  ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટ મળેલ અર ઓે  
  ૨૧૧૯૬ ડૉ. િનમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં ઘિન  ખેતીથી વાવલેા ફળપાકોમા ં
સહાય માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૨૮ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૯૨૯ 

કલુ  ૪૭૫૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૫૭ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૫૮૯ 

કલુ  ૨૨૪૬  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬,૭૧,૧૪,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૨,૪૭,૪૧,૦૦૦/- 

કલુ  ૯,૧૮,૫૫,૦૦૦/-  
--------- 

અમદાવાદ શહરમાં વાહનોની આરે .સી.બુક અને લાયસ સ ડી પેચ કરવાના બાકી રહવાના કારણોે  
  ૨૩૨૩૦ ી હમતિસંહ પટલ ં ે  (બાપુનગર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ આરટીઓ કચેરીઓમા ં
કચેરીવાર યા કારના કેટલા વાહનોની આરસી બુક 
અને લાયસ સ ડી પેચ કરવાના બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેરમા ં આવેલી આરટીઓ કચેરીઓમા ં કોઈપણ કારના ં
વાહન માટે લાઈસ સ ડી પેચ કરવાના બાકી નથી. વાહનની 
આરસી બુક ડી પેચ કરવાની બાકી હોઈ તેની મા હતી નીચે 
મુજબ છે. 

વાહનનો કાર આરટીઓ 
અમદાવાદ 

એઆરટીઓ 
વ ાલ 

કલુ  

મોટર સાયકલ  ૧૭૪૦૧ ૭૯૩૧ ૨૫૩૩૨ 
એલએમવી (કાર) ૫૨૨૫ ૧૯૧૪ ૭૧૩૯ 

ી હીલર ૨૫૪ ૩૧૨ ૫૬૬ 
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લાઈટ પેસજર 
હીકલ 

૩૦૭ ૪૪ ૩૫૧ 

હેવી પેસજર હીકલ ૪૨ ૫૯ ૧૦૧ 
કલુ  ૨૩૨૨૯ ૧૦૨૬૦ ૩૩૪૮૯  

 (૨) ઉકત આરસી બુક અન ે લાયસ સ ડી પેચ 
કરવાના બાકી રહેવાના શા કારણો છે, અન ે  

  (૨) (૧) વાહનના ઓનલાઈન ડેટામા ંમે યુફેકચર ારા 
હોમોલોગેશન પોટલમા ં પેિશયલ કેરેકટર (!, @, #, $, &, 
) ની એ ટી થઈ  જતી હોવાના કારણે આરસી બુક પડતર રહે 
છે. 
  (૨) વાહનના હાઈપોથીકેશન, ઈ યોર સની 
િવગતો અધુરી રહેવાથી પણ આરસી બુક પડતર રહે છે. 
  (૩) જ ે વાહનોની હાઈ સી યુરીટી નંબર લેટ ન 
લગાવેલ હોય તેવા વાહનોની આરસી બુક પડતર રહે છે. 
  (૪) વાહનોમાં ટે  કલીયર સ બાકી રહેવાથી 
આરસી બુક પડતર રહે છે. 
  (૫) વાહનોના કાર (ટા સપોટમાથી નોન 
ટા સપોટ અને નોન ટા સપોટમાંથી ટા સપોટ) બદલતા 
સમયે વાહન સોફટવરેમા ં ટેકનીકલ એરરની સમ યા આવ ે છે 
જનેા કારણ ેવાહનની આરસી બુક પડતર રહે છે. 

 (૩) આરસી બુક અને લાયસ સ સમયસર મળી 
રહે તે માટે શા પગલાં લવેામાં આ યા ? 

  (૩) (૧) કચેરીઓ ારા ફેસબુક, ીટર તેમજ સમાચાર 
પ ોના મા યમ ારા ચાર કરીને લોકોને પરત ફરેલ આરસી 
બુક િવષે મા હતી આપેલ છે. 
  (૨) પરત આવેલ આરસી બુક પરીવહન પોટલ પર 
અપડેટ કરેલ છે. જમેાં મેસેજ ારા અરજદારોને ણ થાય છે. 
  (૩) ડીલરન ે વાહન સંબંિધત મા હતી અપલોડ 
કરવામાં સાવધાની રાખવા જણાવેલ છે તથા પેિશયલ 
કેરેકટર દરૂ કરી આપવામાં આવે છે. 
  (૪) કેએમએસ સે ટરના અિધકારી ી સાથ ે
સંકલન કરી ડેટામાં આવતા તફાવતની એરરનો િનકાલ 
લાવવામાં આવે છે. 
  (૫) હાઈ સી યુરીટી રિજ ટર લટેનો એલ આઈ ડી 
કોડ પુશ કરી ટ ગ માટે અટકેલ આરસી બુકનો િનકાલ 
કરવામા ંઆવે છે. 
  (૬) જ ે વાહનોના ટે  કલીયર બાકી હોય તેવા 
વાહનોનો ટે  કલીયર કરી આપવામાં આવે છે.  
  (૭) વાહન સોફટવેરમાં આવતી ટેકનીકલ એરર દૂર  
કરી આપવામાં આવે છે. 
  (૮) આરસી સે ટર ખાતેના ફોન  
નં.૦૭૯-૨૬૩૦૪૦૯૮ પર ફોન ારા અરજદાર પુછપરછ 
કરી શકે છે. 
  (૯) અરજદાર વાહન યવહાર કિમ ર ીની 
કચેરીને ઈ-મેઈલ ના મા યમથી રજઆત કરી શકે છેૂ . 

નમદા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાે હનો 
  ૨૧૧૫૬ ી શૈલષેભાઈ મહતા ે  (ડભોઈ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) નમદા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ૧૭૫ વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામા ં
આવી ?  

  (૨) તે અ વયે .૫૦,૧૦,૦૦૦/- દંડ વસૂલ 
કરવામા ંઆ યો. 
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રાજકોટ િજ ામાં લાિ ટક મિ ચગ માટે મળેલ અર ઓ 

  ૨૧૧૯૧ ી અરિવંદ રયાણી ૈ  (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામાં લાિ ટક મિ ચગની ખરીદીમાં 
સહાય માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૯ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨૧૬ 

કલુ  ૩૯૫  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૯ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨૧૦ 

કલુ  ૩૬૯   
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૮,૮૨,૩૯૮/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૯,૬૧,૫૫૭/- 

કલુ  ૩૮,૪૩,૯૫૫/-  
--------- 

 
અમરલી િજે ામાં પોટસ કો પલેકસ માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૩૨૬૮ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાના યા તાલુકાઓની પોટસ કો પલકેસ માટે 
કરવામા ંઆવેલ અર ઓ સરકારન ેમળેલ છે, 

  (૧) રાજલાુ , ફરાબાદ અને ખાંભા તાલુકા. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ યા તાલુકામાં પોટસ 
કો પલેકસ મંજર કરવામાં આ યા અને યા તાલુકાઓમા ંૂ
મંજર કરવાના બાકી છેૂ , અન ે

  (૨) એકપણ તાલુકામાં રમત સંકલ બનાવવાનું મંજુ ૂ ર  
કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 (૩) ઉકત બાકી મંજરીઓ યાં સુધીમા ં આપવામા ંૂ
આવશે અને તે બાકી રહેવાના શા કારણો છે ? 

  (૩) ઉકત બાકી મંજરીઓ રમત સંકલ માટે જ રી ૂ ુ
જમીન ઉપલ ધ થયેથી આનુષાંિગક કાયવાહી કરવામા ં
આવશ.ે  

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં લાિ ટક મિ ચગ માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૧૯૦ ી ગોિવંદભાઈ પટલ ે (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧)  
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વષમાં રાજકોટ િજ ામાં લાિ ટક મિ ચગની ખરીદીમા ં
સહાય માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

અ.નં. નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૯ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨૧૬ 

કુલ ૩૯૫  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અ.નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ અર ઓની ૂ ે
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૯ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨૧૦ 

કુલ ૩૬૯   
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩)  

અ.નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૮,૮૨,૩૯૮/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૯,૬૧,૫૫૭/- 

કુલ ૩૮,૪૩,૯૫૫/-  
રોડ ટકસ ે પેટ સરકારને થયેલ આવકે  

  ૨૩૨૭૮ ી િનરજન પટલ ં ે  (પેટલાદ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રોડ ટેકસ પેટે સરકારને કેટલી આવક થઈ, 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રોડ ટેકસ પેટે સરકારન ેનીચે મુજબ આવક થઈ. 

વષ આવક (કરોડમાં) 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

.૩૦૧૦.૩૪ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૨૮૧૦.૫૪ 

કુલ .૫૮૨૦.૮૮   
 (૨) થયેલ આવક પૈકી ગુજરાત રા ય માગ વાહન 
યવહાર િનગમ પાસેથી કેટલી આવક થઈ ? 

  (૨) થયેલ આવક પૈકી ગુજરાત રા ય માગ વાહન 
યવહાર િનગમ પાસેથી નીચે મુજબ આવક થઈ. 

વષ આવક (કરોડમાં) 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

.૧૦૨.૧૫ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૭૨.૧૮ 

કુલ .૧૭૪.૩૩  
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
  ૨૧૧૧૯ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ પંચમહાલ િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) પંચમહાલ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૬૮૩૧૩.૪૪ મે.ટન અનાજના જ થાનુ ં િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં   (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
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(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 

િવતરણનો સમયગાળો કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

કુલ અનાજ 
( ક. ા.) 

AAY (કાડ દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-૨૦૧૯ PHH ( યિ ત દીઠ) ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

--------- 
નમદા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

  ૨૧૧૫૭ ી કતનભાઈ ઈનામદાર ે  (સાવલી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) નમદા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ૧૭૫ વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામાં આવી 
?  

  (૨) તે અ વયે .૫૦,૧૦,૦૦૦/- દંડ વસૂલ 
કરવામા ંઆ યો. 

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  

  ૨૩૨૫૦ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મનગર અન ે દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર 
વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વય ે નીચે મુજબ અર ઓ 
મળી. 

િજ ાનુ ંનામ તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

મનગર ૧૫૭૭ ૧૩૬૯ ૨૯૪૬ 
દેવભૂિમ ારકા ૮૧૩ ૬૬૨ ૧૪૭૫  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયલે અર ઓ પૈકી ઉકત  ૂ
વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી  અને  કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અન ે 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનું નામ 

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 
બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  
મનગર ૨૫૦ ૫૫૧ ૭૭૬ ૩૧૬ 

દેવભૂિમ ારકા ૨૩૨ ૨૧૮ ૪૫૭ ૧૯૭  
 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો 
છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 
અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં કાડ ધારકોને અનાજનો પૂરવઠો પૂરો પાડવા બાબતે  

  ૨૧૨૧૪ ી ઈમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અન ેિજ ામાં એ.પી.એલ. અન ેબી.પી.એલ. ના કાડ 
ધારકોને અનાજનો જ થો આપવાનું બંધ કયુ છે તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) ના, . 
  વધુમાં જણાવવાનું કે, રા યમાં તા.૧-૦૪-
૨૦૧૬થી રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ 
(NFSA)નું અમલીકરણ થયેલ છે. આ અમલીકરણ થયા 
બાદ િનયામક ી, અ  અન ે નાગ રક પુરવઠા ારા 



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  175 

SECC(૨૦૧૧)માં સમાિવ  લાભાથ ઓની, અ ેના 
તાઃ૨૨-૦૭-૨૦૧૪ના ઠરાવ મુજબ, ા ય િવ તારમાં 
બાકાત રાખવાની પા તા (Exclusion criteria) તેમજ 
શહેરી િવ તારમાં “સમાિવ  પા તા” (Inclusion 
criteria) મુજબ ચકાસણી કરી પા તાના ધોરણોમાં 
આવતા લાભાથ ઓના કટબોને ુ ું “અ તા ધરાવતા કટબોુ ું ” 
(Priority House Hold) તરીકે NFSA કેટેગરીમાં 
સમાિવ  કરી એ.પી.એલ. તથા બી.પી.એલ. 
લાભાથ ઓને અનાજનો લાભ આપવામાં આવે છે. યારે 
આ પા તામાં સમાિવ  ન થતા Non-NFSA 
એ.પી.એલ. અન ે બી.પી.એલ. કાડ ધારકોન ે અનાજ 
આપવામાં આવતંુ નથી. 

 (૨)  હા તો, બંધ કરવાના કારણો શુ ંછે?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

વડોદરા અને ભ ચ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે  
  ૨૩૩૦૧ ી અ યકમાર પટલ ુ ે  (કરજણ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વડોદરા અને ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર વાવેતર 
િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ આંકડા 
મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ 
માટે યારે યારે આંકડા મળેવવામાં આ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કુલ વાવેતર િવ તાર (હે.) ઋત ુ
વડોદરા ભ ચ 

રિવ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૪૬૪૭ ૩૬૧૩૫ 
ઉનાળુ ૨૦૧૯ ૨૬૮૯૦ ૭૯૭૨ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
વડોદરા િજ ા માટે . ૧૯,૯૦,૮૦૫ અન ે ભ ચ િજ ા 
માટે . ૧૬,૦૬,૩૫૧ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે ે  

  ૨૧૦૯૦ ડૉ. આશાબેન પટલ ે  ( ઝા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
ક પોન ટ) અંતગત મહેસાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર જળસં હ માટે 
કેટલા કામો હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
૧૦૨ કામો ૭૨ કામો  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ જળસં હના કલ કેટલા કામો ુ
પૂણ કરેલ છે, અન ે

  (૨)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
૧૦૨ કામો ૭૨ કામો  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ કેટલો ખચ 
થયેલ છે ? 

  (૩)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

.૫૯.૬૦ લાખ .૧૦૫.૩૭ લાખ  
--------- 

ઠાસરા બ ર સિમિતને વેરહાઉસ ગોડાઉનની સગવડો ઉભી કરવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  
૨૨૨૯૫ ી કસરીિસંહ સોલંકી ે  (માતર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ખેડા િજ ાની ઠાસરા બ ર સિમિતને જમીન હોવા 
છતાં ટોરેજના અભાવ ે વેરહાઉસ ગોડાઉનોની સગવડો 
ઉભી કરવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે, અન ે

  (૧) . ૧૮.૯૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૧૮.૯૦/- લાખ 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 

  ૨૧૧૨૦ ી અભેિસહં તડવી (સંખેડા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છોટાઉદેપુર િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૪૧૮૧૫.૮૧ મે.ટન અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં   (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા 
અને દશાવલે માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

કલ અનાજ ુ
( ક. ા.) 

AAY (કાડ દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-૨૦૧૯ 
થી ડસે બર-૨૦૧૯ PHH ( યિ ત 

દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

--------- 
સુર નગર અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ે  

  ૨૩૨૩૬ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ીુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અન ે છોટા ઉદેપુર િજ ામાં 
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વય ે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર સુરે નગર અન ે છોટા ઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર 
વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ 
મળી. 

િજ ાનંુ નામ તા.૧-૧-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

સુરે નગર ૧૬૧૫ ૧૩૬૫ ૨૯૮૦ 
છોટા ઉદેપુર ૨૧૦૪ ૨૨૭૬ ૪૩૮૦  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉકત  ૂ
વષવાર/િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામાં 
આવી  અને  કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અન ે 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનંુ નામ 

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સુરે નગર ૪૪૪ ૪૧૯ ૩૯૮ ૪૬૫ 
છોટા ઉદેપુર ૮૧૪ ૫૨૬ ૧૧૨૬ ૩૧૨  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો છે 
અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
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ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 
અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

--------- 
વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

  ૨૧૧૮૫ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ૩૮૫ વાહનો ડીટેઇન 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દડંની કેટલી રકમ વસૂલવામા ંઆવી 
? 

  (૨) તે અ વયે .૬,૪૫,૫૦૦/- દંડ વસૂલ કરવામા ં
આ યો. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે ે  

  ૨૧૦૮૯ ી રમણભાઇ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય ા ય િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
ક પોન ટ) અંતગત મહેસાણા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર જળસં હ માટે 
કેટલા કામો હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
૧૦૨ કામો ૭૨ કામો  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ જળસં હના કલ કેટલા કામો ુ
પૂણ કરેલ છે, અન ે

  (૨)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
૧૦૨ કામો ૭૨ કામો  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ કેટલો ખચ થયલે 
છે ? 

  (૩)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

.૫૯.૬૦ લાખ .૧૦૫.૩૭ લાખ  
--------- 

ગાંધીનગર અને ખેડા િજ ામાં વાજપાઇ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  
  ૨૩૨૨૨ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ગાધંીનગર અન ેખેડા િજ ામા ં િજ ાવાર 
વાજપાઇ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ગાંધીનગર અને ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર વાજપાઇ 
બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 
િજ ાનંુ નામ તા. ૧-૧-૧૮  

થી ૩૧-૧૨-૧૮ 
તા. ૧-૧-૧૯  
થી ૩૧-૧૨-૧૯ 

કૂલ અર  

ગાંધીનગર ૩૮૮૪ ૨૯૬૮ ૬૮૫૨ 
ખેડા ૪૭૬૨ ૨૪૪૫ ૭૨૦૭  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયલે અર ઓ પૈકી ઉ ત ૂ
વષવાર/ િજ ાવાર કેટલી અર ઓ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી અને કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  
તા. ૧-૧-૧૮ થી ૩૧-
૧૨-૧૮ 

તા. ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનંુ 
નામ 

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  

ગાંધીનગર ૯૨૭ ૧૩૯૮ ૨૦૨૯ ૪૫૩ 

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો 
છે અને બાકી સહાય યા ંસુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઇમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 
અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે.                
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બનાસકાંઠા અને મહસાણાે  િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

  ૨૩૨૦૧ ી નથાભાઇ પટલે  (ધાનરેા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર બનાસકાંઠા અન ે મહેસાણા િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
બનાસકાંઠા ૦ 
મહેસાણા ૦ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
બનાસકાંઠા ૦ 
મહેસાણા ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલાં ૂ
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , ૦% 
યાજ ેપાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  પુર કૃત 

િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા ખેડતોને લાભ ૂ
આપવામાં આવે છે. અને કૃિષ િવ તરણથી તાિં ક 
માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં પેટોલે /ડીઝલ પંપોની તપાસ 

  ૨૧૧૧૬ ી પરસો મ સાબ રયા ( ાંગ ા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સરેુ નગર િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં સુરે નગર િજ ામા ં ધી લીગલ મેટોલો  એ ટ 
૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૯૨ પેટોલ/ ડીઝલ પંપોની તપાસ 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમા ં ગેરરીિત 
માલુમ પડી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૪ (ચાર) પેટોલ/ ડઝલ પંપોમા ં
ગેરરીિત માલુમ પડી. 

 (૩) તે અ વયે કસુરવારો સામ ે શાં પગલા ં લેવામા ં
આ યા?  

  (૩) આ ૪ (ચાર) એકમો સામે ગુજરાત કાનુનીમાપ 
િવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો ૨૦૧૧ના િનયમ 
૧૪(૨૪) અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે 
િપયા ૧૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા દસ હ ર) વસલૂ કરેલ 

છે. 
--------- 

નમદા અને ભ ચ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 
  ૨૩૩૦૪ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયલે કમોસમી વરસાદથી નમદા અન ે
ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના યા પાકોમાં કેટલુ ં
નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી નમદા અન ે ભ ચ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત પ ક-૧ 
મુજબ છે. 

 (૨) ઉકત નુકસાન અ વય ે ઉકત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા તા.૧૫-
૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 
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 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર (હે.) 

ડેડીયાપાડા ૧૯૯૨૩ 
ગ ડે ર ૯૦૪૩ 
નાંદોદ ૨૧૦૬૦ 

સાગબારા ૧૨૬૮૮ 

૧ નમદા  

િતલકવાડા ૧૩૬૧૪ 
આમોદ ૬૦૮૮ 

અંકલે ર ૧૧૩૪૪ 
ભ ચ ૯૪૮૨ 
હાંસોટ ૧૧૯૨૩ 
જબુસરં  ૯૬૩૬ 
ઝઘડીયા ૧૮૭૭૭ 
ને ંગ ૯૭૯૬ 
વાગરા ૪૪૦૨ 

૨ ભ ચ  

વાિલયા ૧૪૧૯૭ 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ ( . લાખમાં) 

ડેડીયાપાડા ૬૯૪.૫૯ 
ગ ડે ર ૧૮૮.૭૯ 
નાંદોદ ૨૭૬.૨૦ 

સાગબારા ૨૫૯.૨૪ 

૧ નમદા  

િતલકવાડા ૪૬૩.૧૭ 
આમોદ ૧૫૧.૯૧ 

અંકલે ર ૩૭૬.૨૫ 
ભ ચ ૧૯૯.૭૦ 
હાંસોટ ૪૩૫.૨૫ 
જબુસરં  ૯૧.૮૧ 
ઝઘડીયા ૪૭૩.૭૧ 

ને ંગ ૨૭૯.૧૬ 
વાગરા ૮૪.૯૨ 

૨ ભ ચ  

વાિલયા ૪૩૧.૭૨ 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં પે શનરોને પે શન ચૂકવવા બાબત 

  ૨૨૨૫૮ ી રાકશભાઇ શાહ ે  (એલીસિ જ) : માનનીય રમતગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિતઓ મં ી ી ૃ (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િનવૃત 
રમતવીરોને પે શન આપવાની યોજના અમલમાં છે, કે 
કેમ, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ િજ ામા ં કેટલા પે શનરોને પે શન ચૂકવવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૨) ૨૯ પે શનરો 

 (૩) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો?   (૩) . ૨૦,૮૮,૦૦૦/- 
--------- 

નવસારી બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  
  ૨૨૨૯૦ ી િપયુષભાઇ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નવસારી િજ ાની નવસારી બ ર સિમિતન ે
આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ 

  (૧) . ૫૦.૦૦/- લાખ 
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મંજર કરવામાં આવલે છેૂ , અને 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૫૦.૦૦/- લાખ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખારકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૧૯૮ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં બનાસકાંઠા િજ ામા ં ટી યુક ચર ખારેકના 
વાવેતરમા ં સહાય માટે રા ય સરકારન ે કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
અનંુ. 

નં 
નાણાકીય વષ મળેલ 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૦ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
૧૨૫ 

 કુલ ૨૩૫  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અનંુ. 
નં 

નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 
૦૪ 

 કુલ ૨૫  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનંુ. 
નં 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( .) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૫,૭૬,૦૧૪/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૪,૯૭,૯૧૩/- 

 કુલ ૩૦,૭૩,૯૨૭/-  
--------- 

મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 
  ૨૧૧૮૦ ી ેશકમાર સેુ વક (લુણાવાડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કેટલા 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૧૭,૨૮૪ નવા વાહનો ન ધવામાં આ યા. 

 (૨) તે પેટે કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે .૧૬.૨૨ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

સુરત િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે  
  ૨૧૧૯૪ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામા ં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલરની ખરીદીમાં સહાય માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૦૨૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૩૭૪ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) .૨૧૨.૯૬ લાખ. 

--------- 
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ગઢડા, ઉમરાળા અને વ ભીપુર તાલુકામાં ામ સેવકની ઘટ 
  ૨૨૯૨૦ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બોટાદ 
િજ ાના ગઢડા અન ે ભાવનગર િજ ાના ઉમરાળા અન ે
વ ભીપુર તાલુકામાં કેટલા ામ સવેકોની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
મ ો તાલુકો ામ સેવકની 

ઘટ 
૧ બોટાદ ગઢડા ૪ 
૨ ભાવનગર ઉમરાળા ૩ 

 (૨) આ ઘટ કેટલા સમય સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) ૧૦ વષ ય ભરતી કેલે ડર અંતગત નવી ભરતી 
કયથી ઘટ પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 

  ૨૧૧૧૩ ી બાબુભાઈ પટલ ે  (દસ ોઈ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ધી લીગલ મેટોલો  એ ટ 
૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૬૮૦ પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમા ં ગેરરીિત 
માલુમ પડી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૨ (બે) પેટોલ/ડીઝલ પંપોમાં ગેરરીિત 
માલુમ પડી. 

 (૩) તે અ વયે કસુરવારો સામ ે શાં પગલા ં લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) (૧) જ ેઅ વયે ૧ (એક) એકમ સામે ધી લીગલ 
મેટોલો  એ ટ ૨૦૦૯ની કલમ ૨૪/૩૩ અંતગત ગુ હો 
ન ધી ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૬૦૦૦/- (અંકે 
િપયા છ હ ર) વસલૂ કરેલ છે, તથા (૨) ૧(એક) 

એકમ સામ ે ગુજરાત કાનુનીમાપ િવ ાન (અમલીકરણ) 
િનયમો ૨૦૧૧ના િનયમ ૧૪(૨૪) અંતગત ગુ હો ન ધી 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૬૦૦૦/- (અંકે િપયા છ 
હ ર) વસૂલ કરેલ છે આમ કલ િપયા ુ ૧૨૦૦૦/-(અંકે 
િપયા બાર હ ર) વસૂલ કરેલ છે.  

--------- 
જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ટકાૂ ે ના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં થતી ગેરરીિત 

  ૨૨૯૧૪ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ અન ે અન ે ગીરૂ -સોમનાથ 
િજ ામાંથી ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં ગેરરીિતની 
કેટલી ફ રયાદો મળી, 

  (૧)  
ગેરરીિતની રજઆતોની સં યાૂ  િજ ો 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
જૂનાગઢ ૧૧ ૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મળેલ ફ રયાદો અ વયે સામ ે
શી કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) ખરીદી નાફેડ ારા થતી હોઈ મળેલ રજૂઆતો 
નાફેડ, અમદાવાદને મોકલી આપેલ છે. 

 (૩) ઉ ત ખરીદીમા ં કેવા કારની ગેરરીિતઓ સામ ે
આવી ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૦૭૫ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપૂરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામા ંવેલાવાળા શાકભા  પાકોના 

  (૧)  
અનુ. નં. નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 
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વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૮૦૭ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૫૫૫૧ 

 કુલ ૯૩૫૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અનુ. નં. નાણાકીય વષ મંજર કરલ  ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૭૧૩ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૯૩૮ 

 કુલ ૪૬૫૧  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનુ. નં. નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( ) 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૩૯,૮૫,૯૨૩/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૩,૧૪,૫૭,૦૫૦/- 

 કુલ ૭,૫૪,૪૨,૯૭૩/-  
--------- 

વડોદરા અને નમદા િજ ામાં આંકડા મેળવવા સટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી વારા સવે  
  ૨૩૨૯૮ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં વડોદરા અન ે નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર વાવેતર 
િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ આંકડા 
મેળવવા સટેેલાઈટ ઈમેજ અન ે ડોન ફોટો ાફી ારા સવ 
માટે યારે યારે આંકડા મળેવવામાં આ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેતર િવ તાર ુ (હે.) ઋતુ 
વડોદરા નમદા 

રિવ ૨૦૧૮-
૧૯  

૪૪૬૪૭ ૧૧૧૫૯ 

ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૨૬૮૯૦ ૬૫૯૯ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી ?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
વડોદરા િજ ા માટે . ૧૯,૯૦,૮૦૫ અને નમદા િજ ા માટે 
. ૭,૯૬,૨૯૭ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
આણંદ અને તાપી િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી વારા સવે  

  ૨૩૨૭૪ ી કાંિતભાઈ સોઢાભાઈ પરમાર (આણંદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ અન ે તાપી િજ ામાં તાલુકાવાર વાવેતર 
િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ આંકડા 
મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ 
માટે યારે યારે આંકડા મળેવવામાં આ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અન ે ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 
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 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કુલ વાવેતર િવ તાર (હે.) ઋત ુ
આણંદ તાપી 

રિવ ૨૦૧૮-૧૯  ૧૬૭૨૭૮ ૨૭૪૦૨ 
ઉનાળુ ૨૦૧૯ ૪૭૪૫૭ ૧૫૦૨૪ 
ખરીફ ૨૦૧૯ ૧૬૨૩૦૧ ૧૩૯૬૬૮  

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી ?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
આણંદ િજ ા માટે . ૨૨,૫૬,૦૩૧ અને તાપી િજ ા માટે  
. ૧૦,૪૨,૨૫૦ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

  ૨૧૦૯૨ ી આર.સી. મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ભાવનગર િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી  

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૧,૫૪,૪૮૪ ૮,૯૦,૫૧૮ ૨૦,૪૫,૦૦૨  
 (૨) તેની સામ ે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કલુ  

૯,૨૯,૩૮૩ ૧૨,૩૨,૪૫૫ ૨૧,૬૧,૮૩૮  
 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર મ હલાઓ માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષવાર 
મ હલાઓ માટે નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કલુ  

૪,૨૮,૩૮૨ ૬,૩૦,૬૬૦ ૧૦,૫૯,૦૪૨  
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજરૂ  થયેલ આવાસો 
  ૨૧૦૮૪ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં ધાનમં ી આવાસ 
યોજના ( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા 
આવાસો બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૫૦૨૭ આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કેટલા આવાસો મંજર થયા છેૂ , અન ે

  (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૪૮૧૦ આવાસો મંજર ૂ થયા છે. 

 (૩) તે પૈકી કેટલા આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે?   (૩) તે પૈકી ૪૦૩૮ આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે. 
--------- 
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મનગર િજ ામાં ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ 
  ૨૧૧૬૫ ી રાઘવ ભાઈ પટલ ે  ( મનગર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની 
કચેરીના બાંધકામનું મંજર થયેલ કામ યા તબ ે  છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની 
કચેરીના બાંધકામનુ ં મંજર થયેલ કામ તાૂ .૧૦-૦૮-
૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ થયેલ છે. 

 (૨) આ બાંધકામ પાછળ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો, અન ે

  (૨) બાંધકામ પાછળ કલ ુ . ૭૧૦.૦૦ લાખ ખચ 
થયેલ છે. 

 (૩) આ કામ યારે પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે    (૩) આ કામ તા.૧૦-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ પૂણ 
થયેલ છે.  

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી વારા સવે  

  ૨૩૨૫૩ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય કિષ મં ીૃ ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ંદેવભૂિમ ારકા અન ે મનગર િજ ામા ંતાલુકાવાર 
વાવેતર િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી 

ારા સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામા ંઆ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અન ે ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેતર િવ તાર ુ (હે.) ઋતુ 
દેવભૂિમ ારકા મનગર 

રિવ ૨૦૧૮-
૧૯  

૨૩૫૮૭ ૫૯૧૯૦ 

ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૪૮૮૨ ૬૫૭૭ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ે ચૂકવી 
? 

  (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ા માટે . ૧૮,૫૨,૦૯૦ અને મનગર 
િજ ા માટે . ૨૬,૧૧,૬૦૧ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
ક છ અને દાહોદ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  

  ૨૩૧૯૩ ીમતી સંતોકબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર ક છ અને દાહોદ િજ ામા ં
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ક છ અને દાહોદ િજ ામાં િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ 
યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ 
નામ 

તા ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

ક છ ૮૫૩૬ ૩૮૩૭ ૧૨૩૭૩ 
દાહોદ ૩૭૩૫ ૩૦૪૬ ૬૭૮૧  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉ તૂ  
વષવાર/િજ ાવાર કેટલી અર ઓ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી અને કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ 
નામ 

તા ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

 સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  
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ક છ ૧૨૬૯ ૨૧૫૭ ૨૪૯૫ ૯૯૫ 
દાહોદ ૮૫૪ ૬૦૦ ૧૫૯૧ ૩૩૮  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા 
કારણો છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઇમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી અ તાના 
ધોરણે સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં રમતમંડળોને આિથક સહાય આપવા બાબત 

  ૨૨૨૫૨ ી અજુનિસહં ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય  રમત ગમત, યુવા અને સાં કિતક ૃ વૃિ ઓ મં ી ી 
(રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની ઉ ત િ થિતએ 
રા યમાં રમત ગમત ે ે કામ કરતા રમત મંડળોને આિથક 
સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ,  

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ખેડા િજ ામા ંકેટલા રમત મંડળોને આિથક સહાય 
પુરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૩૩ રમત મંડળોન ે આિથક 
સહાય પુરી પાડવામાં આવી. 

૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

૩૩ રમત મંડળોન ે આિથક 
સહાય પુરી પાડવામાં આવી.  

 (૩) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો?   (૩)  
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

. ૧,૦૬,૭૫૦/- 

૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

. ૧,૦૬,૭૫૦/- 

 
--------- 

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ે  
  ૨૩૨૦૭ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ પુર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ીુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર પાટણ અન ે મહેસાણા િજ ામા ં િજ ાવાર વાજપાઈ 
બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ 
નામ 

તા ૧-૧-૧૮ 
થી ૩૧-૧૨-

૧૮ 

તા ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 
અર  

પાટણ ૩૮૫૭ ૩૪૧૦ ૭૨૬૭ 
મહેસાણા ૬૭૪૮ ૫૭૩૭ ૧૨૪૮૫  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉ ત ૂ
વષવાર/િજ ાવાર કેટલી અર ઓ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી અને કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ 
નામ 

તા ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

 સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

પાટણ ૧૯૨૭ ૯૮૦ ૧૫૨૧ ૮૧૬ 
મહેસાણા ૩૯૦૭ ૧૬૦૫ ૩૪૪૪ ૬૭૮  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા 
કારણો છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઇમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી અ તાના 
ધોરણે સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

--------- 
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આણંદ િજ ામાં આવેલ પં ડત દીનદયાળ ાહક ભંડાર 
  ૨૨૯૨૨ ી રાજ િસંહ પરમાર ે  (બોરસદ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડાર 
આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કલ ુ ૬૭૩ પં ડત દીનદયાલ ાહક 
ભંડાર આવેલા છે. જનેી તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. 
તાલુકાનંુ 

નામ 
તાલુકાવાર કુલ પં ડત દીનદયાલ 

ાહક ભંડાર સં યા 
૧ આણંદ શહેર ૨૮ 
૨ આણંદ ા ય ૧૩૨ 
૩ ઉમરેઠ ૬૦ 
૪ આંકલાવ ૫૨ 
૫ બોરસદ ૧૩૪ 
૬ પેટલાદ ૧૦૩ 
૭ સોિજ ા ૩૪ 
૮ તારાપુર ૩૫ 
૯ ખંભાત ૯૫ 
 કુલ ૬૭૩  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ચાલ ુઅને કેટલા 
બંધ છે, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં કલ ુ ૬૭૩ પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડાર પૈકી ૬૪૦ 
પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડાર ચાલુ અને ૩૩ પં ડત 
દીનદયાલ ાહક ભંડાર બંધ છે. જનેી તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. 
તાલુકાનંુ 

નામ 

તાલુકાવાર ચાલુ 
પં ડત દીનદયાલ 

ાહક ભંડારની 
સં યા 

તાલુકાવાર બંધ 
(ચાજમાં ચાલુ) 
પં ડત દીનદયાલ 

ાહક ભંડારની 
સં યા 

૧ આણંદ શહેર ૧૮ ૧૦ 

૨ 
આણંદ 

ા ય 
૧૨૬ ૬ 

૩ ઉમરેઠ ૬૦ ૦ 
૪ આંકલાવ ૫૨ ૦ 
૫ બોરસદ ૧૩૦ ૪ 
૬ પેટલાદ ૧૦૦ ૩ 
૭ સોિજ ા ૩૦ ૪ 
૮ તારાપુર ૩૩ ૨ 
૯ ખંભાત ૯૧ ૪ 
 કુલ ૬૪૦ ૩૩ 

ઉ ત બંધ ૩૩ પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડાર હાલમાં જ ે તે 
સંબંિધત પં ડત દીનદયાલ ાહક ભંડારના ચાજમાં ચાલુ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આ ચાલ ુ પૈકી 
કેટલામાં ગેરરીિત/અિનયિમતતા યાને આવેલ છે, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કલ ુ ૨૬૮ 
દુકાનોમાં  ગેરરીિત/અિનયિમતતા યાન ેઆવેલ છે. 

 (૪) તે અ વયે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી?   (૪) તે અ વયે નીચે મુજબની કાયવાહી કરવામા ં
આવી. 
૧. . ૫,૦૯,૦૬૨/- નો જ થો કબજ.ે 
૨. . ૨,૦૯,૧૩૫/- નો જ થો રા યસાત. 
૩. . ૧,૦૯,૯૧૬/- પરવાના અનામત રા યસાત. 
૪. .૭૫૦/- નો દંડ. 
૫. ૨૨ (બાવીસ) પરવાના મોકફુ . 
૬. ૩ ( ણ) પરવાના રદ. 

--------- 
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અમરલી િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે  
  ૨૩૭૮૭ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય  કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સને ૨૦૧૮ અન ે ૨૦૧૯ના વષમા ં
અમરેલી િજ ામાં તાલુકાવાર કાટંાળા તારની વાડ 
બનાવવાની સહાય માટે કેટલી અર ઓ મળી છે, 

  (૧)  
મળેલ અર ની સં યા તાલુકાનંુ 

નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અમરેલી ૮૨ ૦ 
બાબરા ૧૧૫ ૦ 

સાવરકુડલાં  ૧૧૮ ૦ 
લીલીયા ૪૨ ૦ 
લાઠી ૭૯ ૦ 

રાજુલા ૧૨૪ ૦ 
ધારી ૬૦ ૦ 

બગસરા ૨૪ ૦ 
કુકાવાવં  ૧૯ ૦ 
ખાંભા ૧૦ ૦ 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી અર ઓ વષવાર મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, 

  (૨)  
મંજર કરલ અર ઓૂ ે  તાલુકાનંુ 

નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અમરેલી ૩૨ ૦ 
બાબરા ૩૪ ૦ 

સાવરકુડલાં  ૨૫ ૭ 
લીલીયા ૩૫ ૦ 
લાઠી ૬૨ ૨ 

રાજુલા ૨૯ ૦ 
ધારી ૪૪ ૧૬ 

બગસરા ૨૩ ૦ 
કુકાવાવં  ૧૫ ૦ 
ખાંભા ૫ ૧ 
ફરાબાદ ૨ ૦ 

ન ધઃ વષ ૨૦૧૮ની અર ઓ વષ ૨૦૧૯મા ં કેરીફોવડ કરેલ 

 (૩) ઉ ત કેટલી અર ઓમાં કાંટાળા તારની 
વાડ પૂણ કયા પછી ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની ૂ
વષ વાર બાકી છે, અને 

  (૩)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ તાલુકાનંુ 

નામ કામગીરી 
પૂણ થયેલ 
અર ની 
સં યા 

ચૂકવવાની 
બાકી સહાય 
(રકમ . 
લાખમાં) 

કામગીરી 
પૂણ થયેલ 
અર ની 
સં યા 

ચૂકવવાની 
બાકી સહાય 
(રકમ . 
લાખમાં) 

અમરેલી ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
બાબરા ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

સાવરકુડલાં  ૦ ૦.૦૦ ૭ ૧૪.૦૦ 
લીલીયા ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
લાઠી ૦ ૦.૦૦ ૨ ૭.૦૦ 

રાજુલા ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
ધારી ૦ ૦.૦૦ ૧૬ ૮૯.૨૫ 

બગસરા ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
કુકાવાવં  ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
ખાંભા ૦ ૦.૦૦ ૧ ૨.૪૫ 
ફરાબાદ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦  

 (૪) સહાય ચૂકવવાની બાકી રહેવાના શા 
કારણો છે અને તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) યોજનાની ગવાઇ મુજબ િનયમોનુસાર કાયવાહી 
બાકી હોઈ તે પૂણ થયેથી. 

--------- 
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મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 

  ૨૩૨૪૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી મોરબી અને રાજકોટ 
િજ ામા ં તાલુકાવાર ખેતીના કયા પાકોમાં કેટલંુ નુકસાન થયેલ 
છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી મોરબી અને રાજકોટ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત પ ક-૧ મુજબ 
છે. 

 (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે ઉ ત તાલુકાવાર, પાકવાર 
કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની 
િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અને 

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ સહાયની 
િવગત સામેલ પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશે?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા સહાય ૂ
ચૂકવવામા ંઆવશે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર (હે.) 

હળવદ ૯૦૪૬૦ 
માળીયા (િમ.) ૩૯૦૨૬ 

મોરબી ૬૮૪૦૦ 
ટકારાં  ૩૩૩૨૮ 

૧ મોરબી 

વાંકાનેર ૪૩૦૨૭ 
ધોરા  ૩૧૧૪૬ 
ગ ડલ ૬૬૫૦૦ 
મકડોરણાં  ૩૪૬૮૦ 
જસદણ ૪૭૮૩૬ 
જતેપુર ૪૧૮૮૨ 

કોટડા સાંગાણી ૨૩૧૯૧ 
લોિધકા ૧૬૨૧૫ 
પડધરી ૩૧૫૦૩ 
રાજકોટ ૪૪૨૫૭ 
ઉપલેટા ૪૧૦૩૭ 

૨ રાજકોટ 

વ િછયા ૨૫૩૨૭ 
પ ક-૨ 

મ િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ 
( . લાખમાં) 

હળવદ ૧૧૦૦.૩૯ 
માળીયા (િમ.) ૭૯૧.૮૦ 

મોરબી ૧૪૬૪.૮૫ 
ટકારાં  ૧૫૬૨.૭૩ 

૧ મોરબી 

વાંકાનેર ૫૬૬.૭૭ 
ધોરા  ૭૦૧.૪૪ 
ગ ડલ ૧૧૭૨.૮૦ 
મકડોરણાં  ૮૯૧.૧૯ 
જસદણ ૫૬૧.૮૦ 
જતેપુર ૧૦૨૭.૧૩ 

કોટડા સાંગાણી ૩૨૩.૬૪ 
લોિધકા ૩૦૧.૨૯ 

૨ રાજકોટ 

પડધરી ૩૭૮.૮૭ 
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મ િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ 
( . લાખમાં) 

રાજકોટ ૪૧૩.૭૯ 
ઉપલેટા ૫૭૯.૭૬ 
વ િછયા ૨૨૫.૫૬ 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 

  ૨૩૩૧૭ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી ડાંગ અન ે
વલસાડ િજ ામા ં તાલુકાવાર ખેતીના કયા પાકોમા ં કેટલુ ં
નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી ડાંગ અને વલસાડ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત પ ક-૧ 
મુજબ છે. 

 (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે ઉ ત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા તા.૧૫-
૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત સામેલ પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર (હે.) 

ડાંગ ૧૯૦૧૯ 
સુબીર ૧૬૧૦૭ ૧ ડાંગ 

વધઇ ૧૨૪૧૬ 
ધરમપુર ૧૯૩૪૫ 
કપરાડા ૨૦૧૧૧ 
પારડી ૮૨૧૬ 

ઉમરગામ ૮૨૭૭ 
વલસાડ ૧૭૭૯૦ 

૨ વલસાડ 

વાપી ૨૪૫૩ 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ 

( . લાખમાં) 

ડાંગ ૨૭૮.૨૯ 
સુબીર ૧૯૬.૫૧ ૧ ડાંગ 

વધઇ ૨૩૨.૧૪ 
ધરમપુર ૭૧૯.૭૮ 
કપરાડા ૫૭૫.૮૩ 
પારડી ૩૩૪.૬૧ 

ઉમરગામ ૩૫૯.૩૮ 
વલસાડ ૮૦૫.૪૫ 

૨ વલસાડ 

વાપી ૧૦૫.૭૬ 

--------- 
મહીસાગર અને તાપી િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  

  ૨૩૨૮૮ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ં વષવાર મહીસાગર અને તાપી િજ ામા ં
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મહીસાગર અન ે તાપી િજ ામા ં િજ ાવાર વાજપાઈ 
બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ તા ૧-૧-૧૮ થી તા ૧-૧-૧૯ થી કુલ 
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અર ઓ મળી, નામ ૩૧-૧૨-૧૮ ૩૧-૧૨-૧૯ અર  
મહીસાગર ૩૦૪૦ ૨૧૬૯ ૫૨૦૯ 

તાપી ૧૧૭૭ ૨૭૪૪ ૩૯૨૧  
 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉ ત ૂ
વષવાર/િજ ાવાર કેટલી અર ઓ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી અને કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ 
નામ 

તા ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

 સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  

મહીસાગર ૧૨૫૫ ૪૩૨ ૧૧૦૩ ૬૩૨ 
તાપી ૨૭૮ ૬૧૨ ૮૫૪ ૨૩૮  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા 
કારણો છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઇમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી અ તાના 
ધોરણે સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

--------- 
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

  ૨૩૨૪૨ ી લલીતભાઇ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ આ મહ યાૂ  કરી, 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનંુ નામ આ મહ યા કરલ ખડૂેતની સં યાે  
મોરબી ૦ 
બોટાદ ૦ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનંુ નામ આ મહ યા કરલ ખડૂેતની સં યાે  

મોરબી ૦ 
બોટાદ ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ખેડૂતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલાં 
લીધા? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , ૦ 
% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામાંૂ  આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી 
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને વડોદરા શહરમાં બીપીએલ અને એએવાયના પ રવારોની સં યાે  

  ૨૩૩૨૯ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય  અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ અને વડોદરા શહેરમાં એપીએલ-૧, 
એપીએલ-૨, બીપીએલ અને એએવાયના 
પ રવારોની સં યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ અન ે
વડોદરા શહેરમાં એપીએલ-૧, એપીએલ-૨, બીપીએલ અન ે
એએવાયના પ રવારોની સં યા નીચે મુજબ છે. 

શહરે  એપીએલ-૧ એપીએલ-૨ બીપીએલ એએવાય 
અમદાવાદ ૯,૨૫,૨૨૩ ૬૦,૨૪૦ ૮૧,૩૬૨ ૨૩,૩૬૮ 
વડોદરા ૩,૧૪,૩૭૨ ૩૯,૧૩૬ ૩૪,૭૭૧ ૫,૯૦૮  

 (૨) તે પૈકી બીપીએલ અન ે એએવાય 
પ રવારોની સં યા છે ા બે વષમા ંવધી કે ઘટી, અન ે

  (૨) તે પૈકી છે ા બે વષમા ં–  
  - અમદાવાદ શહેરમાં બી.પી.એલ પ રવારોની સં યા 
  વધી છે અન ેએએવાય પ રવારોની સં યા ઘટી છે. 
  - વડોદરા શહેરમાં બી.પી.એલ અને એએવાય 
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   પ રવારોની સં યા ઘટી છે. 
 (૩)  વધી હોય તો વષવાર કેટલી વધી અને 
ઘટી તો વષવાર કેટલી ઘટી? 

  (૩) વષવાર સં યામાં વધારો અને ઘટાડો નીચે મુજબ છે. 
બીપીએલ એએવાય શહરે  વષ 

વધારો ઘટાડો વધારો ઘટાડો 
૨૦૧૮ ૨૪૭ - - ૧૭૦ 
૨૦૧૯ ૨૫૦ - - ૧૪૪ અમદાવાદ 

કુલ ૪૯૭ - - ૩૧૪ 
૨૦૧૮ - ૧૮ - ૯૧ 
૨૦૧૯ - ૨૫૬ - ૩૫૬ વડોદરા 

કુલ - ૨૭૪ - ૪૪૭  
--------- 

તાપી અને નવસારી િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 
  ૨૩૩૧૪ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયલે કમોસમી વરસાદથી તાપી અન ે
નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના કયા પાકોમા ં કેટલુ ં
નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી તાપી અન ેનવસારી િજ ામા ં
તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત પ ક-૧ 
મુજબ છે. 

 (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે ઉ ત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા તા.૧૫-
૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામા ંઆવી, અને 

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર (હે.) 

ડોલવણ ૧૦૬૩૧ 
કકરમુંડાુ  ૬૦૩૮ 
િનઝર ૯૧૦૯ 

સોનગઢ ૨૦૮૭૫ 
ઉ છલ ૮૪૭૨ 
વાલોડ ૭૩૧૮ 

૧ તાપી 

યારા ૧૬૪૩૧ 
િચખલી ૧૭૩૮૪ 
ગણદેવી ૭૯૫૦ 

જલાલપોર ૫૯૮૯ 
ખેરગામ ૪૨૬૧ 
નવસારી ૭૦૨૪ 

૨ નવસારી 

વાંસદા ૨૧૮૨૮ 
પ ક-૨ 

મ િજ ાનું નામ તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ  
( ◌ા. લાખમાં) 

ડોલવણ ૪૨૮.૨૨ 
કકરમુંડાુ  ૨૮૫.૬૨ 
િનઝર ૪૦૨.૯૨ 

સોનગઢ ૨૪૦.૫૨ 
ઉ છલ ૩૦૯.૬૬ 
વાલોડ ૩૧૭.૪૨ 

૧ તાપી 

યારા ૬૬૬.૬૦ 
િચખલી ૬૭૫.૧૩ ૨ નવસારી 
ગણદેવી ૩૩૮.૫૩ 
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જલાલપોર ૨૫૯.૮૮ 
ખેરગામ ૧૨૫.૮૨ 
નવસારી ૩૪૨.૦૨ 
વાંસદા ૭૪૬.૨૭ 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં તીડ સં મણને કારણે પાકને થયેલ નુકસાન 
  ૨૩૭૯૪ ી ેશકમાર મેવાણી ુ  (વડગામ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) યુઆરી ૨૦૨૦માં બનાસકાંઠા િજ ામા ંતીડ 
સં મણન ે કારણ ે કેટલા ખેડતો અને કેટલા હે ટરમાં પાક ૂ
નુકસાન થય,ુ 

  (૧) ૫૬૬ ખેડતોને ૂ ૮૩૬ હે ટરમાં ૩૩% અને તેથી 
વધુ પાક નુકસાન થયેલ છે. 

 (૨) સરકારે આ માટે ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવીૂ , 
અન ે

  (૨) અર ઓ મેળવલે છે. ચૂકવવાની કામગીરી 
ગિતમાં છે.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ખેડતોને કેટલી સહાય ૂ
ચૂકવવાની બાકી છે? 

  (૩) સ વરે 

--------- 
ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ 

  ૨૧૧૭૨ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૧૧૧૬૦ નવા ડાઈવ ગ  લાયસ સ ન ધવામાં આ યા, 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન .૧૧૬.૭૮ લાખની 
આવક થઈ. 

--------- 
ક છ િજ ામાં ધિન  ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૧૯૭ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમા ં ક છ િજ ામા ં ધિન  ખેતીથી વાવેલા 

ફળપાકોમા ંસહાય માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ 

મળી, 

  (૧)  

અન.ુ 

નં. 

નાણાકીય વષ મળેલ 

અર ઓની 

સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૨૮ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

૧૯૨૯ 

કલુ  ૪૭૫૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અન.ુ 

નં. 

નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે

અર ઓની 

સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૫૭ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

૫૮૯ 
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કુલ ૨૨૪૬  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી? 
  

  (૩)  
અન.ુ 
નં. 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( .) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬,૭૧,૧૪,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨,૪૭,૪૧,૦૦૦/- 

કલુ  ૯,૧૮,૫૫,૦૦૦/-  
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં વાજપાઈ બકબે લ યોજના અ વયે મળેલ અર  

  ૨૩૨૪૭ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 

વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમા ં વષવાર રાજકોટ અન ે પોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર 

વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ 

મળી. 
િજ ાનંુ 

નામ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

રાજકોટ ૩૩૮૫ ૨૭૦૨ ૬૦૮૭ 

પોરબંદર ૧૦૩૧ ૭૦૧ ૧૭૩૨  
 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉ ત ૂ

વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામા ં

આવી અને કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, 

અન ે

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનંુ 

નામ 

સહાય 

ચૂકવવામાં 

આવેલ 

અર  

સહાય 

ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 

ચૂકવવામાં 

આવેલ 

અર  

સહાય 

ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

રાજકોટ ૯૭૨ ૮૯૯ ૮૮૫ ૮૫૪ 

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો છે 

અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 

નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 

ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 

અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

--------- 
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

  ૨૧૧૭૧ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કેટલા 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એક વષમાં કલ ુ
૨૪,૯૬૯ નવા વાહનો ન ધવામાં આ યા. 

 (૨) તે પેટે કેટલી આવક થઈ ?   (૨) તે પેટે .૩૪.૫૯ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  
  ૨૧૦૭૭ ી શલૈેષભાઈ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં છોટાઉદેપુર િજ ામાં વેલાવાળા શાકભા  

  (૧)  
અન.ુ નાણાકીય વષ મળેલ 
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પાકોના વાવેતર માટે ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

નં. અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૮૦૭ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૫૫૫૧ 

કલુ  ૯૩૫૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અન.ુ 
નં. 

નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૭૧૩ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૯૩૮ 

કલુ  ૪૬૫૧  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અન.ુ 
નં. 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( .)માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૩૯,૮૫,૯૨૩/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૩,૧૪,૫૭,૦૫૦/- 

કલુ  ૭,૫૪,૪૨,૯૭૩/-  
--------- 

સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓે  
  ૨૩૨૦૯ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામા ં
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર સાબરકાંઠા અન ેઅરવ ી િજ ામા ં િજ ાવાર 
વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ 
મળી. 

િજ ાનંુ 
નામ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

સાબરકાંઠા ૪૦૬૮ ૨૪૩૭ ૬૫૦૫ 
અરવ ી ૨૦૭૫ ૨૨૬૧ ૪૩૩૬  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયલે અર ઓ પૈકી ઉ ત ૂ
વષવાર/િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી અન ે કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનંુ 
નામ 

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સાબરકાંઠા ૧૨૧૭ ૧૭૩૮ ૧૩૩૫ ૮૬૩ 
અરવ ી ૧૭૧૦ ૧૦૮૭ ૧૭૮૧ ૫૫૨  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો છે 
અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 
અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

--------- 
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બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં એસ.ટી. િનગમને ચૂકવેલ ભાડુ 
  ૨૨૮૮૭ ી કાિ તભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા અન ે પાટણ િજ ામા ં રા ય સરકાર 

ારા આયો ત કેટલા કાય મો માટે કેટલી એસ.ટી. 
બસોની માંગણીઓ કરી મેળવવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ બનાસકાંઠા 

િજ ાની 
કાય મની 

સં યા 

બનાસકાંઠા 
િજ ાની 
એસ.ટી. 
બસની 
સં યા 

પાટણ 
િજ ાની 
કાય મની 

સં યા 

પાટણ 
િજ ાની 
એસ.ટી. 
બસની 
સં યા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧ ૨૬૭ ૦ ૦ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ ૧૦૩ ૧ ૧ 

 
 (૨) તે અ વયે વષવાર, િજ ાવાર કેટલી રકમ 
ભાડા પેટે એસ.ટી. િનગમન ેચૂકવવામાં આવી, 

  (૨)  
 બનાસકાંઠા િજ ા પાટણ િજ ા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૪૫,૫૧,૫૨૦ ૦ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૦ ૭૩૬૩ 

 
 (૩) તે અ વયે કેટલું ભાડ ઉ ત િ થિતએ ું
ચૂકવવાનું બાકી છે, અન ે

  (૩)  
 બનાસકાંઠા િજ ા પાટણ િજ ા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૭,૩૯,૮૮૦ ૦ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૪,૩૬,૦૪૯ ૦ 

 
 (૪) કયાં સુધીમાં બાકી ભાડ ચૂકવવામા ંઆવશેું ?   (૪) જદી જદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસુ ુ .ટી. 

િનગમે લેવાની થાય છે. િનગમ ે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી 
આ ખંડ એસ.ટી. િનગમન ેસબંિધત નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 

  ૨૧૧૧૮ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ પંચમહાલ િજ ામા ં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) પંચમહાલ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૬૮૩૧૩.૪૪ મે.ટન અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આ યુ?ં   (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(માં અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાવલે માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

િવતરણનો સમયગાળો કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ િત 
કલો ( .) 

કુલ અનાજ 
( ક. ા.) 

AAY (કાડ દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-૨૦૧૯ PHH ( યિ ત દીઠ) ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

---------  

વલસાડ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 
  ૨૧૧૨૮ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વલસાડ િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા પેકેટ ઉપર 
છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત વસલૂ કરવા બાબતે ં ં
કેટલા યાપારી એકમો સામે કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વલસાડ િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા પેકેટ ઉપર 
છાપેલી િકમત કરતા વધારે િકમત વસૂલ કરવા બાબતે કલ ં ં ુ
૬૦ (સાઈઠ) યાપારી એકમોની તપાસ કરવામાં આવી જ ે
અ વયે કલ ુ ૨૯ (ઓગણ ીસ) યાપારી એકમો સામ ેસદર 
ગેરરીતી યાને આવતા ંતેમની સામે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ 

સના િનયમો ૧૮(૨) અંતગત કાયદેસરની કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામે શાં પગલા ં લેવામા ં
આ યા? 

  (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ 
સના િનયમ ૩૨(૩) હેઠળ કલ િપયા ુ ૬૬,૦૦૦/-

(અંકે િપયા છાસઠ હ ર) ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ 
કરેલ છે. 

--------- 
રા યમાં જુની રગભૂિમ નાટકોના િનમાણ માટ કલાકારોને આિથક સહાયં ે  

  ૨૨૨૫૫ ી િવવેકભાઈ પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય રમત ગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ મંૃ ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જની રગભૂિમ નાટકોના િનમાણ માટે કલાકારોને આિથક ુ ં
સહાય આપવા માટે રા ય સરકારની કોઈ યોજના અમલમા ં
છે કે, કેમ 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલા કલાકારોને આિથક સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને  

  (૨)  
વષ ૨૦૧૮ ૨૩ સં થાઓ 
વષ ૨૦૧૯ ૩૯ સં થાઓ  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ આ યોજના હેઠળ કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો? 

  (૩)  
વષ ૨૦૧૮ .૨૪,૦૦,૪૫૦/- 
વષ ૨૦૧૯ .૨૫,૦૦,૦૦૦/-  

--------- 
મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો  

  ૨૧૧૭૯ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કલ ુ
૧૭,૨૮૪ નવા વાહનો ન ધવામાં આ યા. 

 (૨) તે પેટે કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે . ૧૬.૨૨ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ  નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ 
  ૨૧૧૭૩ ી દુ યંતભાઈ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કેટલા નવા 
ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામાં આ યા, અને  

  (૧) ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કલ ુ ૧૧૧૬૦ 
નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન . ૧૧૬.૭૮ લાખની 
આવક થઈ. 

--------- 
પંચમહાલ અને નમદા િજ ામાં સે ટર ઓફ એ સેલ સ થાપવાની કામગીરી  

  ૨૩૨૧૪ ી રાજ િસંહ ઠાકોર ે  (મોડાસા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
ખેડતો માટે ગુણવ ાયુ ત શાકભા ના ધ  તૈયાર કરવા ૂ
પંચમહાલ અન ે નમદા િજ ામા ં સે ટર ઓફ એ સેલ સ 
થાપવાના છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા , 

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

  (૨) સદરહ ક ો ઉભા ંકરવા માટે પંચમહાલ િજ ામા ંુ
અને નમદા િજ ામા ં જમીન મેળવવાની કામગીરી હાલમા ં
ચાલું છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી કેટલા ખચ યાં સુધીમા ં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) જમીન મળે યા બાદ કામગીરી પૂણ કરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
સુરત િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૨૦૨ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પુવ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામા ં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતરમાં 
સહાય માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનંુ નં નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૩૭ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૯૩૯ 

 કુલ ૧૭૭૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અનંુ નં નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૪૬ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૩૫૯ 

 કુલ ૯૦૫  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનું 
નં 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( .) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૭૩,૩૪,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ) 

૧,૦૪,૯૭,૦૦૦/- 

 કલુ  ૨,૭૮,૩૧,૦૦૦/-  
--------- 

બારડોલી બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  
  ૨૨૨૭૯ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ાની બારડોલી બ ર સિમિતન ે િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ં આવેલ ૂ
છે, અને  

  (૧) .૧૮.૭૭/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) .૧૮.૭૭/- લાખ 

--------- 
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છોટાઉદેપુર િજ ામાં અનાજની દુકાનો અને ગોડાઉનો ઉપર પાડલ દરોડાે  
  ૨૩૭૬૮ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય અ , અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર છોટાઉદેપુર િજ ામા ં તાલુકાવાર વાજબી 
ભાવની અનાજની દુકાનો અને ગોડાઉનો ઉપર કેટલા 
દરોડા પાડવામાં આ યા, 

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામા ં વાજબી ભાવની અનાજની 
દુકાનો અને ગોડાઉનો ઉપર પાડવામાં આવેલ દરોડાની 
તાલુકાવાર િવગતો દશાવતંુ પ ક-અ આ સાથે સામેલ છે. 

 (૨)  તે અ વયે કેટલો પુરવઠો રા યસાત કરવામાં 
આ યો, અને   

  (૨) નીચે મુજબનો પુરવઠો રા યસાત કરવામાં આ યો 
૧. ઘ -૧૩૫.૦૦ િક. ા. રા યસાત 
૨. ચોખા-૩૨૦.૦૦ િક. ા. રા યસાત 
૩. ખા તેલ-૨૨.૫૦ લી. રા યસાત 
૪. ખાંડ-૬૦.૦૦ િક. ા. રા યસાત 
૫. કેરોસીન-૨૮૬.૦૦ લી. રા યસાત 
૬. મીઠંુ-૨૪.૦૦ િક. ા. રા યસાત 

 (૩)  દરોડા દરિમયાન જ ેદુકાનોમા ં ગેરરીિત જણાય 
હોય તેવા તાલુકાવાર કેટલા દુકાનકારો સામે પગલા ં
ભરવામા ંઆ યા?ં  

  (૩)  
તાલુકાનું નામ દુકાનકારોની સં યા 

છોટાઉદેપુર ૮૨ 
જતેપુરપાવી ૩૬ 
બોડેલી ૫૭ 
સંખેડા ૫૨ 
નસવાડી ૪૬ 
કવાંટ ૩૪ 

કલુ  ૩૦૭  
પ ક-અ 

વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ વષ-૨૦૧૮-૧૯ તાલુકાનું 
નામ વાજબી 

ભાવની 
દુકાન 

ગોડાઉન કલુ  વાજબી 
ભાવની 
દુકાન 

ગોડાઉન કલુ  વાજબી 
ભાવની 
દુકાન 

ગોડાઉન કલુ  

છોટાઉદેપુર ૯૨ ૧ ૯૩ ૩૮ ૧ ૩૯ ૧૩૦ ૨ ૧૩૨ 
જતેપુરપાવી ૧૧૪ ૨ ૧૧૬ ૫૮ ૪ ૬૨ ૧૭૨ ૬ ૧૭૮ 
બોડેલી ૮૨ ૦ ૮૨ ૬૬ ૦ ૬૬ ૧૪૮ ૦ ૧૪૮ 
સંખેડા ૮૨ ૨ ૮૪ ૫૫ ૨ ૫૭ ૧૩૭ ૪ ૧૪૧ 
નસવાડી ૬૬ ૧ ૬૭ ૫૧ ૩ ૫૪ ૧૧૭ ૪ ૧૨૧ 
કવાંટ ૭૧ ૬ ૭૭ ૭૭ ૩ ૮૦ ૧૪૮ ૯ ૧૫૭ 

કલુ  ૫૦૭ ૧૨ ૫૧૯ ૩૪૫ ૧૩ ૩૫૮ ૮૫૨ ૨૫ ૮૭૭ 
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજર થયેલ આવાસોૂ  
  ૨૧૦૮૬ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં ધાનમં ી આવાસ 
યોજના ( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા 
આવાસો બનાવવાનુ ંન ી કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૫૦૨૭ આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કેટલા આવાસો મંજર થયા છેૂ , અન ે

  (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૪૮૧૦ આવાસો મંજર થયા છેૂ . 

 (૩) તે પૈકી કેટલા આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે?   (૩) તે પૈકી ૪૦૩૮ આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે. 
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મહસાણા િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચે ૃ  

  ૨૧૨૧૭ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહેસાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કૃિષ મહો સવના કેટલા કાય મો 
થયા, 

  (૧) ૨૦ કાય મો  

 (૨) તેમા કેટલા લાભાથ ઓએ ભાગ લીધો, અને   (૨) ૨૩,૪૬૬ લાભાથ ઓ  
 (૩) તે પાછળ કલ કેુ ટલો ખચ કરવામા ંઆ યો?   (૩) . ૪૫,૫૨,૫૧૦/- 

--------- 
સુરત િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૧૧૯૨ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલરની ખરીદીમા ં સહાય માટે રા ય સરકારન ે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૦૨૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૩૭૪ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨૧૨.૯૬ લાખ 

--------- 
 

અમદાવાદ િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 
  ૨૧૧૧૪ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં અમદાવાદ િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 

પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ધી લીગલ મેટોલો  એ ટ 

૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૬૮૦ પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 

કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમાં ગેરીરીિત 

માલુમ પડી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૨ (બે) પેટોલ/ડીઝલ પંપોમાં ગેરરીિત 

માલુમ પડી. 

 (૩) તે અ વયે કસુરવારો સામ ે શાં પગલા ં લેવામા ં

આ યા? 

  (૩)  

(૧) જ ેઅ વય ે૧ (એક) એકમ સામ ેધી લીગલ મેટોલો  

એ ટ ૨૦૦૯ની કલમ ૨૪/૩૩ અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા 

માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૬૦૦૦/- (અંકે િપયા છ હ ર) 

વસૂલ કરેલ છે, તથા (૨) ૧(એક) એકમ સામે ગુજરાત 

કાનુનીમાપ િવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો ૨૦૧૧ના 

િનયમ ૧૪(૨૪) અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા માંડવાળ ફી 

પેટે િપયા ૬૦૦૦/- (અંકે િપયા છ હ ર) વસૂલ કરેલ 

છે આમ કલ િપુ યા ૧૨૦૦૦/-(અંકે િપયા બાર હ ર) 

વસૂલ કરેલ છે.  

--------- 

વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યા ે  

  ૨૩૩૨૪ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર વલસાડ અન ેડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 

  (૧)  

૨૦૧૮ 
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ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  

વલસાડ ૦ 

ડાંગ ૦ 

૨૦૧૯ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  

વલસાડ ૦ 

ડાંગ ૦  
 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ુ

સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ુ

લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અન ે સહકાર ૂ

િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાુ , 

૦% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  

પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 

ખેડતોને લાભ આપવામા ં આવે છેુ . અને કૃિષ િવ તરણથી 

તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે.  

--------- 
આણંદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ ે ે અર ઓ 

  ૨૧૦૫૪ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં આણંદ િજ ામાં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય મળેવવા 

માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૦૪૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને    (૨) ૧૪૩૦ 

 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૬૬૭.૯૫ લાખ 

--------- 

વલસાડ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 

  ૨૧૧૨૭ ી અરિવંદભાઈ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં વલસાડ િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા પેકેટ ઉપર 

છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત વસલૂ કરવા બાબતે ં ં

કેટલા યાપારી એકમો સામે કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં વલસાડ િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા પેકેટ ઉપર 

છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત વસૂલ કરવા બાબતે કલ ં ં ુ

૬૦ (સાઈઠ) યાપારી એકમોની તપાસ કરવામા ંઆવી જ ે

અ વયે કલ ુ ૨૯ (ઓગણ ીસ) યાપારી એકમો સામે સદર 

ગેરરીિત યાન ેઆવતાં તેમની સામ ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ 

સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત કાયદેસરની કાયવાહી 

કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામે શાં પગલાં લેવામાં 

આ યા? 

  (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ 

સના િનયમ ૩૨(૩) હેઠળ કલ િપયાુ  ૬૬,૦૦૦/- 

(અંકે િપયા છાસઠ હ ર) ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસૂલ 

કરેલ છે. 

--------- 

ામ િવકાસ ભાગના તાબા હઠળ આવેલ બોડે -કોપ રશન ે  

  ૨૩૨૯૨ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 

 (૧) ામ િવકાસ ભાગના તાબા હેઠળ કયા બોડ-

કોપ રેશન આવેલ છે, 

  (૧) ામ િવકાસ ભાગ હેઠળ કોઈ બોડ-કોપ રેશન 

આવેલ નથી. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

નાણાકીય વષવાર ઉ ત બોડ-કોપ  રેશનવાર કેટલી 

રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક થઈ, અન ે

  (૨)  નથી. 

 (૩) બોડ-કોપ  રેશનની ખોટ ઘટાડવા શા પગલાં 

લીધા?ં 

  (૩)  નથી. 

--------- 

સુર નગર િજ ામાં પેટોલે /ડીઝલ પંપોની તપાસ 
  ૨૧૧૧૭ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સરેુ નગર િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરે નગર િજ ામાં ધી લીગલ મેટોલો  એ ટ 
૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૯૨ પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમાં ગેરીરીિત 
માલુમ પડી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૪ (ચાર) પેટોલ/ડીઝલ પંપોમાં ગેરરીિત 
માલુમ પડી. 

 (૩) તે અ વયે કસુરવારો સામ ે શાં પગલા ં લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) આ ૪ (ચાર) એકમો સામે ગુજરાત કાનુનીમાપ 
િવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો ૨૦૧૧ના િનયમ 
૧૪(૨૪) અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે 
િપયા ૧૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા દસ હ ર) વસલૂ કરેલ 

છે  
--------- 

મોઢરા ખાતેે  સૂયમં દરના િવકાસના કામો માટ ફાળવેલ રકમે  
  ૨૨૮૯૨ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં મોઢેરા ખાતે આવલે સૂયમં દરના િવકાસના કામો 
માટે છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમ ફાળવી, 

  (૧) ભારત સરકારની વદેશ દશન યોજના અ વય ે
હે રટેજ સિકટ વડનગર-મોઢેરા-પાટણના સંયુ ત િવકાસ 
માટે વષ ૨૦૧૮માં . ૩૪૯૩ લાખ ફાળવેલ છે, યારે વષ 
૨૦૧૯મા ંકોઈ રકમ ફાળવલે નથી. 

 (૨) ઉ ત ફાળવલે રકમ પૈકી કેટલી રકમનો યા 
કામ માટે ખચ કરવામાં આ યો,  

  (૨) ઉ ત રકમ પૈકી િપયા ૧૮૨.૧૭ લાખનો ખચ 
નીચે મુજબના કામો માટે કરવામા ંઆવેલ છે.  
-  પાિકગ - નાનું એ ફી થીએટર 
-  પાથ-વે - પીચ ગ 
-  બેઠક યવ થા - ફવારોુ  

 (૩) ઉ ત થયેલ કામોમા ં ગેરરીિત અંગેની કેટલી 
ફ રયાદો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંમળી, અને 

  (૩) કોઈ ફ રયાદ મળેલ નથી. 

 (૪) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે શી કાયવાહી કરી 
? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 

  ૨૩૨૧૨ ડૉ. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયલે કમોસમી વરસાદથી અરવ ી અને 
સાબરકાંઠા િજ ામા ંતાલુકાવાર ખેતીના યા પાકોમાં કેટલું 

  (૧) તા.૨૯-૧૦-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ દર યાન 
થયેલ કમોસમી વરસાદથી અરવ ી અને સાબરકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત 
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નુકસાન થયલે છે, પ ક-૧  મુજબ છે. 
પ ક-૧ 

મ િજ ાનંુ 
નામ 

તાલુકાનંુ નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર 
(હે.) 

બાયડ ૩૭૧૨૩ 
િભલોડા ૨૧૪૧૭ 
ધનસુરા ૨૨૬૨૯ 
માલપુર ૧૬૧૮૫ 
મેઘરજ ૨૪૨૦૩ 

૧ અરવ ી 

મોડાસા ૩૧૮૨૯ 
હમતનગરં  ૩૨૬૬૮ 

ઈડર ૪૨૩૨૫ 
ખેડ ા ૧૮૯૪૪ 
પોસીના ૪૦૪૩ 

ાંિતજ ૨૩૬૬૨ 
તલોદ ૨૫૦૩૩ 
વડાલી ૧૬૩૨૭ 

૨ સાબરકાંઠા 

િવજયનગર ૮૬૪૧  
 (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે ઉકત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા 
તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉકત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની 

રકમ ( . લાખમાં) 
બાયડ ૧૦૯૨.૦૦ 
િભલોડા ૩૨૯.૦૦ 
ધનસુરા ૪૭૮.૦૦ 
માલપુર ૩૩૧.૦૦ 
મેઘરજ ૩૫૨.૦૦ 

૧ અરવ ી 
 

મોડાસા ૯૯૧.૦૦ 
હમતનગરં  ૨૮૮.૪૦ 

ઈડર ૩૮૪.૮૦ 
ખેડ ા ૫૯૩.૧૦ 
પોસીના ૪૧.૪૦ 

ાંિતજ ૩૨૩.૦૦ 
તલોદ ૩૧૩.૯૦ 

૨ સાબરકાંઠા 

વડાલી ૧૭૩.૨૦ 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામા ંઆવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોન ે શ ય તેટલી વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 

  ૨૧૧૨૯ ી કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં વલસાડ િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા પેકેટ ઉપર 

છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત વસલૂ કરવા બાબતે ં ં

કેટલા યાપારી એકમો સામે કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં વલસાડ િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા પેકેટ ઉપર 

છાપેલી િકમત કરતાં વધારે િકમત વસૂલ કરવા બાબતે કલ ં ં ુ

૬૦ (સાઈઠ) યાપારી એકમોની તપાસ કરવામા ંઆવી જ ે

અ વયે કલ ુ ૨૯ (ઓગણ ીસ) યાપારી એકમો સામે સદર 

ગેરરીિત યાન ેઆવતાં તેમની સામ ેધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ 



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  203 

સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત કાયદેસરની કાયવાહી 

કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામે શાં પગલાં લેવામાં 
આ યા? 

  (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામે ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ 
સના િનયમ ૩૨(૩) હેઠળ કલ િપયા ુ ૬૬,૦૦૦/- 

(અંકે િપયા છાસઠ હ ર) ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ 
કરેલ છે. 

--------- 
મનગર િજ ામાં અ  યોજના 

  ૨૨૯૦૪ ી િવણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષ 
દર યાન મનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા કટબોન ેુ ું
અ  યોજના ંહેઠળ કેટલા કટબોન ે યા કારના કેટલા ુ ું
અનાજનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ?ં   

  મનગર િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અ  યોજનાં હેઠળ તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં નીચે 
મુજબ અનાજ (ઘ )ના ંજ થાનું િવતરણ કરાયેલ છે. 

તાલુકાનંુ નામ લાભાથ ની 
સં યા 

અનાજ (ઘ )નંુ િવતરણ 
(આંકડા ક. ા. માં) 

ઝોનલ-૧ ૦ ૦ 
ઝોનલ-૨ ૦ ૦ 

મનગર ા ય  ૧૦ ૧૦૦ 
મ ધપુર ૦ ૦ 

કાલાવાડ ૦ ૦ 
ડયા  ૦ ૦ 

ોલ  ૦ ૦ 
લાલપુર ૦ ૦ 
કુલ ૧૦ ૧૦૦  

--------- 
અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઇન વાહનોે  

  ૨૧૧૫૦ ી જગદીશભાઇ પટલે  (અમરાઇવાડી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી  આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા વાહનો ડીટેઇન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા  તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૧૪૯૩ વાહનો ડીટેઇન 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામા ંઆવી 
? 

  (૨) તે અ વયે .૨,૩૪,૯૦,૫૯૮/- દંડ વસૂલ 
કરવામા ંઆ યો. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત વીમા યોજનામાં મળેલ અર ઓ 

  ૨૧૫૬૨ ી જઠાભાઇ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાના તાલુકાવાર ખાતેદાર ખેડત ૂ
અક માત વીમા યોજના અંતગત કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
તાલુકાનંુ નામ ખાતેદાર ખેડૂત અક માત 

વીમા યોજના હઠળ મળેલ ે
અર ઓની સં યા 

કાલોલ ૪૫ 
ગોધરા ૬૦ 
ઘોઘંબા ૫૦ 
ંબુઘોડા ૬ 

તાલુકાનંુ નામ ખાતેદાર ખેડૂત અક માત 
વીમા યોજના હઠળ મળેલ ે

અર ઓની સં યા 
મોરવા(હ) ૨૦ 

શહેરા ૫૦ 
હાલોલ ૨૫  
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 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) . ૧૯૮.૦૦ લાખ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ મંજર થયેલ તમામ અર ઓનુ ંૂ
વીમા િનયામક ીની કચેરી ારા ચૂકવ ં પૂણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાનૂ  

  ૨૩૨૫૭ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયલે કમોસમી વરસાદથી જનાગઢ અન ેૂ
પોરબંદર િજ ામા ં તાલુકાવાર ખેતીના યા પાકોમા ં કેટલુ ં
નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી જનાગઢ અને પોરબંદરૂ  
િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમાં નુકસાનની િવગત 
પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉકત નુકસાન અ વય ે ઉકત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા તા.૧૫-
૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ?   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર 

(હે.) 
ભેસાણ ૨૭૫૭૧ 
જનાગઢૂ  ૨૬૫૦૮ 
કેશોદ ૩૬૨૦૮ 

માળીયા (હા) ૩૦૪૫૨ 
માણાવદર ૩૮૪૫૮ 

માંગરોળ (જુ) ૨૭૦૭૫ 
મદરડા ૧૯૨૮૮ 
વંથલી ૨૩૮૨૨ 

૧ જનાગઢ ૂ  

િવસાવદર ૩૮૨૦૨ 
કિતયાણાુ  ૧૨૨૫૧ 
પોરબંદર ૩૪૫૮૯ 

૨ પોરબંદર  

રાણાવાવ ૧૬૫૦૩ 
પ ક-૨ 

મ િજ ાનું 
નામ 

તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ ( . લાખમાં) 

ભેસાણ ૨૫૭.૦૦ 
જનાગઢૂ  ૪૩૩.૪૬ 
કેશોદ ૮૧૭.૨૨ 

માળીયા (હા) ૧૨૪૮.૪૨ 
માણાવદર ૨૦૩.૬૭ 
માંગરોળ 

(જુ) 
૧૩૯.૨૧ 

મદરડા ૬૧૧.૫૩ 
વંથલી ૬૦૬.૩૨ 

૧ જનાગઢ ૂ  

િવસાવદર ૯૬૪.૭૭ 
૨ પોરબંદર  કિતયાણાુ  ૧૯૨.૭૪ 
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મ િજ ાનું 
નામ 

તાલુકાનું નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ ( . લાખમાં) 

પોરબંદર ૮૯૮.૪૫ 
રાણાવાવ ૬૦૦.૫૬ 

--------- 
ધાનમં ી ફસલ િબમા યોજના અંતગત ખાનગી િવમા કપનીઓના કામમાં બેદરકારી દાખવવાં ની ફરીયાદો 

  ૨૨૮૯૯ ી ઋિ વકભાઇ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ધાનમં ી ફસલ િબમા યોજના અંતગત સરકાર 
સાથે કરાર મુજબ કામ કરવામા ંખાનગી િવમા કપનીઓએ ં
બેદરકારી દાખવી હોવા અંગેની તથા છેતરપ ડીની કેટલી 
ફરીયાદો સરકારન ેમળી, 

  (૧) િવમા કપનીઓએ બેદરકારી દાખવી હોવા અંગેની ં
કલ ુ ૧૨ (બાર) ફરીયાદો સરકારને મળેલ તથા 
છેતરપ ડીની કોઇ ફ રયાદ મળલે નથી. 

 (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) િવમા કપનીઓને યોજનાની માગદિશકા મુજબ ં
કાયવાહી કરવા સુચના આપવામા ંઆવી. 

 (૩) તે અ વયે કોઇ ખાનગી િવમા કપની સામે શા ં
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) િવમા કપનીઓને યોજનાની માગદિશકા મુજબ ં
કાયવાહી કરવા સુચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

નમદા આર.ટી.ઓ ારા ડીટઇન વાહનોે  
  ૨૧૧૫૫ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે(અકોટા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) નમદા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) નમદા આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૧૭૫ વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવી 
?  

  (૨) તે અ વયે .૫૦,૧૦,૦૦૦/- દંડ વસૂલ 
કરવામા ંઆ યો. 

સુરત િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  
  ૨૧૨૦૪ ી મોહનભાઇ ઢોડીયા (મહવાુ ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતરમા ં
સહાય માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનું ન ં નાણાકીય વષ મળલે 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૩૭ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૯૩૯ 

 કુલ ૧૭૭૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અનંુ નં નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૪૬ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૩૫૯ 

 કુલ ૯૦૫  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનંુ નં નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( .) 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૭૩,૩૪,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧,૦૪,૯૭,૦૦૦/- 

 કુલ ૨,૭૮,૩૧,૦૦૦/-  
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બનાસકાંઠા િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની સહાય માટ મળેલ અર ઓે  

 
  ૨૩૭૮૬ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સને ૨૦૧૮ અન ે ૨૦૧૯ના વષમા ં
બનાસકાંઠા િજ ામા ંતાલુકાવાર કાંટાળા તારની વાડ 
બનાવવાની સહાય માટે કેટલી અર ઓ મળી છે, 

  (૧)  
મળેલ અર ની સં યા તાલુકાનંુ 

નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અમીરગઢ  ૪ ૦ 
દાંતીવાડા ૪૭ ૦ 
કાંકરેજ ૪૭ ૦ 
દીયોદર ૨૧૭ ૦ 
ભાભર ૨૭ ૦ 
ડીસા ૪૦ ૦ 
ધાનેરા ૫૯ ૦ 
લાખણી ૭૫ ૦ 

પાલનપુર ૫૧ ૦ 
વડગામ  ૪૩ ૦ 
થરાદ ૧૮૮ ૦ 
વાવ ૫૭ ૦ 

સુઇગામ ૩૩ ૦ 
દાંતા ૨ ૦  

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી અર ઓ વષવાર મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, 

  (૨)  
મંજર કરલ અર ની સં યાૂ ે  તાલુકાનંુ 

નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અમીરગઢ  ૦ ૩ 
દાંતીવાડા ૦ ૨૦ 
કાંકરેજ ૦ ૪૩ 
દીયોદર ૦ ૫૩ 
ભાભર ૦ ૨૭ 
ડીસા ૦ ૨૮ 
ધાનેરા ૦ ૩૦ 
લાખણી ૦ ૨૫ 

પાલનપુર ૦ ૫૦ 
વડગામ  ૦ ૩૧ 
થરાદ ૦ ૧૦૭ 
વાવ ૦ ૨૧ 

સુઇગામ ૦ ૨૧ 
દાંતા ૦ ૦ 

ન ધઃ વષ ૨૦૧૮ની અર ઓ વષ ૨૦૧૯મા ં કેરીફોવડ કરેલ 

 (૩) ઉ ત કેટલી અર ઓમાં કાંટાળા તારની 

વાડ પૂણ કયા પછી ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની ૂ

વષ વાર બાકી છે, અને 

  (૩)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ તાલુકાનંુ 

નામ કામગીરી 

પૂણ થયેલ 

અર ની 

સં યા 

સહાયની 

રકમ  

. લાખમાં 

કામગીરી 

પૂણ થયેલ 

અર ની 

સં યા 

સહાયની 

રકમ  

. લાખમાં 

અમીરગઢ  ૦ ૦.૦૦ ૧ ૪.૪૩ 

દાંતીવાડા ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

કાંકરેજ ૦ ૦.૦૦ ૧૬ ૪૯.૦૦ 

દીયોદર ૦ ૦.૦૦ ૨૩ ૬૩.૬૪ 

ભાભર ૦ ૦.૦૦ ૧૧ ૩૦.૬૫ 

ડીસા ૦ ૦.૦૦ ૨ ૭.૪૬ 

ધાનેરા ૦ ૦.૦૦ ૪ ૯.૮૩ 
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લાખણી ૦ ૦.૦૦ ૧૨ ૩૨.૭૪ 

પાલનપુર ૧ ૪.૩૫ ૧૮ ૪૯.૧૫ 

વડગામ  ૦ ૦.૦૦ ૧૦ ૨૬.૩૩ 

થરાદ ૫ ૧૪.૯૨ ૨૮ ૯૪.૦૮ 

વાવ ૧ ૩.૦૩ ૫ ૧૬.૬૩ 

સુઇગામ ૦ ૦.૦૦ ૭ ૧૯.૭૬ 
દાતંા ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦  

 (૪) સહાય ચૂકવવાની બાકી રહેવાના શા ં

કારણો છે અને તે યાં સુધીમાં ચૂકવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) યોજનાની ગવાઇ મુજબ િનયમોનુસાર કાયવાહી 

બાકી હોઈ તે પૂણ થયેથી. 

--------- 

 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટે  ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ  

  ૨૩૧૯૫ ગેનીબને ઠાકોર : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર 

વાવેતર િવ તારના અદંા ના િનયિમત તથા ચો સ 

આંકડા મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી 

ારા સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામા ંઆ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 

૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 

૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 

આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 

વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક 

વાવેતરના અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેતર િવ તાર ુ (હે.) ઋતુ 

બનાસકાંઠા પાટણ 

રિવ ૨૦૧૮-

૧૯ 

૫૧૮૯૩૩ ૧૭૬૩૯૮ 

ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૨૪૦૬૧૨ ૧૪૭૮૬ 

ખરીફ ૨૦૧૯ ૬૧૭૬૧૮ ૩૨૫૦૪૮  
 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે

બનાસકાંઠા િજ ા માટે . ૮૩,૬૧,૪૫૨ અન ેપાટણ િજ ા 

માટે . ૩૩,૧૭,૧૮૩ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં ફિશંગ બોટોમાં ફાઇબર રોપ ખરીદી પર સહાય 

  ૨૧૧૩૪ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પોરબંદર 
િજ ામાં માછીમારોન ે ફિશંગ બોટોમા ં ફાઇબર રોપ ખરીદી 
પર સહાય આપવાની યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 

  (૧)  હા . 

 (૨)  હા તો, બોટ દીઠ કેટલી સહાય આપવામાં 
આવે છે, અને 

  (૨) યુિનટ કો ટ . ૧.૦૦ લાખના ૫૦ % અથવા 
ખરેખર ખરીદ િકમતના ં ૫૦ % એ બેમાંથી જ ેઓછ હોય તેુ ં . 

 (૩) કેલે ડર વષ ૨૦૧૮ અન ે ૨૦૧૯ મા ં કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩) વષ ૨૦૧૮મા ં . ૩૩.૦૦ લાખ અન ેવષ ૨૦૧૯ 
માં . ૪૨.૫૦ લાખ. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની સહાય માટ મળેલ અર ઓે  

  ૨૩૭૮૫ ી કીરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય  કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સને ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ના વષમાં પાટણ   (૧) મળેલ અર ઓ 
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િજ ામાં તાલુકાવાર કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની 
સહાય માટે કેટલી અર ઓ મળી છે, 

તાલુકો વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
િસ પુર ૩૪ ૨૬ 
સર વતી ૫૫ ૩૫ 
પાટણ ૨૭ ૪૭ 

ચાણ મા ૨૯ ૯ 
હારીજ ૬૪ ૯ 
સમી ૩૫૪ ૫૯ 

શંખે ર ૩૧૭ ૪૮ 
રાધનપુર ૨૭૬ ૪૭ 
સાંતલપુર ૨૫૪ ૫૬  

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી અર ઓ વષવાર મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, 

  (૨) મંજર અર ઓૂ  
તાલુકો વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
િસ પુર ૯ ૨ 
સર વતી ૬ ૩ 
પાટણ ૫ ૪ 

ચાણ મા ૪ ૦ 
હારીજ ૧૫ ૧ 
સમી ૧૩૨ ૧ 

શંખે ર ૧૩૪ ૦ 
રાધનપુર ૬૬ ૦ 
સાંતલપુર ૪૫ ૦  

 (૩) ઉ ત કેટલી અર ઓમાં કાંટાળા તારની 
વાડ પૂણ કયા પછી ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની ૂ
વષ વાર બાકી છે, અને 

  (૩)  
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ તાલુકો 

કામગીરી 
પૂણ કયાની 

સં યા 

ચૂકવવાની 
બાકી રકમ 
. લાખમાં 

કામગીરી 
પૂણ કયાની 

સં યા 

ચૂકવવાની 
બાકી રકમ 
. લાખમાં 

િસ પુર ૦ ૦.૦૦ ૧ ૨.૫૯ 
સર વતી ૦ ૦.૦૦ ૩ ૮.૮૩ 
પાટણ ૦ ૦.૦૦ ૪ ૧૧.૫૦ 

ચાણ મા ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ 
હારીજ ૦ ૦.૦૦ ૧ ૨.૦૦ 
સમી ૦ ૦.૦૦ ૧ ૨.૦૬ 

શંખે ર ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
રાધનપુર ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
સાંતલપુર ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦  

 (૪) સહાય ચૂકવવાની બાકી રહેવાના શા 
કારણો છે અને તે યાં સુ◌ીધીમા ંચૂકવવા આવશ?ે 

  (૪) યોજનાની ગવાઇ મુજબ િનયમોનુસાર કાયવાહી પૂણ 
થયેથી. 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે ે  

  ૨૩૨૧૯ ડૉ. સી.જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ગાંધીનગર ૦ 
મહેસાણા ૦ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ગાંધીનગર ૦ 
મહેસાણા ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ખેડતોમાં આ મહ યા રોકવા સરકારે શા ૂ પગલા ં   (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
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લીધા? િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , ૦ 
% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવવધ સહાય યોજનાઓ ારા ખેડતોન ેૂ
લાભ આપવામાં આવ ે છે અન ે કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક 
માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચે ૃ  

  ૨૧૨૨૦ ી ઋિષકશ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહેસાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કૃિષ મહો સવના કેટલા કાય મો 
થયા, 

  (૧) ૨૦ કાય મો 

 (૨) તેમા કેટલા લાભાથ ઓએ ભાગ લીધો, અને   (૨) ૨૩,૪૬૬ લાભાથ ઓ 
 (૩) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યોુ ?   (૩) . ૪૫,૫૨,૫૧૦/- 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 

  ૨૧૧૧૫ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ધી લીગલ મેટોલો  એ ટ 
૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૬૮૦ પેટોલ/ ડીઝલ પંપોની તપાસ 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમા ં ગેરરીિત 
માલુમ પડી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૨ (બે) પેટોલ/ ડઝલ પંપોમાં ગેરરીિત 
માલુમ પડી. 

 (૩) તે અ વયે કસુરવારો સામ ે શાં પગલા ં લેવામા ં
આ યા?  

  (૩) (૧) જ ેઅ વયે ૧ (એક) એકમ સામે ધી લીગલ 
મેટોલો  એ ટ ૨૦૦૯ની કલમ ૨૪/૩૩ અંતગત ગુ હો 
ન ધી ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૬૦૦૦/- (અંકે 
િપયા છ હ ર) વસૂલ કરેલ છે, તથા (૨) ૧ (એક) 

એકમ સામ ે   ગુજરાત કાનુનીમાપ િવ ાન (અમલીકરણ) 
િનયમો ૨૦૧૧ના િનયમ ૧૪(૨૪) અંતગત ગુ હો ન ધી 
ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૬૦૦૦/- (અંકે િપયા છ 
હ ર) વસૂલ કરેલ છે આમ કલ િપયા ુ ૧૨૦૦૦/- (અંકે 
િપયા બાર હ ર) વસૂલ કરેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખારકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૧૯૯ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં ટી યુક ચર ખારેકના 
વાવેતરમા ં સહાય માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
અનુ નં નાણાકીય વષ મળેલ 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૦ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૧૨૫ 

 કુલ ૨૩૫  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અન ે   (૨)  

અનુ નં નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 
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૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૧ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૦૪ 

 કુલ ૨૫  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનુ નં નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( .) 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૫,૭૬,૦૧૪/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૪,૯૭,૯૧૩/- 

 કુલ ૩૦,૭૩,૯૨૭/-  
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 
  ૨૨૩૦૦ ી અરિવંદકમાર પટલ ુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયા સહાય ચૂકવવામાં આવીુ , અન ે

  (૧) . ૧,૨૭,૮૧,૬૮૦/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામા ં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૧૪,૯૪૮ મે.ટન 

--------- 
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે  

  ૨૩૨૮૦ ી પુનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને મહીસાગર િજ ામા ં
િજ વા◌ાર કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
આણંદ ૦ 

મહીસાગર ૦ 
૨૦૧૯ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
આણંદ ૦ 

મહીસાગર ૦  
 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલાં ૂ
લીધા? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાૂ , ૦ 
% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવવધ સહાય યોજનાઓ ારા ખેડતોને ૂ
લાભ આપવામાં આવ ે છે અન ે કૃિષ િવ તરણથી તાિં ક 
માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 
અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

  ૨૧૧૫૩ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૧૪૯૩ વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા. 
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 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામા ં
આવી? 

  (૨) તે અ વયે . ૨,૩૪,૯૦,૫૯૮/- દંડ વસૂલ 
કરવામા ંઆ યો. 

--------- 
વાલોડ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૮૨ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ  (િલંબાયત) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ાની વાલોડ બ ર સિમિતન ે િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ં આવેલ ૂ
છે, અને  

  (૧) .૨૬.૧૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે?  

  (૨) .૨૬.૧૦/- લાખ 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચૂ ૃ  

  ૨૧૨૧૯ ી દેવાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) જનાગઢ િજ ામાં તાૂ .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કૃિષ મહો સવના કેટલા કાય મો 
થયા, 

  (૧) ૧૮ કાય મો 

 (૨) તેમા કેટલા લાભાથ એ ભાગ લીધો, અન ે   (૨) ૧૧,૭૭૨ લાભાથ ઓ 
 (૩) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યોુ ?   (૩) . ૪૮,૯૯,૯૦૭/- 

--------- 
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 

  ૨૩૨૮૫ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ દર યાન થયેલ કમોસમી વરસાદથી ખેડા અન ે
આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર ખેતીના કયા પાકોમાં કેટલુ ં
નુકસાન થયલે છે, 

  (૧) કમોસમી વરસાદથી ખેડા અન ે આણંદ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ખેતીના પાકોમા ં નુકસાનની િવગત પ ક-૧ 
મુજબ છે. 

 (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે ઉ ત તાલુકાવાર, 
પાકવાર કેટલી રકમની સહાય રા ય સરકાર ારા તા.૧૫-
૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) ઉ ત નુકસાન અ વયે તાલુકાવાર ચૂકવેલ 
સહાયની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે   (૩) પા તા ધરાવતા ખેડતોન ે શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશે. 

પ ક-૧ 
મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર (હે.) 

ગલતે ર ૯૬૫૫ 

કપડવંજ ૩૬૪૯૯ 

કઠલાલ ૧૬૯૯૬ 

ખેડા ૧૨૨૭૩ 

મહેમદાવાદ ૧૭૮૯૮ 

મહધાુ  ૧૨૮૯૮ 

માતર ૧૮૦૮૪ 

ન ડયાદ ૧૨૯૮૦ 

ઠાસરા ૨૧૫૭૧ 

૧ ખેડા 

વસો ૬૬૮૭ 

આણંદ ૧૭૨૫૯ 

આંકલાવ ૮૭૦૧ 

૨ આણંદ 

બોરસદ ૧૯૯૩૩ 
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મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ નુકસાન થયેલ િવ તાર (હે.) 

ખંભાત ૨૮૫૫૦ 

પેટલાદ ૧૩૯૭૯ 

સો ા  ૮૬૨૩ 

તારાપુર ૧૮૬૮૫ 

ઉમરેઠ ૧૨૧૩૦ 

 
પ ક-૨ 

મ િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ ચૂકવેલ સહાયની રકમ (લાખમાં) 
ગલતે ર ૨૭૬.૧૨ 
કપડવંજ ૧૫૨૨.૪૩ 
કઠલાલ ૬૯૦.૩૧ 

ખેડા ૩૧૧.૩૮ 
મહેમદાવાદ ૪૬૧.૧૧ 

મહધાુ  ૪૨૨.૨૭ 
માતર ૯૦૮.૬૪ 

ન ડયાદ ૪૪૩.૬૫ 
ઠાસરા ૬૫૧.૦૯ 

૧ ખેડા 

વસો ૨૧૮.૮૯ 
આણંદ ૫૯૮.૭૨ 

આંકલાવ ૩૫૨.૧૯ 
બોરસદ ૮૧૦.૨૬ 
ખંભાત ૯૩૮.૨૧ 
પેટલાદ ૫૮૯.૮૨ 
સો ા  ૩૫૭.૫૫ 
તારાપુર ૫૬૧.૮૦ 

૨ આણંદ 

ઉમરેઠ ૫૧૩.૪૩ 

ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરૂ ે  
  ૨૩૨૬૨ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે જનાગઢ િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે જનાગઢ િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વય ે નીચે મુજબ 
અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ 
નામ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

ગીર 
સોમનાથ 

૧૨૩૩ ૧૨૫૦ ૨૪૮૩ 

જૂનાગઢ ૨૧૫૪ ૨૨૪૪ ૪૩૯૮  
 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉ ત ૂ
વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી અન ે કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  
િજ ાનંુ 
નામ 

તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

 સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

ગીર 
સોમનાથ 

૩૮૨ ૩૯૯ ૫૬૭ ૩૮૯ 

જૂનાગઢ ૭૭૦ ૭૬૭ ૮૯૭ ૫૧૮  
 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો છે 
અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 
અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 
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દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે  

  ૨૩૨૯૫ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં દાહોદ અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર 
વાવેતર િવ તારના અદંા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સટેેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા 
સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામાં આ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેતર િવ તાર ુ (હે.) 
ઋતુ 

દાહોદ છોટાઉદેપુર 
રિવ ૨૦૧૮-
૧૯ 

૯૫૯૨૯ ૨૯૩૧૪ 

ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૭૭૫૧ ૧૨૭૬૬ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
દાહોદ િજ ા માટે . ૨૨,૦૯,૫૭૦ અને છોટાઉદેપુર િજ ા 
માટે . ૧૫,૭૧,૫૦૭ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
 

ગીર સોમનાથ િજ ામાં ખેડૂતોના પાકને થયેલ નકશાન 
  ૨૩૭૬૪ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ંગીર સોમનાથ િજ ામા ંપડેલ ભારે વરસાદના 
કારણે તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોના પાકન ે કેટલી રકમનુ ંૂ
નુકસાન થયુ ંછે, 

  (૧)  
િજ ાનું 

નામ 
તાલુકાનું 

નામ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

નુકસાન ત 
િવ તાર (હે.) 

ગીર ગઢડા ૩૮ ૩૬ 
કોડીનાર ૮૬ ૭૬ 
સુ ાપાડા ૫૪ ૫૮ 

ગીર 
સોમનાથ 

તાલાલા ૨૦ ૨૩ 

 (૨) આ નુકસાનનો સવ કયા પછી કેટલા ખેડતોન ેૂ
કેટલી રકમનું વળતર ચુકવાયુ,ં અને  

  (૨) અર ઓની ચકાસણીની યા ગિત હેઠળ હોઈ, 
પૂણ થયે િનયમોનુસાર ઓનલાઈન અર  કરનાર પા તા 
ધરાવતા ખેડતોને સહાય ચૂકવવામાં આવશેૂ . 

 (૩)  વળતર ન ચુકવાયું હોય તો કેટલા 
સમયમા ંઆ વળતર ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઓનલાઈન અર  કરનાર પા તા ધરાવતા ખેડતોન ેૂ
શ ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ અને વલસાડ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ ે  

  ૨૩૨૨૭ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં અમદાવાદ અન ે વલસાડ િજ ામા ં તાલુકાવાર 
વાવેતર િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા 
સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામા ંઆ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અન ે ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 
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 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેતર િવ તાર ુ (હે.) 
ઋતુ 

અમદાવાદ વલસાડ 
રિવ ૨૦૧૮-
૧૯ 

૨૨૮૮૪૪ ૨૨૨૦૩ 

ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૨૩૨૬૫ ૭૦૭૯ 
ખરીફ ૨૦૧૯ ૪૧૧૧૮૬ ૯૮૧૫૨  

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
અમદાવાદ િજ ા માટે . ૪૨,૭૩,૦૬૭ અને વલસાડ 
િજ ા માટે . ૭,૭૫,૧૭૦ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં ખાતરના જ થાની માંગણી બાબતે  

  ૨૨૯૧૬ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચાલ ુ
રિવ િસઝનમાં અમરેલી અન ે ભાવનગર િજ ામા ં
તાલુકાદીઠ કેટલા હે ટર િવ તારમાં રિવ પાકનું વાવેતર 
થયેલ છે, 

  (૧)  

અમરલી ે
િજ ો 

તાલુકાવાર 
રિવ પાક 
વાવેતર 
(હ ટરે ) 

ભાવનગર 
િજ ો 

તાલુકાવાર 
રિવ પાક 
વાવેતર 
િવ તાર 
(હ ટરે ) 

અમરેલી  ૪૩૧૮ ભાવનગર ૯૩૨૨ 
બગસરા ૩૮૮૧ ગા રયાધાર ૧૬૫૮ 
કકાવાવુ  ૬૫૬૦ ઘોઘા ૭૪૪૫ 
બાબરા ૧૩૩૪૭ જસેર ૧૫૮૦ 
લાઠી ૪૬૯૧ મહવાુ  ૧૭૨૦૧ 
સાવરકડલાુ ં  ૧૦૨૫૨ પાલીતાણા ૬૪૮૮ 
લીલીયા ૧૭૮૭ િશહોર ૬૮૩૫ 
ધારી ૧૧૧૮૧ તળા  ૨૫૮૦૩ 
ખાંભા ૧૨૦૩૩ ઉમરાળા ૨૦૩૩ 
રાજલાુ  ૧૦૧૬૦ વ ભીપુર ૧૨૧૫ 

ફરાબાદ ૩૧૦૦ - -  
 (૨) ઉ ત િજ ાના ખેડતોને જ રયાત મુજબ ૂ
સમયસર અને પુરતા માણમાં ખાતર મળી રહે તે માટે 
ઉ ત િજ ાના ખેતીવાડી અિધકારીઓએ કલ કેટલા ુ
જ થામા ંયુ રયા, ડી.એ.પી. તથા એમ.ઓ.પી. ખાતરના 
જ થાની માંગણી કરી, અને   

  (૨)  
ઓ ટોબર-૧૯ થી યુઆરી-૨૦ માટ ે

માંગણી કરલ જ થો ે (મ.ેટન) અનુ. નં િજ ો 
યુ રયા ડી.એ.પી. એમ.ઓ.પી. 

૧ અમરેલી ૨૧૫૦૦ ૧૫૦૦૦ ૬૪૦ 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કયા કારનો કેટલો 
ખાતરનો જ થો પુરો પાડવામાં આવેલ છે? 

  (૩)  
 
 

રિવ િસઝનમાં ૧૫-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ઉપલ ધ થયેલ ખાતરનો જ થો  
(જ થો મે.ટન) 

નં િજ ો 

યુ રયા ડી.એ.પી. એમ.ઓ.પી. એન.પી.કે એસ.એસ.પી. 
૧ અમરેલી ૨૧૨૨૩ ૮૬૨૩ ૮૧૧ ૧૧૪૬૭ ૨૨૬૪ 
૨ ભાવનગર ૨૨૭૦૩ ૮૭૦૫ ૧૭૮૭ ૧૪૫૦૦ ૫૧૨૧ 

--------- 
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આણંદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૦૫૫ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ િજ ામાં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય મળેવવા 
માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૩૦૪૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને    (૨) ૧૪૩૦ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૬૬૭.૯૫ લાખ 

--------- 
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો  

  ૨૧૧૬૬ ી કાંિતભાઈ બલર  (સુરત-ઉ ર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કલ ુ
૨૪,૯૬૯ નવા વાહનો ન ધવામાં આ યા. 

 (૨) તે પેટે કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે . ૩૪.૫૯ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

ભ ચ અને નમદા િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાુ ે  
  ૨૩૩૦૬ ી સંજયભાઈ સોલકંી  (જબુસરં ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ભ ચ અન ેનમદા િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોએ આ મહ યા કરીુ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ભ ચ ૦ 
નમદા ૦ 

૨૦૧૯ 
િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
ભ ચ ૦ 
નમદા ૦  

 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ુ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ુ
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અન ે સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાુ , 
૦% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામાં આવ ે છેુ . અન ે કૃિષ િવ તરણથી 
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજર થયેલ આવાસોૂ  

  ૨૧૦૮૫ ી ગજ િસંહ પરમાર ે  ( ાંિતજ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં ધાનમં ી આવાસ 
યોજના ( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા 
આવાસો બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) સાબરકાંઠા િજ ામા ં ધાનમં ી આવાસ યોજના 
( ામીણ) હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૫૦૨૭ આવાસો 
બનાવવાનું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કેટલા આવાસો મંજર થયા છેૂ , અન ે

  (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૪૮૧૦ આવાસો મંજર થયા છેૂ . 
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 (૩) તે પૈકી કેટલા આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે?   (૩) તે પૈકી ૪૦૩૮ આવાસોનું કામ ગિત હેઠળ છે. 
 

ખેડા અને આણંદ િજ ામાં મેટીક ટન ખાતરનો જ થો 
  ૨૨૯૨૬ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ચાલ ુ
રિવ િસઝનમા ં ખેડા અને આણંદ િજ ાના ખેડતોન ેૂ
જ રયાત મુજબ અન ે સમયસર ખાતરનો જ થો મળી 
રહે તે માટે ઉ ત બંને િજ ાના ખેતીવાડી ખાતાએ કેટલા 
મેટીક ટન યુ રયા અને ડી.એ.પી. તથા એમ.ઓ.પી. 
ખાતરના જ થાની માંગણી કરેલ છે, અન ે

  (૧)  
ઓ ટોબર-૧૯ થી યુઆરી-૨૦ માટ ે

માંગણી જ થો (મે.ટન) 
અન.ુ 

નં 
િજ ો 

યુ રયા ડી.એ.પી. એમ.ઓ.પી. કલુ  
૧ ખેડા ૩૯૨૭૧ ૯૦૭૫ ૨૫૧૩ ૫૦૮૫૯ 

 (૨) તે પૈકી તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ સુધીમા ં
કેટલા મેટીક ટન ખાતરનો જ થો ઉ ત બંને િજ ાઓન ે
પુરો પાડવામાં આવેલ છે?  

  (૨) 
રિવ િસઝનમાં તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની 

િ થિતએ ઉપલ ધ થયેલ ખાતરનો જ થો 
(જ થો મે.ટન) 

અન.ુ 
નં 

િજ ો 

યુ રયા ડી.એ.પી. એમ.ઓ.પી. કલુ  
૧ ખેડા ૩૮૫૬૫ ૩૪૩૯ ૧૨૭૪ ૪૩૨૭૮ 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચે ૃ  

  ૨૧૨૧૮ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહેસાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કૃિષ મહો સવના કેટલા કાય મો 
થયા, 

  (૧) ૨૦ કાય મો 

 (૨) તેમા કેટલા લાભાથ ઓએ ભાગ લીધો, અને   (૨) ૨૩,૪૬૬ લાભાથ ઓ 
 (૩) તે પાછળ કલ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યોુ ?   (૩) . ૪૫,૫૨,૫૧૦/- 

--------- 
અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

  ૨૧૧૭૦ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં ૧,૭૨,૫૧૦ 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

 (૨) તે પેટે કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે . ૨૭૨.૧૦ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને થાપણ અને વસુલાત વૃિ માં સહાય 
  ૨૨૨૯૬ ી શભંુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં કેટલી સેવા સહકારી મંડળીઓન ે
થાપણ અને વસુલાત વિૃ  સહાય આપવામાં આવેલ છે?  

  ૩૬ 

--------- 
સુરત િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૨૦૩ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧)  
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વષમાં સરુત િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતરમાં 

સહાય માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 
અનું 

નં 
નાણાકીય વષ 

મળેલ 

અર ઓની 

સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૩૭ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

૯૩૯ 

 કલુ  ૧૭૭૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી અને ૂ    (૨)  

અનુ ં

નં 
નાણાકીય વષ 

મંજર કરલ ૂ ે

અર ઓની 

સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૪૬ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 

૩૫૯ 

 કલુ  ૯૦૫  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનું 
નં 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( .) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૭૩,૩૪,૦૦૦/- 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧,૦૪,૯૭,૦૦૦/- 

 કલુ  ૨,૭૮,૩૧,૦૦૦/-  
--------- 

ક છ િજ ામાં ધિન  ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટ મળેલ અર ઓે  
  ૨૧૧૯૫ ી િવર િસંહ ડ  ે ે  (માંડવી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામા ં ધિન  ખેતીથી વાવેલા 
ફળપાકોમા ંસહાય માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
અનુ. 
નં. 

નાણાકીય વષ 
મળેલ અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૨૮ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૯૨૯ 

કુલ ૪૭૫૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અનુ. 
નં. 

નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૫૭ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૫૮૯ 

કુલ ૨૨૪૬  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનુ. 
નં. 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( .) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬,૭૧,૧૪,૦૦૦/- 
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૨ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨,૪૭,૪૧,૦૦૦/- 

કુલ ૯,૧૮,૫૫,૦૦૦/-  
રા યમાં બીપીએલ યાદીનો સવ 

  ૨૩૧૯૮ ી ગુલાબિસંહ રાજપુત  (થરાદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બીપીએલ યાદી માટે છે  ે યારે સવ કરવામાં આવેલ, 

  (૧) ભારત સરકાર ીના ામીણ મં ાલયની સુચના 
અનુસાર ૨૦૦૬થી BPL માટેનો સવ કરાવવામા ંઆવે છે. 
ભારત સરકાર ીની માગદશક સૂચનાઓ મુજબ લાભાથ  

ારા રજઆત કરવામા ં આવતાૂ , તેમની મોજણી હાથ ધરી 
બીપીએલ યાદીન ે અ તન કરવામા ં આવે છે. આમ 
બીપીએલ યાદી ગિતશીલ છે. 

 (૨) બીપીએલ યાદીને અપડેટ કરવા માટે નવો સવ 
કરવા માટેની કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૨) બીપીએલ યાદી ગિતશીલ હોવાથી  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૩) યાં સુધીમા ંનવો સવ કરવામાં આવશ?ે   (૩) બીપીએલ યાદી ગિતશીલ હોવાથી  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી  

  ૨૧૦૯૩ ી કશુભાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના 
અંતગત વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ભાવનગર િજ ામા ં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવાની હતી, 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી  

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૧,૫૪,૪૮૪ ૮,૯૦,૫૧૮ ૨૦,૪૫,૦૦૨  
 (૨) તેની સામ ે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૨) તેની સામે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કલુ  

૯,૨૯,૩૮૩ ૧૨,૩૨,૪૫૫ ૨૧,૬૧,૮૩૮  
 (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વષવાર મ હલાઓ માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષવાર 
મ હલાઓ માટે નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કલુ  

૪,૨૮,૩૮૨ ૬,૩૦,૬૬૦ ૧૦,૫૯,૦૪૨  
--------- 

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં ખેડૂતોએ કરલ આ મહ યાે ે  
  ૨૩૨૬૫ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામા ંિજ ાવાર 
કેટલા ખેડતોએ આ મહ યા કરીૂ , 

  (૧)  
૨૦૧૮ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
અમરેલી ૨ 

ભાવનગર ૦ 
૨૦૧૯ 

િજ ાનું નામ આ મહ યા કરલ ખેડૂતની સં યાે  
અમરેલી ૦ 

ભાવનગર ૦  
 (૨) ખેડતોએ આ મહ યા કરવાના મુ ય કારણો શા ૂ
સામે આ યા, અને 

  (૨)  
વષ-૨૦૧૮  પાક િન ફળ જતા તથા ઓછો વરસાદ 

પડવાના કારણ ે 
 (૩) ખેડતોની આ મહ યા રોકવા સરકારે શા પગલા ંૂ
લીધાં ? 

  (૩) સરકાર ીના કૃિષ, ખેડત ક યાણ અને સહકાર ૂ
િવભાગ ારા ખેડતોનેૂ  ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના, 
૦% યાજ ે પાક િધરાણ યોજના તેમજ રા ય અને કે  
પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ સહાય યોજનાઓ ારા 
ખેડતોને લાભ આપવામાં આવે છે અને કૃિષ િવ તરણથી ૂ
તાંિ ક માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ભાવનગર અને વલસાડ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજનાે  

  ૨૩૨૭૨ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમા ં વષવાર ભાવનગર અને વલસાડ િજ ામાં 

િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી 

અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર ભાવનગર અને વલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર 

વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ 

મળી. 
િજ ાનંુ 

નામ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

ભાવનગર ૩૧૪૪ ૨૮૨૧ ૫૯૬૫ 

વલસાડ ૩૩૪૨ ૨૧૩૨ ૫૪૭૪  
 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉ ત ૂ
વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામાં 
આવી અન ે કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનંુ 
નામ 

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

ભાવનગર ૧૮૭૬ ૧૪૮૨ ૧૯૪૫ ૭૮૩ 
વલસાડ ૧૩૩૦ ૧૦૯૯ ૨૬૮૬ ૬૦૭  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો છે 
અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 
અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

--------- 
રા યમાં જુની રગભૂિમના નાટકોના િનમાણ માટ કલાકારોને ં ે આિથક સહાય 

  ૨૨૨૫૬ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય રમતગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ મં ી ી ૃ (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જની રગભૂિમના નાટકોના િનમાણુ ં  માટે કલાકારોન ે
આિથક સહાય આપવા માટે રા ય સરકારની કોઈ યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલા કલાકારોને આિથક સહાય ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ ૨૦૧૮ ૨૩ સં થાઓ 
વષ ૨૦૧૯ ૩૯ સં થાઓ  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ આ યોજના પાછળ કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો?  

  (૩) 
વષ ૨૦૧૮ . ૨૪,૦૦,૪૫૦/- 
વષ ૨૦૧૯ . ૨૫,૦૦,૦૦૦/-  

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ખેડૂતોને પાકવીમો ચૂકવવા બાબત 

  ૨૨૯૩૦ ીમતી ચં કાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોને ૂ
કયા પાકનો કેટલી રકમનો પાકવીમો ચૂકવવામાં આ યો, 

  (૧) પ ક ૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોને ૂ
કેટલી રકમનો પાક વીમો ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) તાલુકાવાર િવમા કપની ારા મંજર કરેલ દાવા ં ૂ
પૈકી બાકી રહેલ દાવા અન ેખેડતોની િવગત નીચે મુજબ છેૂ . 

તાલુકાનું નામ ખેડૂતોની સં યા 
દાવાની રકમ 

( ◌ા.) 
દેવગઢબા રયા ૧ ૧૪,૪૫૬ 
ફતેપૂરા ૧ ૧૮,૯૭૪ 
ઝાલોદ  ૧ ૩,૬૧૪ 
દાહોદ ૩ ૩૪,૧૯૭  

 (૩) આ બાકી રહેલ પાક વીમો યા સુધીમાં 
ચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલા વહેલા ચૂકવવા િવમા કપનીન ેં
જણાવેલ છે. 

પ ક- ૧ 

તાલુકાનું નામ પાક 
દાવા ચુકવાયેલ 
ખેડૂતોની સં યા 

દાવા ચુકવાયેલ રકમ ( .) 

રિવ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮ 
દાહોદ ઘ  િપયત ૨ ૩,૭૧૪ 
સંજલેી ઘ  િપયત ૭ ૩,૨૫૫ 

ખરીફ-૨૦૧૮ 
ઝાલોદ તુવેર ૧૯ ૨,૩૨,૬૦૪ 
દાહોદ તુવેર ૪ ૫૮,૭૨૧ 

દેવગઢબા રયા તુવેર ૩ ૨૩,૧૭૧ 
ધાનપુર તુવેર ૨ ૧૭,૯૦૫ 
ફતેપૂરા તુવેર ૩૯ ૨૭,૨૮૫ 
ફતેપૂરા મકાઈ ૧ ૧,૫૮૬ 

લીમખેડા તુવેર ૧૫ ૧,૪૧,૩૨૯ 
િસંગવડ તુવેર ૧૩ ૧,૪૭,૪૫૮ 

ખરીફ-૨૦૧૯ 
ઝાલોદ મકાઈ ૯ ૧,૫૮,૬૧૧ 
દાહોદ મકાઈ ૪ ૪૦,૭૯૪ 

ધાનપુર મકાઈ ૩ ૧૩,૪૧૫ 
સંજલેી મકાઈ ૫ ૧૩,૯૭૩ 
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જનાગઢ િજ ામાં મગફળીની નવી તોના સંશોધન માટ આવેલ ક ોૂ ે ે  
  ૨૨૯૧૧ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ

િજ ામાં મગફળીની નવી તોના સંશોધન માટે કેટલા 

કે ો યાં યાં આવેલા છે, 

  (૧) મુ ય તેલીિબયાં સંશોધન કે , જનાગઢ કૃિષ ૂ

યુિનવિસટી, જનાગઢ ખાતે અન ેૂ ICAR નું રા ીય 

મગફળી સંશોધન કે , ઈવનગર રોડ, જનાગઢ ખાતે ૂ

આવેલ છે. 

 (૨) આ સંશોધન માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર કેટલી રકમનો ખચ થયો, અન ે

  (૨) સમયાંતરે િવ તારન ે અનુ પ પાકની નવી તો 

િવકસાવવી તે યુિનવિસટીનું અ ીમ હરોળનું સશંોધન કાય 

છે. જનાગઢ કૃિષ યુિનવિસટીમાં ૂ મગફળી કે કોઈપણ અ ય 

નવી તોના સંશોધન માટે ા ટની અલગથી ગવાઈ 

કરવામા ંઆવતી નથી. રા ય સરકાર તથા ICAR મંજર ૂ

થયેલ ા ટમાંથી નવી તોનું સંશોધન કરવામાં આવે છે.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા ખેડતોન ેૂ

મગફળીની નવી સંશાિધત તોનું િવતરણ કરવામા ં

આ યુ?ં 

  (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૩૩૩ તથા વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ અંિતત) મા ં૩૭૨. 

--------- 

િશહોર બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર રકમ ે ૂ  

  ૨૨૨૮૮ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં ભાવનગર િજ ાની િશહોર બ ર સિમિતને 

આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ 

મંજર કરવામાં આવલે છેૂ , અને 

  (૧) . ૫૦.૦૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 

ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૫૦.૦૦/- લાખ 

--------- 

ક છ િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 

  ૨૨૩૦૨ ડૉ. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં ક છ િજ ામા ં૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય હેઠળ 

કલ કેટલા િપયા સહાય ચૂકવવામાં આવીુ , અન ે

  (૧) . ૧૪,૮૧,૯૭૪/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામા ં કેટલો વધારો 

થયો? 

  (૨) ૨,૮૯૨ મે.ટન 

--------- 
નમદા િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૨૦૦ ી શૈલષેભાઈ મહતા ે  (ડભોઈ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતરમા ં
સહાય માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનું 
નં 

નાણાકીય વષ 
મળેલ 

અર ઓની 
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સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૯૭ 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૭૬૦ 

 કલુ  ૧૪૫૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અનું 
નં 

નાણાકીય વષ 
મંજર કરલ ૂ ે

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૬૨ 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૨૭૯ 

 કલુ  ૭૪૧  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનું 
નં 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( .) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૮૩,૫૭,૦૦૦/- 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ) 

૧,૦૯,૦૮,૦૦૦/- 

 કલુ  ૨,૯૨,૬૫,૦૦૦/-  
--------- 

રાજકોટ િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 
  ૨૨૨૯૯ ી ગોિવંદભાઈ પટલે   (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવીુ , અન ે

  (૧) . ૮,૧૭,૫૦,૪૮૦/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૫૧,૪૭૯ મે.ટન 

--------- 
મોરવા (હ) બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૭૬ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં પંચમહાલ િજ ાની મોરવા (હ) બ ર સિમિતન ે
િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે, અને  

  (૧) .૧૪૮.૩૩/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) .૧૪૮.૩૩/- લાખ 

--------- 
વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

  ૨૧૧૮૬ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વડોદરા એ.આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨-   (૧) વડોદરા એ.આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
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૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા વાહનો ડીટેઇન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૩૮૫ વાહનો ડીટેઇન કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસલૂવામા ંઆવી 
? 

  (૨) તે અ વયે .૬,૪૫,૫૦૦/- દંડ વસૂલ કરવામા ં
આ યો. 

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં અનાજના ખરખર જ રી જ થાે ે નું િવતરણ 

  ૨૧૨૧૫ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર ખાડીયા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં વષવાર રા ીય 
અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ મા ંખરેખર જ રી િવતરણ 
જ થા અ પૂણા યોજના હેઠળ કેટલા અનાજના સામ ે
કેટલા જ થાનું િવતરણ કરવામા ંઆ યુ,ં અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અને િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં રા ીય અ  સલામતી 
કાયદો-૨૦૧૩ હેઠળ નીચે મુજબ અનાજની ખરેખર 
જ રયાત સામ ેફાળવણી કરી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

(આંકડા મ.ેટનમા)ં 

િજ ાનંુ નામ વષ 
ખરખર જ રી ે
િવતરણ જ થો 
(જ રયાત) 

િવતરણ થયેલ 
જ થો 

અમદાવાદ શહેર ૨૦૧૮ ૧૧૭૬૦૦.૧૨ ૯૬૯૭૧.૩૭ 
 ૨૦૧૯ ૧૦૭૦૫૩.૩૫ ૯૨૧૮૩.૭૯ 
 કુલ ૨૨૪૬૫૩.૪૭ ૧૮૯૧૫૫.૧૬ 

અમદાવાદ ૨૦૧૮ ૬૩૦૭૧.૮૯ ૫૬૧૨૧.૬૯ 
 ૨૦૧૯ ૫૧૯૪૨.૮૮ ૪૬૨૦૬.૯૨ 
 કુલ ૧૧૫૦૧૪.૭૭ ૧૦૨૩૨૮.૬૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ અનાજના જ થાનું િવતરણ 
થાય તે માટે સરકારે શી કાયવાહી કરી? 

  (૨) સરકાર ી ારા કરવામાં આવેલ કાયવાહીની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

 રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ હેઠળ 
સમાિવ  લાભાથ ઓને અનાજના જ થા 
િવતરણની ણકારી મળી રહે તે હેતુસર દર માસ ે
રા યના અ ગ ય સમાચારપ ોમા ં કાડધારકોન ે
મળવાપા  જ થા તથા િવતરણ માણ અન ે
ભાવની િવગતો િસ ધ કરવામાં આવે છે.  

 રેશનકાડ ધારકોને સમયસર અને પૂરેપૂરો જ થો 
મળ ે તે માટે મામલતદાર ી ારા વખતોવખત 
વાજબી ભાવના દુકાનદારો સાથે મીટ ગ યો  
સમી ા કરી માગદશન આપવામાં આવે છે અન ે
િજ ા પુરવઠા અિધકારી ીઓને પણ માિસક 
મીટ ગમાં િવતરણ સંબંધી સમી ા કરવામાં આવે 
છે. 

 દરેક વાજબી ભાવની દુકાન પર લગાવલે બોડ પર 
જ ે તે વતમાન માસ માટે લાભાથ ઓન ે
મળવાપા  જ થા અને ભાવની િવગતો લખી 

ણકારી આપવામા ંઆવે છે.  
--------- 

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ 
  ૨૧૧૫૨ ી અભેિસહં તડવી (સંખેડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છોટા 
ઉદેપુર િજ ામાં નવી ાદિેશક વાહન યવહાર અિધકારીની 
કચેરીના બાંધકામનું મંજર થયેલ કામ કયા તબ ે  છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છોટા ઉદેપુર 
િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની 
કચેરીનું બાંધકામ તા.૧૦-૦૩-૨૦૧૯ ના રોજ પૂણ 
થયેલ છે. 
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 (૨) આ બાંધકામ પાછળ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો, અન ે

  (૨) બાંધકામ પાછળ કલ ુ .૩૧૬.૩૦ લાખ ખચ 
થયેલ છે. 

 (૩) આ કામ યારે પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે   (૩) આ કામ તા.૧૦-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ પૂણ 
થયેલ છે. 

--------- 
િશનોર બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૮૧ ીમતી મનીષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ાની િશનોર બ ર સિમિતન ે િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) .૨૬૨.૫૫/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) .૨૬૨.૫૫/- લાખ 

--------- 
મહેસાણા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૮૩ ી રમણભાઈ પટલે  (વી પુર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ાની મહેસાણા બ ર સિમિતને 
િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં ૂ
આવેલ છે, અન ે

  (૧) .૮૦.૩૮/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) .૮૦.૩૮/- લાખ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં નડાબેટ ખાતે વાસન માટ સુિવધાઓે  

  ૨૨૨૪૩ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના નડાબેટ ખાતે કોઇ વાસન સિુવધા ઉભી કરવામા ં
આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો આ થળે કઇ સુિવધાઓ ઉભી 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) બનાસકાંઠા િજ ાના નડાબેટ ખાતે છે ા બે 
વષમાં નીચેની સુિવધાઓ ઉભી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 નડે રી મં દર ખાતે યાિ કો માટે િવસામો 
 ટી જકશન ખાતે દુકાનોં , િવશાળ પાિકગ, 

ઓડીટોરીયમ, ટોઈલટે લોક, પીવાના પાણીની 
સુિવધા, સાઈને સ, રીટેન ગ વોલ, અરાઈવલ 
લાઝા, સી.સી.રોડ, પેવર લોક વગેરે. 

 ટી જકશન થી ઝીરો પોઈ ટ જવાના ર તાનુ ંં
ટ થન ગ કામ. 

 ઝીરો પોઈ ટ ખાતે વોચ ટાવરની સિુવધા. 
  યુ ગ ડેક 

 (૩) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો ખચ થવા 
પામેલ છે ? 

  (૩) ` ૨૯૪૪.૫૯ લાખ. 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે  

  ૨૨૨૬૩ ી ેશકમાર સેવકુ   (લુણાવાડા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ   (૧) મ હસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
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યોજના અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  
૧ સંતરામપુર ૯૪૩ 
૨ લુણાવાડા ૧૬૫૭ 
૩ ખાનપુર ૬૦૩ 
૪ કડાણા ૮૧૭ 
૫ િવરપુર ૪૪૨ 
૬ બાલાિસનોર ૭૪૭ 

કલુ  ૫૨૦૯  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ . 
િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
ભલામણ કરેલ અર  

૩૪૮૫ 

બકો ારા મંજર કરેલ ૂ
અર  

૧૮૯૮ 

 
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજર કરવામાં આવીૂ ?   (૩) . ૧૬૬૯.૯૫ લાખની સહાય મંજર કરવામા ંૂ

આવી. 
--------- 

બારડોલી બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  
  ૨૨૨૭૮ ીમતી ઝંખના પટલે   (ચોયાસી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ાની બારડોલી બ ર સિમિતન ે િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) .૧૮.૭૭/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) .૧૮.૭૭/- લાખ 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે  

  ૨૨૨૬૬ ી રમેશભાઈ કટારા  (ફતેપૂરા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ 

યોજના અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) મ હસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 

અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  

૧ સંતરામપુર ૯૪૩ 

૨ લુણાવાડા ૧૬૫૭ 

૩ ખાનપુર ૬૦૩ 

૪ કડાણા ૮૧૭ 

૫ િવરપુર ૪૪૨ 

૬ બાલાિસનોર ૭૪૭ 

કલુ  ૫૨૦૯  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 

અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ . 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
ભલામણ કરેલ અર  

૩૪૮૫ 

બકો ારા મંજર કરેલ ૂ ૧૮૯૮ 
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અર   
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજર કરવામાં આવીૂ ?   (૩) . ૧૬૬૯.૯૫ લાખની સહાય મંજર કરવામા ંૂ

આવી. 
--------- 

આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  
  ૨૩૨૭૫ ી કાંિતભાઈ સોઢાભાઈ પરમાર  (આણંદ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર આણંદ અન ે પંચમહાલ િજ ામાં 
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વય ે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
 વષવાર આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર વાજપાઈ 
 બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ 
નામ 

તા ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ 
અર  

આણંદ ૬૮૩૧ ૨૮૯૬ ૯૭૨૭ 
પંચમહાલ ૩૧૪૩ ૨૮૪૬ ૫૯૮૯  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયલે અર ઓ પૈકી ઉ ત ૂ
વષવાર, િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય 
ચૂકવવામા ં આવી અન ે કેટલી અર ઓમા ં સહાય 
ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ 
નામ 

તા ૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા ૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

 સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  

આણંદ ૩૪૦૧ ૫૩૮૪ ૫૬૯૪ ૧૩૧૬ 
પંચમહાલ ૧૨૩૮ ૬૯૬ ૬૦૧ ૫૬૯  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા 
કારણો છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
 નાણાકીય વષના લેઇમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
 ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી અ તાના 
 ધોરણે સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

--------- 
િશહોર બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૮૯ ી આર.સી. મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ાની િશહોર બ ર સિમિતને 
આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ 
મંજર કરવામાં આવલે છેૂ , અને 

  (૧) .૫૦.૦૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) .૫૦.૦૦/- લાખ 

--------- 
બોરસદ તાલુકામાં ાણીઓ ારા કિષ પાકોને થતુ નુકસાનૃ  

  ૨૨૯૨૩ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના બોરસદ તાલુકામાં કૃિષ પાકોને નીલગાય, ભૂંડ, 
વાંદરાઓ ારા નુકસાન થતંુ હોવાની ફ રયાદથી સરકાર 
વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત ાણીઓ ારા થતંુ નુકસાન 
અટકાવવા માટે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા?  

  (૨) તાર ફે સ ગની યોજના અમલી હોય અ ય કોઈ 
 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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અમરલી િજે ામાં ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય મેળવવાની અર ઓ 

  ૨૩૭૯૦ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સન ે

૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ના વષમાં અમરેલી િજ ામાં તાલકુાવાર 

ખેડત અક માત વીમાની સહાય મેળવવાની કેટલી ૂ

અર ઓ મળી છે, 

  (૧) વષવાર, તાલુકાવાર મળલે અર ઓની િવગત 

પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર 

મંજર કરવામાં આવીૂ , 

  (૨) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર થયેલ અર ઓની ૂ

િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત કેટલી અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર 
નામંજર કરવામાં આવી છે અને તેના શા ંકારણો છેૂ , અન ે

  (૩) વષવાર, તાલુકાવાર નામંજર કરવામાં આવેલ ૂ
અર ઓની િવગત પ ક-૩ મુજબ છે. 
નામંજર થયેલ અર ઓના કારણો નીચે મુજબ છેૂ . 
૧. મૃતક ઇફે ટીવ વલેીડ ડાયવી ગ લાયસ સ ધરાવતા ના 
હોવાથી. 
૨. મૃતક ન ધાયલે ખાતેદાર ખેડત ૂ / ખાતેદાર ખેડતના ૂ

થમ સંતાન ન હોવાથી. 
૩. દાવો અ ય યોજનામા ંચૂકવવામાં આવેલ હોવાથી 
૪. મૃ યુનું કારણ અક માત ન હોવાથી / કદરતી મૃ યુ ુ
હોવાથી 

 (૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમા ં મંજર કરવામા ંૂ
આવશ?ે 

  (૪) વીમા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
માંગવામાં આવેલ ખટૂતા સાધનીક કાગળોની 
અરજદાર ીઓ ારા પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની 
કચેરી, ગાંધીનગર ારા મંજર કરવામાં આવશેૂ . 

પ ક-૧  
મળેલ અર ઓની સં યા  

તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

અમરેલી ૦૬ ૦૯ 
લીલીયા ૦૫ ૦૫ 
લાઠી ૦૬ ૦૫ 

બાબરા ૧૬ ૧૭ 
કકાવાવુ  ૦૯ ૦૬ 
બગસરા ૦૩ ૦૮ 

ધારી ૦૭ ૦૪ 
સાવરકડલાુ ં  ૧૮ ૨૧ 

ખાંભા ૦૬ ૦૯ 
રાજલાુ  ૦૬ ૧૨ 
ફરાબાદ ૦૦ ૦૪ 

કલુ  ૮૨ ૧૦૦ 
પ ક-૨  

મંજર અર ઓની સં યા ૂ  
તાલુકાનું નામ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અમરેલી ૦૪ ૦૬ 
લીલીયા ૦૨ ૦૩ 
લાઠી ૦૫ ૦૧ 

બાબરા ૧૩ ૦૯ 
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કુકાવાવ ૦૮ ૦૧ 
બગસરા ૦૧ ૦૬ 

ધારી ૦૬ ૦૧ 
સાવરકડલાુ ં  ૧૫ ૦૯ 

ખાંભા ૦૪ ૦૪ 
રાજલાુ  ૦૬ ૦૭ 
ફરાબાદ ૦૪ ૦૪ 

કલુ  ૬૪ ૫૧ 
પ ક-૩  

નામંજર અર ઓની સં યા ૂ  
તાલુકાનું નામ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અમરેલી ૦૧ ૦૦ 
લીલીયા ૦૨ ૦૧ 
લાઠી ૦૦ ૦૧ 

બાબરા ૦૧ ૦૧ 
કકાવાવુ  ૦૧ ૦૪ 
બગસરા ૦૦ ૦૦ 

ધારી ૦૦ ૦૦ 
સાવરકડલાુ ં  ૦૧ ૦૧ 

ખાંભા ૦૧ ૦૦ 
રાજલાુ  ૦૦ ૦૦ 
ફરાબાદ ૦૦ ૦૦ 

કલુ  ૦૭ ૦૮ 
--------- 

મોરબી અને ક છ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ ે  
  ૨૩૨૪૫ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મોરબી અને ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર વાવેતર 
િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ આંકડા 
મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ 
માટે યારે યારે આંકડા મળેવવામાં આ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અન ે ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કુલ વાવેતર િવ તાર (હે.) 
ઋત ુ

મોરબી ક છ  
રિવ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૮૫૫ ૧૨૭૦૦૪ 
ઉનાળુ ૨૦૧૯ ૨૫૨૦૧ ૩૪૫૬૦ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
મોરબી િજ ા માટે . ૨૬,૩૧,૧૪૦ અને ક છ િજ ા માટે  
. ૪૯,૩૯,૮૩૦ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
ડાંગ અને નવસારી િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ ે  

  ૨૩૩૧૮ ી મંગળભાઇ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક   (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
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વષમાં ડાંગ અને નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર વાવેતર 
િવ તારના અદંા ના િનયિમત તથા ચો સ આંકડા 
મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ 
માટે યારે યારે આંકડા મળેવવામાં આ યા, 

૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેતર િવ તાર ુ (હે.) 
ઋતુ 

ડાંગ નવસારી 
રિવ ૨૦૧૮-
૧૯ 

૧૦૬૧૦ ૧૦૯૨૨ 

ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૨૭૧૮ ૧૩૪૧૩ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
ડાંગ િજ ા માટે . ૪,૪૫,૮૮૦ અને નવસારી િજ ા માટે  
. ૫,૩૫,૮૧૪ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે   

  ૨૩૨૮૯ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામા ં તાલુકાવાર 
વાવેતર િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા 
સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામાં આ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અન ે ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કુલ વાવેતર િવ તાર (હે.) 
ઋત ુ

મહીસાગર પંચમહાલ 
રિવ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૬૧૧૭ ૪૫૩૦૧ 
ઉનાળુ ૨૦૧૯ ૨૦૫૧૪ ૧૬૧૬૪ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
મહીસાગર િજ ા માટે . ૧૨,૨૬,૧૭૫ અને પંચમહાલ 
િજ ા માટે . ૧૬,૪૫,૧૦૬ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ શહર ે /િજ ામાં વાસન થળોના િવકાસ માટ ફાળવેલ રકમ ે  

  ૨૩૩૩૦ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
અમદાવાદ શહેર / િજ ામા ં યા વાસન થળોના 
િવકાસ માટે છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમ 
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧)  
ફાળવેલ રકમ . લાખમાં  

મ થળ 
તા. ૦૧-૦૧-
૧૮ થી તા. 
૩૧-૧૨-૧૮ 

તા. ૦૧-૦૧-
૧૯ થી તા. 
૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ ગણેશપૂરા મં દર, તા. ધોળકા ૦૦ ૩૫૦ 
૨ પરપો ટયા મહાદેવ મં દર, 

તા. ધોળકા 
૦૦ ૩૫૦ 

૩ સાબરમતી આ મ, હ રજન 
આ મ, ગુજરાત િવ ાપીઠ, 
ગુજરાત ખાદી ામ ઉ ોગ 
અને સાબરમતી ગો શાળા 
ખાત ેિવકાસની કામગીરી  

૯૭૦ ૭૦૬ 



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 230 

૪ કોચરબ આ મ  ૦૦ ૧૩૪.૪૨  
 (૨) ઉ ત ફાળવેલ રકમ પૈકી વાસન થળવાર 
કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં આ યો, અન ે કેટલી રકમ 
વણવપરાયેલ રહી, 

 

 (૩)  રકમ વણવપરાયલે રહી હોય તો તેના 
કારણો શુ?ં 

 

 (૨) અને (૩)  

મ થળ થયેલ ખચ 
વણવપરાયેલ 

રકમ  
( . લાખમાં ) 

વણવપરાયેલ 
રકમ અંગે 

કારણ 
૧ ગણેશપૂરા મં દર ૦૦ ૩૫૦ 
૨ પરપો ટયા મહાદેવ 

મં દર  
૦૦ ૩૫૦ 

બંને કામો 
ગિત હેઠળ 

છે. 

૩ સાબરમતી આ મ, 
હ રજન આ મ, 
ગુજરાત િવ ાપીઠ, 
ગુજરાત ખાદી ામ 
ઉ ોગ અન ે
સાબરમતી ગો શાળા 
ખાત ેિવકાસની 
કામગીરી  

૧૦૯૯ ૫૭૭ 
કામગીરી 
ગિત હેઠળ 

છે. 

૪ કોચરબ આ મ  ૧૩૪.૪૨ ૦૦   
--------- 

વાસન ભાગના તાબા હઠળ આવેલ બોડે -કોપ રશને  
  ૨૩૩૧૫ ી સુિનલભાઇ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) વાસન ભાગના તાબા હેઠળના ગુજરાત 

વાસન િનગમ િલ.ની તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય વષમા ંવષવાર કેટલી રકમની 
ખોટ અને કેટલી રકમની આવક થઇ, અને 

  (૧)  
વષ ખોટ આવક ( િપયા લાખમાં 

) 
૨૦૧૭-૧૮ શૂ ય ૯૭૧૯.૪૮ 
૨૦૧૮-૧૯ શૂ ય ૮૯૩૭.૭૦  

 (૨) િનગમની ખોટ ઘટાડવા સરકારે શા ં પગલા 
લીધા? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા ય સરકાર કરલ સરકારી વાસનની હરાતો પાછળ કરલ ખચ ે ે ે ે  

  ૨૩૭૯૬ ી ેશકમાર મેવાણીુ   (વડગામ) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકારે છે ા બે વષમાં વાસનની હેરાતો પાછળ કેટલો 
ખચ કય ,  

  (૧) . ૬૬.૭૯ કરોડ  

 (૨) તે પૈકી કેટલી હેરાતો અ ય રા યોમા ંકરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) . ૪૨.૦૨ કરોડ 

 (૩) આ હેરાતોથી શુ ંલાભ થયો?   (૩) ગુજરાતના વાસન થળોની ચાર- િસિ થી 
સમ  દેશમા ં લોકો મા હતગાર થયા, જનેે પ રણામ ે
ગુજરાતમાં વાસીઓની સં યામાં ઉ રો ર વધારો થયો. 

--------- 
ઝઘડીયા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૭૫ ી અ ણિસંહ રણા  (વાગરા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ િજ ાની ઝઘડીયા બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને  

  (૧) . ૫૨.૧૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૫૨.૧૦/- લાખ 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવ ે  

  ૨૩૨૪૮ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં રાજકોટ અન ેપોરબંદર િજ ામા ંતાલુકાવાર વાવેતર 
િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ આંકડા 
મેળવવા સટેેલાઈટ ઈમેજ અન ે ડોન ફોટો ાફી ારા સવ 
માટે યારે યારે આંકડા મળેવવામાં આ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેતર િવ તાર ુ (હે.) 
ઋતુ 

રાજકોટ પોરબંદર 
રિવ ૨૦૧૮-
૧૯ 

૧૧૦૮૮૪ ૫૨૩૭૦ 

ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૯૦૬૬ ૩૧૩૩ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
રાજકોટ િજ ા માટે . ૪૨,૧૬,૦૫૨ અને પોરબંદર િજ ા 
માટે . ૯,૮૪,૪૪૬ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
બારડોલી બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૮૫ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ાની બારડોલી બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને  

  (૧) . ૧૮.૭૭ /- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૧૮.૭૭ /- લાખ 

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી વારા સવે  

  ૨૩૨૧૦ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર 
વાવેતર િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સટેેલાઈટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા 
સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામાં આ યા,  

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અન ે ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કુલ વાવેતર િવ તાર (હે.) 
ઋત ુ

સાબરકાંઠા અરવ ી 
રિવ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૯૭૧૧ ૧૧૨૦૩૩ 
ઉનાળુ ૨૦૧૯ ૩૬૧૩૬ ૧૯૫૦૬ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઇ ફોટે નોલો સ ા.લી. ન ે

સાબરકાંઠા િજ ા માટે .૨૪,૦૨,૨૬૮ અને અરવ ી 

િજ ા માટે .૨૨,૩૨,૪૬૯ ચૂકવેલ છે. 

--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં યાયામ શાળાઓને આિથક સહાય આપવા બાબત 

  ૨૨૨૫૩ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ  (કાલોલ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ મં ી ી ૃ

(રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની ઉ ત િ થિતએ 

રા યમાં રમત ગમત ે ે કામ કરતી યાયામ શાળાઓન ે

આિથક સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 

વષવાર પંચમહાલ િજ ામાં કેટલા યાયામ શાળાઓન ે

આિથક સહાય પુરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૨) વષ-૨૦૧૮મા ં૫ યાયામ શાળા 

  વષ -૨૦૧૯માં ૫ યાયામ શાળા 

 

 (૩) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો?   (૩) . ૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

િવરપુર બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૮૦ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ   (સંતરામપુર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં મ હસાગર િજ ાની િવરપુર બ ર સિમિતને િકસાન 

ક પવૃ  યોજના હેઠળ  કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ

છે, અને 

  (૧) . ૧૭.૬૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કેટલી રકમ 

ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૧૭.૬૦/- લાખ 

--------- 

ઝઘડીયા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૭૪ ી દુ યંતભાઈ પટલે   (ભ ચ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમા ં ભ ચ િજ ાની ઝઘડીયા બ ર સિમિતને િકસાન 

ક પવૃ  યોજના હેઠળ  કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ

છે, અને 

  (૧) . ૫૨.૧૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કેટલી રકમ 

ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૫૨.૧૦/- લાખ 

--------- 
છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં પોટસ સંકલનો ખચ ુ  

  ૨૩૭૬૯ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં છોટા ઉદેપુર અન ે વડોદરા િજ ામા ં તાલુકાવાર 
કેટલા પોટસ સંકલ ુ (રમતગમતના મેદાન) િવકસાવવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) - છોટાઉદેપુર િજ ામા ંતાલુકાવાર પોટસ સંકલ ુ
(રમતનાં મેદાન) િવકસાવવામા ંઆવેલ નથી. 
- યારે વડોદરા િજ ાના નીચેના તાલુકાઓમાં પોટસ 
સંકલ ુ (રમતના મેદાન) િવકસાવવામાં આવેલ છે. 

તાલુકો રમતસંકલુ  
વડોદરા ૨ 
વાઘોડીયા ૧ 
ડભોઈ ૧  

 (૨) ઉ ત પોટસ સંકલવાર છે ા બે વષમાં વષવાર ુ
કયા કામ માટે કેટલી રકમનો ખચ કય ? 

  (૨) પ ક-અ સામેલ છે. 

પ ક-અ                    . લાખમાં 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ રમતસંકલનું નામુ  

કામગીરીની િવગત રકમ  કામગીરીની િવગત રકમ  
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ઇ ડોર હોલ મેપલવૃડ 
ફલોર ગ 

૪૫.૦૬ ઇ ડોર હોલ એલ.ઇ.ડી.લાઇટ ૦.૬૭ 

ઇ ડોર હોલ એલ.ઇ.ડી.લાઇટ ૧૬.૩૨ ઇ ડોર હોલમાં પાટ શન, 
હો ટેલ સીલ ગ 

૯.૫૯ 

ઇ ડોર હોલમાં એ.સી.પી. 
પાટ શન 

૨.૩૪ ઇ ડોર હોલમાં પાટ શન તથા 
લાયવુડ ફીટ ગ 

૯.૧૪ 

ઇ ડોર હોલ એ ય.ુ પાટ શન ૨.૯૩ 
હો ટેલ િબ ડ ગ ૫૨.૮૬ 

ઇ ડોર હોલમાં ટશીટ હીટ 
ઇ યુલેશન તથા ાઇમર 
લગાડવાનું  

૬.૦૯ 

ાઉ ડ પાઇપલાઇન ૩.૬૪ હો ટેલ િબ ડ ગ ૪૩.૬૮ 

વાઘોડીયા, 
તા.વાઘોડીયા, 

િજ.વડોદરા 

ાઉ ડ ઇલે ટીકલ ૪.૧૬ પેનલ મ તથા પેવર લોક ૯.૪૫ 
કલુ  ૧૨૭.૩૧  ૭૮.૬૨ 

હોકી ાઉ ડ, પેવેલીયન શેડ 
તથા ટોઇલટે 

૧૪.૯૯ - - 

એ લેટીક ટેકમાં લાઇટ 
રીપેર ગ 

૪.૭૮ - - 

માંજલપુર, 
તા.વડોદરા, 
િજ.વડોદરા 

ટોગ મ બનાવવાનુ ંકામ ૧.૪૯ - - 
ટોઈલેટ સુધારણા ૧૯.૯૯ એલ.ઇ.ડી. લાઇટ ૨૨.૮૩ 

- - લાઇટ રીપેર ગ તથા મેટલ 
એલાઇડ 

૪.૫૨ 

- - બા કેટબોલ અને બેડિમ ટન 
કોટમા ંવોટર ુફ ગ 

૩.૯૨ 

સમા, તા.વડોદરા, 
િજ.વડોદરા 

- - કલરકામ તથા ટોઇલેટ લોકનું 
રીપેર ગ 

૯.૯૭ 

 કલ ુ  ૪૧.૨૫ કલુ  ૪૧.૨૪ 
કરનાળી, તા.ડભોઈ, 

િજ.વડોદરા 
મ ટીપપઝ હોલ ૬૭.૦૦ મ ટીપપઝ હોલ ૨૯૨.૯૩ 

 કલ ુ  ૬૭.૦૦ કલુ  ૨૯૨.૯૩ 
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 
  ૨૨૩૦૧ ી રાજ િસંહ ચાવડાે   ( હમતનગરં ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવીુ , અન ે

  (૧) .૫,૯૫,૩૭૫/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામા ં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૧૨૨૫ મે.ટન 

--------- 
ખેરાલુ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૭૭ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલુ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ાની ખેરાલુ બ ર સિમિતન ે િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ  કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) . ૫૦૦.૦૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૫૦૦.૦૦/- લાખ 
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મહીસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે  

  ૨૨૨૬૫ ી મહશકમાર રાવલે ુ   (ખંભાત) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહીસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ 
યોજના અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) મહીસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ 
યોજના અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  
૧ સંતરામપુર ૯૪૩ 
૨ લુણાવાડા ૧૬૫૭ 
૩ ખાનપુર ૬૦૩ 
૪ કડાણા ૮૧૭ 
૫ િવરપુર ૪૪૨ 
૬ બાલાિસનોર ૭૪૭ 

કલુ  ૫૨૦૯  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
ભલામણ કરેલ અર  

૩૪૮૫ 

બકો ારા મંજર કરેલ ૂ
અર  

૧૮૯૮ 

 
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજર કરવામાં આવીૂ ?   (૩) . ૧૬૬૯.૯૫ લાખની સહાય મંજર કરવામા ંૂ

આવી. 
--------- 

સુર નગર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને વૃિ માં સહાયે  
  ૨૨૨૯૮ ી ધન ભાઈ પટલે   (વઢવાણ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અંિતત છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર િજ ામાં કેટલી સેવા સહકારી 
મંડળીઓને િધરાણ અન ે વસુલાત વૃિ  સહાય આપવામા ં
આવેલ છે? 

   ૧૧ 

પંચમહાલ િજ ામાં મનરગા યોજના હઠળના મંજર કામો ે ે ૂ  
  ૨૧૯૭૬ ી જઠાભાઈ ભરવાડે   (શહેરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પંચમહાલ િજ ામા ંતાલુકાવાર છે ા બે વષમાં મનરેગા 
યોજના હેઠળ કેટલા માટી મેટલ રોડ, ચેકવોલ 
દવાલોના કામો મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં મનરેગા યોજના હેઠળ 
નીચેની િવગતે માટી મેટલ રોડ, ચેકવોલ દવાલોના કામો 
મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

છ ા બે વષમાં મંજર કામોની સં યાે ૂ  

મ તાલુકો 
માટી મેટલ 

રોડ 
ચેકવોલ 
દવાલો 

કુલ 

૧ ઘોઘંબા ૧૨૪ ૩૭૫ ૪૯૯ 
૨ ગોધરા ૪૬ ૧૯૪ ૨૪૦ 
૩ હાલોલ ૫ ૨૭ ૩૨ 
૪ ંબુઘોડા ૬૯ ૧૩૨ ૨૦૧ 
૫ કાલોલ ૪૧ ૨૩ ૬૪ 
૬ મોરવા (હ) ૨૪૪ ૩૪ ૨૭૮ 
૭ શહેરા ૬૪ ૩૩ ૯૭ 

કુલ ૫૯૩ ૮૧૮ ૧૪૧૧  
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 (૨) તે પૈકી કેટલા કામો પૂણ થયા અને કેટલા 
કામો બાકી છે, અન ે  

  (૨) તે પૈકી નીચેની િવગતે કામો પૂણ થયા અને કામો 
બાકી છે. 

પૂણ અને બાકી કામોની સં યા 
માટી મેટલ 

રોડ 
ચેકવોલ 
દવાલો 

કુલ 
મ તાલુકો 

પૂણ બાકી પૂણ બાકી પૂણ બાકી 
૧ ઘોઘંબા ૩૪ ૯૦ ૯૧ ૨૮૪ ૧૨૫ ૩૭૪ 
૨ ગોધરા ૮ ૩૮ ૭૧ ૧૨૩ ૭૯ ૧૬૧ 
૩ હાલોલ ૨ ૩ ૧૮ ૯ ૨૦ ૧૨ 
૪ ંબુઘોડા ૧૯ ૫૦ ૬૯ ૬૩ ૮૮ ૧૧૩ 
૫ કાલોલ ૧૭ ૨૪ ૨ ૨૧ ૧૯ ૪૫ 
૬ મોરવા 

(હ) 
૨૩૦ ૧૪ ૫ ૨૯ ૨૩૫ ૪૩ 

૭ શહેરા ૨૫ ૩૯ ૦ ૩૩ ૨૫ ૭૨ 

 (૩) ઉ ત કામો પેટે કેટલી રકમની ચૂકવણી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) ઉ ત કામો પેટે નીચેની િવગતે રકમની ચૂકવણી 
કરવામા ંઆવી. 

કામો પેટ ચૂકવેલ રકમની િવગત ે (રકમ . લાખમાં) 

મ તાલુકો 
માટી મેટલ 

રોડ 
ચેકવોલ 
દવાલો 

કુલ 

૧ ઘોઘંબા ૨૬૨.૩૭ ૬૧૧.૬૭ ૮૭૪.૦૪ 
૨ ગોધરા ૯૮.૭૫ ૫૨૫.૬૨ ૬૨૪.૩૭ 
૩ હાલોલ ૯.૩૧ ૮૧.૪૯ ૯૦.૮૦ 
૪ ંબુઘોડા ૭૫.૧૨ ૪૬૮.૯૯ ૫૪૪.૧૧ 
૫ કાલોલ ૮૨.૭૪ ૧૫.૭૮ ૯૮.૫૨ 
૬ મોરવા (હ) ૧૦૪૯.૯૪ ૩૭.૩૯ ૧૦૮૭.૩૩ 
૭ શહેરા ૬૫.૦૫ ૩૪.૫૯ ૯૯.૬૪ 

કુલ ૧૬૪૩.૨૮ ૧૭૭૫.૫૩ ૩૪૧૮.૮૧  
--------- 

 
નમદા િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  

  ૨૧૨૦૧ ીમતી સીમાબેન મોહીલ ે (અકોટા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં નમદા િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના 
વાવેતરમા ંસહાય માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  

અનું 
નં 

નાણાકીય વષ 
મળેલ 

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૯૭ 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૭૬૦ 

 કલુ  ૧૪૫૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨)  

અનું 
નં 

નાણાકીય વષ 
મંજર કરલ ૂ ે

અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૬૨ 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૨૭૯ 

 કલુ  ૭૪૧  
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 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  
અનું 
નં 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( .) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૮૩,૫૭,૦૦૦/- 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧,૦૯,૦૮,૦૦૦/- 

 કલુ  ૨,૯૨,૬૫,૦૦૦/-  
--------- 

તાપી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ 
  ૨૨૨૭૦ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહવાુ ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તાપી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) તાપી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી, 

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ અર ઓ 
૧ યારા ૪૮૬ 
૨ ડોલવણ ૨૨૧ 
૩ વાલોડ ૧૭૫ 
૪ સોનગઢ ૫૮૫ 
૫ િનઝર ૪૬૮ 
૬ ઉ છલ ૬૬૪ 
૭ કકરમુંડાુ  ૩૪૧ 

 કલુ  ૨૯૪૦  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અને  

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબની અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
મંજર કરેલ અર ઓૂ  

૯૫૦ 
 

 (૩) કયા કયા કારની ટલકીટ મંજર કરવામાં ુ ૂ
આવી? 

  (૩) ડાણ-૧ સામેલ રાખલે છે. 

ડાણ-૧ 
મંજર કરૂ ે લી ટલકીટુ  

૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અન ેરીપેર ગ 
૪ મોચીકામ 
૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કભારીકામુ ં  
૮ િવિવધ કારનીફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટીપાલર 
૧૧ ઈલે ટીક એ લાય સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/ વે ડ ગકામ 
૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
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મંજર કરૂ ે લી ટલકીટુ  
૧૫ સાવરણી સુપડા બનાવનાર 
૧૬ દૂધ-દહી વેચનાર 
૧૭ માછલી વેચનાર 
૧૮ પાપડ બનાવટ 
૧૯ અથાણા બનાવટ 
૨૦ ગરમ/ઠડાપીણા અ પાહાર વેચાણં  
૨૧ પંચર કીટ 
૨૨ ફલોરમીલ 
૨૩ મસાલામીલ 
૨૪  ની દવેટ બનાવવી(સખીમંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપરકપ અને ડીશબનાવટ (સખીમંડળ) 
૨૭ હેરકટ ગ (વાળદંકામ) 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય મેળવવાની અર ઓ 

  ૨૩૭૮૮ ી મહશકમાર પટલે ુ ે   (પાલનપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સને ૨૦૧૮ 
અને ૨૦૧૯ના વષમા ં બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર 
ખેડત અક માત વીમાની સહાય મળેવવાની કેટલી ૂ
અર ઓ મળી છે, 

  (૧) વષ ૨૦૧૮ અન ેવષ ૨૦૧૯માં તાલુકાવાર મળેલ 
અર ઓની િવગત પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર 
મંજર કરૂ વામાં આવી,  

  (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર મંજર કરેલ ૂ
અર ઓની િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત કેટલી અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર 
નામંજર કરવામાં આવી છે અને તેના શા ંકારણો છેૂ , અને  

  (૩) ઉ ત પૈકી નામંજર કરવામાં આવલે અર ઓની ૂ
વષવાર, તાલુકાવાર િવગત પ ક-૩ મુજબ છે. 
નામંજર થયેલ અર ઓના કારણો નીચે મુજબ છેૂ . 
૧.   મૃતક ઈફે ટીવ વેલીડ ડાયવી ગ લાયસ સ ધરાવતા 
ના હોવાથી 
૨. મૃતક ન ધાયેલ ખાતેદાર ખેડતૂ /ખાતેદાર ખેડતના ૂ
વારસદાર ના હોવાથી 
૩.  મૃતકની મર ૭૦ વષ કરતાં વધુ હોવાથી 
૪.  ઈ કવે ટ પંચનામુ/ંએફ. આઈ. આર./પોિલસ તપાસ 
રીપોટ/સબ ડીવીઝનલ મે ટેટનો આખરી અહેવાલ રજ ૂ
કરેલ ન હોવાથી 
૫. પો ટ મોટમ રીપોટ/પો ટ મોટમ રીપોટની અવે માં રજ ૂ
કરવાનું કલે ટર ીનું માણપ /એફ.એસ.એલ. રીપોટ 
બાદનો ફાઈનલ પો ટ મોટમ રીપોટ રજ કરેલ ન હોવાથીૂ  
૬. દાવો અ ય યોજનામા ંચૂકવવામાં આવેલ હોવાથી 
૭. જ મનું માણપ  / મરણનું માણપ  રજ થયેલ ન ૂ
હોવાથી 
૮. ૫૦% કાયમી અપંગતા ન હોવાથી 
૯. મૃ યુનું કારણ અક માત ન હોવાથી / આ મહ યાનો 
િક સો હોવાથી 

 (૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમાં મંજર કરવામા ંૂ
આવશ?ે 

  (૪) વીમા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગર, ારા 
માંગવામાં આવેલ ખટૂતા સાધનીક કાગળોની 
અરજદાર ીઓ ારા પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની 
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કચેરી, ગાંધીનગર ારા મંજર કરવામાં આવશેૂ . 
પ ક-૧ 

મળેલ અર ઓની સં યા તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

અમીરગઢ ૦૮ ૧૨ 
વાવ ૧૦ ૧૩ 

લાખણી ૦૭ ૦૭ 
પાલનપુર ૧૦ ૧૪ 
કાંકરેજ ૦૮ ૨૧ 
દાંતા ૦૬ ૧૨ 

ભાભર ૧૨ ૦૭ 
દાંતીવાડા ૦૭ ૦૮ 

ધાનેરા ૦૩ ૦૮ 
થરાદ ૧૪ ૧૩ 

સુઈગામ ૦૩ ૦૬ 
ડીસા ૨૩ ૩૭ 

વડગામ ૦૪ ૧૩ 
દયોદર ૦૪ ૦૬ 

કલુ  ૧૧૯ ૧૭૭ 
પ ક-૨ 

મંજર અર ઓની સં યાૂ  તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

અમીરગઢ ૦૮ ૦૬ 
વાવ ૧૦ ૦૭ 

લાખણી ૦૭ ૦૦ 
પાલનપુર ૦૯ ૦૮ 
કાંકરેજ ૦૭ ૧૪ 
દાંતા ૦૪ ૦૮ 

ભાભર ૧૧ ૦૪ 
દાંતીવાડા ૦૪ ૦૭ 

ધાનેરા ૦૨ ૦૨ 
થરાદ ૧૨ ૧૧ 

સુઈગામ ૦૨ ૦૫ 
ડીસા ૧૬ ૨૧ 

વડગામ ૦૪ ૦૭ 
દયોદર ૦૪ ૦૪ 

કલુ  ૧૦૦ ૧૦૪ 
પ ક-૩ 

નામંજર અર ઓની સં યાૂ  તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

અમીરગઢ ૦૦ ૦૨ 
વાવ ૦૦ ૦૧ 

લાખણી ૦૦ ૦૦ 
પાલનપુર ૦૦ ૦૨ 
કાંકરેજ ૦૧ ૦૨ 
દાંતા ૦૨ ૦૦ 
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નામંજર અર ઓની સં યાૂ  તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

ભાભર ૦૧ ૦૧ 
દાંતીવાડા ૦૨ ૦૧ 

ધાનેરા ૦૧ ૦૨ 
થરાદ ૦૧ ૦૧ 

સુઈગામ ૦૧ ૦૧ 
ડીસા ૦૧ ૦૩ 

વડગામ ૦૦ ૦૨ 
દયોદર ૦૦ ૦૧ 

કલુ  ૧૦ ૧૯ 
--------- 

પાટણ િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય મેળવવાની અર ઓ 
  ૨૩૭૮૯ ી કીરીટકમાર પટલુ ે   (પાટણ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સન ે૨૦૧૮ 
અને ૨૦૧૯ના વષમાં પાટણ િજ ામા ં તાલુકાવાર ખેડત ૂ
અક માત વીમાની સહાય મેળવવાની કેટલી અર ઓ મળી 
છે, 

  (૧) સને ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ના વષમાં તાલુકાવાર 
મળેલ અર ઓની િવગત પ ક-૧ મુજબ છે. 

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

  (૨) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર થયેલ અર ઓની ૂ
િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત કેટલી અર ઓ વષવાર, તાલુકાવાર 
નામંજર કરવામાં આવી છે અને તેના શા ંકારણો છેૂ , અને  

  (૩) વષવાર, તાલુકાવાર નામંજર કરવામાં આવેલ ૂ
અર ઓની િવગત પ ક-૩ મુજબ છે. 
નામંજર થયેલ અર ઓના કારણો નીચે મુજબ છેૂ . 
૧.   મૃતક ઈફે ટીવ વેલીડ ડાયવી ગ લાયસ સ ધરાવતા 
ના હોવાથી 
૨. મૃતક ન ધાયેલ ખાતેદાર ખેડતૂ /ખાતેદાર ખેડતના થમ ૂ
હયાત સંતાન ના હોવાથી 
૩.  મૃતકની મર ૭૦ વષ કરતાં વધુ હોવાથી 
૪.  કાયમી અપંગતા/અંધાપો અક માતન ેકારણ ેથયેલ ન 
હોવાથી 
૫. મૃ યુનું કારણ અક માત ન હોવાથી / દાઝી જવાથી 
મૃ યુ થયેલ હોવાથી 
૬. કદરતી મૃ ય ુથયેલ હોવાથીુ  

 (૪) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમાં મંજર કરવામાં ૂ
આવશ?ે 

  (૪) વીમા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગર, ારા 
માંગવામાં આવેલ ખટૂતા સાધનીક કાગળોની 
અરજદાર ીઓ ારા પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની 
કચેરી, ગાંધીનગર ારા મંજર કરવામાં આવશેૂ . 

પ ક-૧ 
મળેલ અર ઓની સં યા તાલુકાનું નામ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
પાટણ ૦૫ ૧૫ 

સર વતી ૧૨ ૧૪ 
િસ પુર ૦૪ ૦૭ 
ચાણ મા ૧૦ ૧૪ 
હારીજ ૦૮ ૨૨ 
સમી ૦૬ ૧૫ 
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શંખે ર ૦૬ ૦૮ 
રાધનપુર ૯ ૧૭ 
સાંતલપુર ૦૮ ૦૯ 

કલુ  ૬૮ ૧૨૧ 
પ ક-૨ 
મંજર કરવામાં આવેલ અર ઓૂ  તાલુકાનું નામ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
પાટણ ૦૩ ૦૬ 

સર વતી ૦૭ ૦૪ 
િસ પુર ૦૪ ૦૩ 
ચાણ મા ૧૦ ૦૯ 
હારીજ ૦૫ ૦૮ 
સમી ૦૩ ૧૦ 

શંખે ર ૦૪ ૦૫ 
રાધનપુર ૦૨ ૧૦ 
સાંતલપુર ૦૪ ૦૬ 

કલુ  ૪૨ ૬૧ 
પ ક-૩ 

ના મંજર કરવામાં આવેલ અર ઓૂ  તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

પાટણ ૦ ૦ 
સર વતી ૧ ૨ 
િસ પુર ૦ ૦ 
ચાણ મા ૦ ૨ 
હારીજ ૧ ૧ 
સમી ૧ ૦ 

શંખે ર ૧ ૦ 
રાધનપુર ૩ ૨ 
સાંતલપુર ૨ ૧ 

કલુ  ૯ ૮ 
--------- 

મહસાણા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ે ૂ  
  ૨૨૨૮૪ ી ઋિષકશ પટલે ે   (િવસનગર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મહેસાણા િજ ાની મહેસાણા બ ર સિમિતન ે
િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે, અન ે

  (૧) .૮૦.૩૮/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામા ંઆવી છે? 

  (૨) .૮૦.૩૮/- લાખ 

અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  
  ૨૧૧૫૪ ી કશોર ચૌહાણ  (વેજલપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અરવ ી  આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-૧૨- 
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા વાહનો ડીટેઇન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા  તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૧૪૯૩ વાહનો ડીટેઇન 
કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવી 
? 

  (૨) તે અ વયે .૨,૩૪,૯૦,૫૯૮/- દંડ વસૂલ 
કરવામા ંઆ યો. 
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અમદાવાદ પૂવ એ.આર.ટી.ઓ ારા ડીટઈન વાહનોે  

  ૨૧૧૮૭ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ પૂવ એ.આર.ટી.ઓ. ારા તા.૩૧-

૧૨- ૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા વાહનો 

ડીટેઇન કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) અમદાવાદ પૂવ  એ.આર.ટી.ઓ. ારા  તા.૩૧-

૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૪૪૧ વાહનો 

ડીટેઇન કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવી 

? 

  (૨) તે અ વયે .૫૧,૫૬,૬૧૧/- દંડ વસલૂ 

કરવામા ંઆ યો. 

--------- 

 

જનાગઢ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓૂ ે  

  ૨૨૨૬૨ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) જનાગઢ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના ૂ

અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) જનાગઢ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના ૂ

અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  

૧ જનાગઢ સીટીૂ  ૮૩૬ 

૨ જનાગઢ ા યૂ  ૩૬૬ 

૩ માણાવદર ૩૭૬ 

૪ વંથલી ૨૭૭ 

૫ કેશોદ ૭૨૦ 

૬ માંગરોળ ૪૪૨ 

૭ મેદરડા ૨૨૭ 

૮ માળીયા  ૪૨૭ 

૯ િવસાવદર ૫૧૨ 

૧૦ ભસાણ ૨૧૫ 

કલૂ  ૪૩૯૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 

અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ

આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 

ભલામણ કરેલ અર  
૨૯૯૭ 

બકો ારા મંજર કરેલ ૂ

અર  
૧૪૭૫ 

 
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજર કરવામાં આવીૂ ?   (૩) ` ૭૮૦.૦૭ લાખની સહાય મંજર કરવામા ંઆવીૂ . 

--------- 
ખેડા અને સરુત િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે  

  ૨૩૨૮૬ ી કાિ તભાઈ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમાં ખેડા અન ે સુરત િજ ામા ં તાલુકાવાર 
વાવેતર િવ તારના અંદા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, ૦૨-
૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, ૦૩-
૧૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી આંકડા 
મેળવવામાં આ યા. 
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ારા સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામા ંઆ યા, 
 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર 
પાક વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમા ં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેતર િવ તાર ુ (હે.) 
અ.નં. ઋતુ 

ખેડા સુરત 
૧ રિવ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૬૨૧૩ ૩૪૭૫૩ 
૨ ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૪૧૧૨૮ ૧૩૩૮૪ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ે
ચૂકવી? 

  (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
ખેડા િજ ા માટે . ૨૯,૨૬,૪૩૧ અને સરુત િજ ા માટે 
. ૯,૬૦,૧૪૩ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવૂ ે  

  ૨૩૨૬૩ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગીર સોમનાથ અન ે જનાગઢ િજ ામા ં તાલુકાવાર ૂ
વાવેતર િવ તારના અદંા ના િનયિમત તથા ચો સ 
આંકડા મેળવવા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા 
સવ માટે યારે યારે આંકડા મેળવવામાં આ યા, 

  (૧) તારીખ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯, ૧૫-૦૩-૨૦૧૯, 
૦૨-૦૫-૨૦૧૯, ૧૫-૦૫-૨૦૧૯, ૩૦-૦૯-૨૦૧૯, 
૦૩-૧૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના અહેવાલથી 
આંકડા મેળવવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક 
વાવેતરના અંદા  શું છે, અને 

  (૨) છે ા એક વષમાં સીઝનવાર પાક વાવેતરના 
અંદા  નીચે મુજબ છે. 

કલ વાવેતર િવ તાુ ર (હે.) 
ઋતુ 

ગીર સોમનાથ જનાગઢૂ  
રિવ ૨૦૧૮-
૧૯ 

૮૪૧૦૪ ૧૧૬૭૯૫ 

ઉનાળ ુ૨૦૧૯ ૩૨૩૩૨ ૩૮૮૦૯ 

 (૩) તે અ વયે કેટલી રકમ કઈ એજ સીન ેચૂકવી?   (૩) તે અ વયે એમને  ઈ ફોટે નોલો સ ા. લી. ન ે
ગીર સોમનાથ િજ ા માટે . ૧૭,૮૦,૫૨૦ અન ે જનાગઢ ૂ
િજ ા માટે . ૩૩,૧૦,૭૪૯ ચૂકવેલ છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં પાક વીમાની રકમ ચૂકવવા બાબત 

  ૨૩૭૬૫ ી મોહનલાલ વાળા  (કોડીનાર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોન ેૂ
વષવાર પાક િવમાની રકમો ચુકવાઇ નથી, અને 

  (૧) તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રિવ 
ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮, ખરીફ-૨૦૧૮ અને રિવ ઉનાળ ુ
૨૦૧૮-૧૯ ના િવમા કપની ારા મંજર કરેલ દાવાઓ ં ૂ
િવમા કપની ારાં  ચકવવામાં આવેલ છે તથા ખરીફ-
૨૦૧૯મા ં દાવા ન ચુકવાયલે ખેડતોની િવગત નીચે મુજબ ુ
છે. 

તાલુકાનું નામ ખેડતોની સં યાુ  
વેરાવળ ૧૧૦૪ 
તાલાલા ૯૦ 
સુ ાપાડા ૧૨૦૮ 
કો ડનાર ૨૫૧૮ 
ઉના  ૨૩ 
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ગીર ગઢડા ૬૩  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ પાક િવમાની રકમો 
સ વરે ચુકવાય તે માટે સરકારે શા પગલાં લીધા?ં 

  (૨) િવમા કપનીન ે મંજર થયેલ દાવા સ વરે ચૂકવવા ં ૂ
સુચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં વાજપાઇ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  

  ૨૩૨૨૮ ી લાખાભાઇ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અન ેસુરત િજ ામા ંિજ ાવાર 
વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ અને સરુત િજ ામા ં િજ ાવાર વાજપાઈ 
બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ નામ 
તા.૧-૧-૧૮  

થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ અર  

અમદાવાદ ૯૭૦૫ ૭૮૦૨ ૧૭૫૦૭ 
સુરત ૪૫૩૫ ૪૨૬૮ ૮૮૦૩  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉકત  ૂ
વષવાર/ િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી  અને  કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અન ે 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનંુ નામ 
સહાય 

ચૂકવવામાં 
આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

અમદાવાદ ૩૭૧૦ ૪૪૩૬ ૪૪૬૫ ૨૯૮૩ 
સુરત ૧૫૨૫ ૨૭૯૯ ૧૯૭૫ ૧૩૫૬  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો 
છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 
અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ગુજરાત હોટ ક ચર નોલેજ સોસાયટી થાપવાની કામગીરી 

  ૨૩૨૬૭ ી િવર ભાઇ ઠ મરુ   (લાઠી) : માનનીય કિષ મં ી ીૃ   જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ  બાગાયતી 

પાકમાં મુ યવધન કરવાના ઉ ે યથી ગુજરાત હોટ ક ચર 

નોલેજ સોસાયટીની થાપના કરવાની છે તે હકીકત સાચી 

છે, 

  (૧) હા  

 (૨)  હા, તો ઉ ત સોસાયટી થાપવાની 

કામગીરી યા તબ ે  છે, અને 

  (૨) ઉ ત સોસાયટીના બંધારણને મંજરી અથની ૂ

કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી કેટલા ખચ યાં સુધીમા ં પૂણ 

કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઉ ત કામગીરી બંધારણને મંજરી મ ેથી ૂ

સોસાયટીના ર ટેશનની કાયવાહી પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

જ ેમાટે બજટેમાં  ખચ કરવા માટે સોસાયટીમાં સીડમનીના  

. ૫૦.૦૦ લાખ અન ે મહેકમ માટે . ૧૫.૦૦ લાખની 

ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ભ ચ અને વડોદરા િજ ામાં વાજપાઇ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે  

  ૨૩૩૦૭ ી સંજયભાઇ સોલંકી  (જબુંસર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
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વષમાં વષવાર ભ ચ અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર 

વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી અર ઓ મળી, 

વષવાર ભ ચ અને વડોદરા િજ ામા ં િજ ાવાર વાજપાઈ 

બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ નામ 

તા.૧-૧-૧૮  

થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

કુલ અર  

ભ ચ  ૨૭૯૦ ૨૦૭૯ ૪૮૬૯ 

વડોદરા ૫૪૪૧ ૪૪૧૫ ૯૮૫૬  
 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ૂ ઉકત  

વષવાર/ િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામાં 

આવી  અન ે કેટલી અર ઓમા ંસહાય ચૂકવવાની બાકી 

છે, અન ે 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનંુ નામ 
સહાય 

ચૂકવવામાં 

આવેલ 

અર  

સહાય 

ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

સહાય 

ચૂકવવામાં 

આવેલ 

અર  

સહાય 

ચૂકવવામાં 

બાકી અર  

ભ ચ  ૧૧૯૭ ૧૦૧૧ ૯૪૩ ૯૭૯ 

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો 

છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 

નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 

ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી 

અ તાના ધોરણ ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

--------- 
િવજયનગર બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૮૭ ી ગજ િસંહ પરમારે   ( ાંિતજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ાની િવજયનગર બ ર સિમિતન ે
િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે, અને  

  (૧) . ૨૭.૭૫ /- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૨૭.૭૫ /- લાખ 

--------- 
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં રિવ પાકોનું થયેલ વાવેતર 

  ૨૨૯૨૭ ી કાળાભાઇ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

  
તા. ૧૫-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
ની રિવ સીઝનમા,ં ખેડા અન ેઆણંદ િજ ામાં તાલુકાદીઠ 
કેટલા હે ટર િવ તારમાં રિવ પાકોનુ ંવાવેતર થયલે છે? 

   

િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ 
રિવ ૨૦૧૯-૨૦ 
વાવેતર િવ તાર 

(હે.) 
ગલતે ર  ૪૩૦૫ 
કપડવંજ ૧૧૨૬૨ 
કઠલાલ ૧૦૨૭૯ 
ખેડા ૧૪૧૩૯ 
મહેમદાવાદ ૨૩૨૭૫ 
મહધાુ  ૧૦૯૩૦ 
માતર ૧૯૭૮૯ 
ન ડયાદ  ૨૨૪૦૫ 
ઠાસરા ૧૧૫૯૭ 

ખેડા 

વસો ૮૫૮૫ 
આણંદ ૨૫૭૪૧ આણંદ 
આંકલાવ ૧૨૪૪૧ 
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બોરસદ ૨૬૩૦૩ 
ખંભાત ૩૫૩૮૮ 
પેટલાદ ૨૦૬૨૮ 
સો ા  ૧૧૫૬૫ 
તારાપુર ૨૬૭૫૨ 
ઉમરેઠ ૧૩૪૬૮  

--------- 
મહસાણા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસુલાત વૃિ માં સહાયે  

  ૨૨૨૯૭ ી કરશનભાઇ સોલંકી  (કડી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અિંતત છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં કેટલી સેવા સહકારી મંડળીઓન ે
િધરાણ અને વસલુાત વૃિ  સહાય આપવામાં આવેલ છે?  

 ૬૪ 

--------- 
બારડોલી બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૮૬ ી મુકશભાઇ પટલ ે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સરુત િજ ાની બારડોલી બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને  

  (૧) . ૧૮.૭૭ /- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૧૮.૭૭ /- લાખ 

--------- 
ક છ િજ ામાં ક ટર ઉ ોગ શ  કરવા માટ આવેલ અર ઓ ુ ે  

  ૨૨૨૭૧ ી િવર િસંહ ડે ે   (માંડવી) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામાં ક ટર ઉ ોગ શ  કરવા માટે ુ
િજ ા ઉ ોગ કે માં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) ક છ િજ ામાં ક ટર ઉ ોગ શ  કરવા માટે િજ ા ુ
ઉ ોગ કે માં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ૧૨૪૩૦ અર ઓ આવી. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત  કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
ભલામણ કરેલ અર  

૧૦૨૭૨ 

બકો ારા મંજર કરેલ ૂ
અર  

૩૬૦૯ 

 
 (૩) કેટલી અર ઓ નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૩) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ

આવી. 
િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
ભલામણ કરેલ અર  

૧૫૭૭ 

બકો ારા મંજર કરેલ ૂ
અર  

૯૬૩૯ 

 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી? 

  (૪) . ૨૭૯૯.૨૪ લાખની સહાય મંજર કરવામાંૂ  
આવી. 

--------- 
ગુજરાત હોટ ક ચર નોલેજ સોસાયટીની થાપવાની કામગીરી 

  ૨૩૧૯૯ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ  બાગાયતી 
પાકમાં મુ યવધન કરવાના ઉ ે યથી ગુજરાત હોટ ક ચર 
નોલેજ સોસાયટીની થાપના કરવાની છે તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) હા  

 (૨)  હા, તો ઉ ત સોસાયટી થાપવાની 
કામગીરી યા તબ ે  છે, અને 

  (૨) ઉ ત સોસાયટીના બંધારણને મંજરી અથની ૂ
કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી કેટલા ખચ યાં સુધીમા ં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઉ ત કામગીરી બંધારણને મંજરી મ ેથી ૂ
સોસાયટીના ર ટેશનની કાયવાહી પૂણ કરવામાં આવશ.ે 
જ ેમાટે બજટેમાં  ખચ કરવા માટે સોસાયટીમાં સીડમનીના  
. ૫૦.૦૦ લાખ અન ે મહેકમ માટે . ૧૫.૦૦ લાખની 
ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. 

---------   
િશહોર બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

  ૨૨૨૯૧ ી કશુભાઇ નાકરાણી ે  (ગા રયાધાર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ાની િશહોર બ ર સિમિતન ે
આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ 
મંજર કરવામાં આવલે છેૂ , અને  

  (૧) . ૫૦.૦૦ /- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૫૦.૦૦ /- લાખ  

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં વાજપાઇ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અર  ે ે  

  ૨૩૨૬૬ ી જ.ેવી. કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર અમરેલી અન ે ભાવનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વયે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર વાજપાઈ 
બકેબલ યોજના અ વયે નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

િજ ાનંુ નામ 
તા.૧-૧-૧૮  

થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
કુલ અર  

અમરેલી ૨૨૨૦ ૧૬૭૦ ૩૮૯૦ 
ભાવનગર ૩૧૪૪ ૨૮૨૧ ૫૯૬૫  

 (૨) તે પૈકી મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી ઉકત  ૂ
વષવાર/ િજ ાવાર કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી  અન ે કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, અન ે 

  (૨)  
તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

િજ ાનું 
નામ 

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

આવેલ 
અર  

સહાય 
ચૂકવવામાં 

બાકી 
અર  

અમરેલી ૯૫૬ ૧૦૦૯ ૧૦૯૩ ૫૨૭ 
ભાવનગર ૧૮૭૬ ૧૪૮૨ ૧૯૪૫ ૭૮૩  

 (૩) સહાય ચૂકવવાના બાકી રહેવાના શા કારણો 
છે અને બાકી સહાય યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩) પાછળના નાણાકીય વષના બેકલોગ સ હત નવા 
નાણાકીય વષના લેઈમ ચૂકવવાના થતા હોવાથી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી રહેલ જ ે ા ટની ઉપલિ ધ થવાથી અ તાના 
ધોરણે સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

--------- 
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શોકદશક ઉ ેખ  
ગુજરાતના પૂવ મં ી વ. ી દોલતભાઇ નાથુભાઇ દેસાઇના અવસાન અંગ ે

 ી િવજયકમાર પાણીુ   (સભાગૃહના નેતા ી) : માનનીય અ ય ી, મને જણાવતા દુઃખ થાય છે કે, ગુજરાતના 
પૂવ રા યમં ી ી દોલતભાઇ નાથુભાઇ દેસાઇનું તારીખ રરમી ફે આુરી, ર૦ર૦ના રોજ ૮૯ વષની જફૈ વયે દુઃખદ અવસાન 
થયેલ છે. વગ થ ી દેસાઇનો જ મ ર૮મી ડસે બર, ૧૯૩૦ના રોજ વલસાડ િજ ાના વાઘલધરા ગામે થયો હતો. 
વગ થ ી દેસાઇએ ઇ ટર આટસ સુધીનો અ યાસ કરેલ હતો તથા તેઓ ી ખેતીના યવસાય તેમજ અનેકિવધ સામાિજક 
વૃિ ઓ સાથે સંકળાયેલા હતા. વગ થ ી દેસાઇએ છ ી, આઠમી, નવમી, દશમી, અિગયારમી તથા બારમી ગુજરાત 

િવધાનસભામાં વલસાડ મત િવ તારમાંથી ચંૂટાઇ આવી  ક યાણ માટેના અનેક કામો કયા હતા.  વગ થ ી દેસાઇએ 
તા.૧૭-૧૦-ર૦૦૧થી તા.રર-૧ર-ર૦૦રના સમયગાળા દરિમયાન ગુજરાત સરકારમા ં વન અન ે પયાવરણ િવભાગના 
રા યક ાના મં ી ી તરીકેનો વતં  હવાલો સંભાળીન ે અમૂ ય સેવાઓ આપેલ હતી. તેઓ ીએ િવધાનસભાના ોટેમ 
પીકર તરીકે ણ વખત સેવાઓ આપી હતી.  તેઓ ીના અવસાનથી રા યએ એક કમઠ અને સંવદેનશીલ લોકસેવક 

ગુમા યા છે. ભુ સ  ગતના આ માને શા ત શાંિત અપ તેવી આપણે સૌ ાથના કરીએ અને આપ ી મારફત તેઓ ીના 
કટબીજનોને દલસો નો સંદેશો પાઠવીએુ ું .   

ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી ગોિવંદભાઇ અરજણભાઇ ચૌહાણના અવસાન અંગ ે
  માનનીય અ ય ી, મને જણાવતાં દઃુખ થાય છે કે, ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી ગોિવંદભાઇ 
અરજણભાઇ ચૌહાણનું તારીખ ૮મી ફે ુઆરી, ર૦ર૦ ના રોજ ૮૩ વષની જફૈ વય ે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. વગ થ ી 
ચૌહાણનો જ મ ૧૯મી ડસે બર, ૧૯૩૬ના રોજ અમદાવાદ િજ ાના ધોળકા ગામે થયો હતો. વગ થ ી ચૌહાણ ે
બી.એસ.સી., બી.એઙ સુધીનો અ યાસ કરેલ હતો અન ે શૈ િણક વૃિ ઓ સાથ ે સંકળાયલેા હતા. વગ થ ી ચૌહાણ ે
નવમી ગુજરાત િવધાનસભામાં બાવળા મત િવ તારમાંથી ચંૂટાઇ આવી લોકોના ોને વાચા આપી હતી. તેઓ ીના 
અવસાનથી રા યએ એક ઉમદા સમાજ સેવક ગુમા યા છે. ભુ સ  ગતના આ માને શા ત શાિંત અપ તેવી આપણે સૌ 

ાથના કરીએ અને આપ ી મારફત તેઓ ીના કટબીજનોને દલસો નો સંદેશો પાઠવીએુ ું .   
 ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે  

 માનનીય અ ય ી, મન ેજણાવતા ંદુઃખ થાય છે કે, ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ 
પટેલનું તારીખ ર૪મી ફે ુઆરી, ર૦ર૦ના રોજ ૬૪ વષની વય ેદુઃખદ અવસાન થયલે છે. વગ થ ી પટેલનો જ મ ૧લી જનૂ , 
૧૯૫૫ના રોજ અમદાવાદ િજ ાના સાણંદ તાલુકાના ગોકળુ પૂરા ગામે થયો હતો. વગ થ ી પટેલ ેએફ.વાય.બી.એ. સુધીનો 
અ યાસ કરેલ હતો અન ેખેતીના યવસાય સાથ ેસંકળાયલેા હતા. વગ થ ી પટેલે તેરમી ગુજરાત િવધાનસભામાં સાણંદ 
મત િવ તારમાંથી ચંૂટાઇ આવી  હતના કાય  કરેલ હતા. તેઓ ીના અવસાનથી રા યએ એક ઉમદા સમાજ સેવક 
ગુમા યા છે. ભ ુ સ તના આ માને શા ત શાંિત અપ તેવી આપણે સૌ ાથના કરીએ અને આપ ી મારફત તેઓ ીના 
કટબીજનોને દલસો નો સંદેશો પાઠવીએુ ું .   
 ી પરશ ધાનાણીે (િવરોધપ ના નેતા ી) : માનનીય અ ય ી, સ માનનીય ગૃહ સમ  માનનીય મુ યમં ી ી 
આ િવધાનસભા ગૃહના પૂવ સદ ય ીઓના જ ેશોકદશક ઉ ેખ લા યા છે એમા ંહ મારો સૂર ું પૂરાવુ ં છંુ. માનનીય અ ય ી, 
મને જણાવતાં દ:ુખ થાય છે કે, ગુજરાતના પૂવ રા ય મં ી મુર બી ી દોલતભાઇ નાથુભાઇ દેસાઇ કે જમેને દોલતકાકા તરીકે 
આ ગૃહ  ઓળખતંુ હતંુ એમનું ગઇ ૨૨મી ફે ુઆરી ૨૦૨૦નાં રોજ ૮૯ વષની જફૈ વયે અવસાન થયું છે. વગ થ મરુ બી 
દોલતકાકાનો જ મ ૨૮મી ડીસે બર, ૧૯૩૦નાં રોજ વલસાડ િજ ાના વાધલધરા ગામ ે થયો હતો. વગ થ દોલતકાકાએ 
ઇ ટર આટસ સુધીનો અ યાસ કરી ખેતીનો યવસાય તથા અનેકિવધ સામાિજક વૃિ ઓમાં એમનું વન અપણ કયુ હતંુ. 
વગ થ દોલતકાકા ગઇ છઠી, આઠમી, નવી, દશમી, અિગયારમી અને બારમી િવધાનસભા ગૃહના સ માનનીય સ ય તરીકે 

ખૂબ અમૂ ય સેવાઓ આપી હતી. માનનીય અ ય ી, મને કહેતા ંઆનંદ થાય છે કે, ૨૦૦૨થી અિગયારમી િવધાનસભામા ં
દોલતકાકાની સાથે મને પણ થમ વખતના ધારાસ ય તરીકે કામ કરવાનો અવસર મ ો હતો. એમની સંવેદનશીલતા, 
સરળતા અને સહજતા એ આજ ેપણ આ વનની અદંર અંકાયલેા છે. વગ થ દોલતકાકા તા.૧૭-૧૦-૨૦૦૧ થી તા.૨૨-
૨-૨૦૦૨ ના સમયગાળા દર યાન ગુજરાત સરકારમાં વન અન ેપયાવરણ િવભાગના રા ય  ક ાના મં ી તરીકેનો વતં  
હવાલો સંભાળી આ રા યની અદંર બહમૂ ય યોગદાન આ યું હતંુુ . આ િવધાનસભા ગૃહમા ંઆ ીની ચેર ઉપર ોટેમ પીકર 
તરીકે એમણ ે આ િવધાનસભા ગૃહને ખૂબ સહજતાથી વાલી તરીકે પ  હોય કે િવપ  એમણે સવેા આપી હતી. તેઓના 
અવસાનથી આ ગુજરાતની ગરવી ધરાએ એક ઉમદા લોકસેવક ગુમા યા છે યારે ભુ સદગતના આ માને શા ત શાંિત અપ 
તેવી આપણે સૌ ાથના કરીએ અને આપ ી મારફત એમના કટબીજનોને દલસોુ ું નો સંદેશો પાઠવવા િવનંતી ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, મને જણાવતાં દુ:ખ થાય છે કે, ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી ગોિવદંભાઇ 
અરજણભાઇ ચૌહાણનું ગઇ ૮મી ફે ુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ ૮૩ વષની જફૈ વયે અવસાન થયું છે. વગ થ ચૌહાણનો જ મ 
૧૯મી ડીસે બર, ૧૯૩૬ ના ં રોજ અમદાવાદ િજ ાના ધોળકા ગામે થયો હતો. વગ થ ી ચૌહાણ ે નવમી ગુજરાત 
િવધાનસભામા ં બાવળા મત િવ તારનુ ં િતિનિધ વ કરીન ે લોકોના ોન ે વાચા આપવાનો યાસ કય  હતો. તેઓના 
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અવસાનથી રા યએ એક ઉમદા લોકસેવક ગુમા યા છે યારે ભ ુસદગતના આ માન ેશા ત શાિંત અપ તેવી આપણે સૌ 
ાથના કરીએ અને આપ ી મારફત એમના કટબીજનોને દલસો નો સંદશેો પાઠવવા િવનંતી ક  છુ ુ ું ં ં .  

 માનનીય અ ય ી, એવા જ આ િવધાનસભા ગૃહના પૂવ સાથી વગ ય કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટેલ એમનું ગઇ 
૨૪મી ફે ુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ ૬૪ વષની વયે દ:ુખદ અવસાન થયેલ છે. માનનીય કરમશીભાઇ ૧લી જનૂ , ૧૯૫૫ ના રોજ 
અમદાવાદ િજ ાના સાણંદ તાલુકાના ગોકળુ પૂરા ગામે એમનો જ મ થયો હતો. વગ થ ી પટેલે એફ.વાય.બી.એ. સુધીનો 
અ યાસ કરીન ે વનભર ખેતીના યવસાય સાથ ે પણ ડાયેલા ર ા ં હતા. તેઓના અવસાનથી રા યે એક ઉમદા સવેક 
ગુમા યા છે યારે ભુ સદગતના આ માન ેશા ત શાંિત અપ તેવી આપણે સૌ ાથના કરીએ અને આપ ી મારફત એમના 
કટબીજનોને દલસો નો સંદેશો પાઠવવા િવનંતી ક  છુ ુ ું ં ં .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલે   (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આ સ માનનીય ગૃહના ૩ પૂવ 
સ માનનીય ગૃહના સ ય ીઓના દ:ુખદ અવસાન સંગે માનનીય મુ યમં ી ી જ ેશોકદશક ઉ ેખ લા યા છે અને િવપ ના 
નેતા ીએ જમેાં સૂર પૂરા યો છે એમાં હ પણ મારો સૂર ું પૂરાવું છંુ. માનનીય અ ય ી, આ ણેય સદગત સ ય ીઓ સાથ ેઆ 
સ માનનીય ગૃહમાં કામ કરવાની મને પણ તક મળી છે. મરુ બી ી દોલતકાકા એટલા બધા લોકિ ય એમના િવ તારમાં હતા. 
આ તો મરના કારણે એમણે વે છાએ રાજકારણ છો ું નહ તર આજ ેપણ શ ય છે કે, આપણી વચે િવધાનસભામાં ના 
ચંૂટાયેલા ધારાસ ય તરીકે એ બેઠાં હોત એવી સવેા, એવી લોકિ યતા એમના િવ તારમાં હતી. ધારાસ ય પદ છો ા પછી 
પણ વલસાડ િજ ામાં કોઇપણ નાનું મોટ કામ હોય તો ટેિલફોનથી પણ હમેશા એ અમન ેબધાને જવાબદારી સ પતા હતાું ં . 
નાના મોટા ો હોય તો પણ અમન ેસૂચન કરતા હતા કે આટલું કરો તો સા ં  એટલ ેસ ય મટી ગયા પછી પણ  માટેની, 
એ િવ તાર માટેની એ લાગણી એમની અદભૂત હતી. મુર બી દોલતકાકા ખૂબ અડગ મનના અન ે હમતવાળા હતાં . મન ેએ 

ય અ યારે યાદ છે કે જયારે અ ય થાને એક સંગે એમને બેસવાનું થયેલું અને એ વખતે િવધાનસભામાં ખૂબ મોટો 
હોબાળો થયલેો અને ના કહેવું ઇએ પણ છતાંય એમના માટે, એમની નીડરતા માટે કહ છ કે એમના ઉપરું ંુ , અ ય થાન 
ઉપર છટા માઇકોનો મારો થયોુ , િસકયુરીટીના એમના સાજ ટોએ એમનું ર ણ કયુ પણ એમણે એમનું થાન એ તોફાન 
વ ચે, માઇકોના મારા વ ચે પણ છોડયું નહોતંુ અને પીકર તરીકે એમની જ ેજવાબદારી હતી એ અડગ રીતે એમણે િનભાવી. 
આપણા ી મોરાર ભાઇ દેસાઇના ન કના પ રવારમાંથી તેઓ ી આવતા હતા એટલ ેખૂબ લોકિ યતા એમની હતી. એમન ે
હ ખૂબ ખૂબ ાંજિલ અપણ ક  છું ં ંુ . વ.ગોિવંદભાઇ પણ અમારા સાથી ધારાસ ય અન ેબાવળાનું િતિનિધ વ કરતા હતા. 
દિલત સમાજના  હોય, અમદાવાદ િજ ાના  હોય કે નાગ રકોના સામા ય ો હોય, ખેડતોના ો એ િવ તારમા ંૂ
વધારે હોય બધાની અંદર એમની ખૂબ સ યતા ખૂબ કારણકે ખબૂ ભણેલા ગણેલા અ યાસ ુહતા એટલ ેઅમન ેકાયમ માટે 
ઉપયોગી થતા હતા. એવી જ રીતે આપણા ી  વગ થ સ ય ી કરમશીભાઇ એમનું ખૂબ નાની વયે અવસાન થયું એમ 
કહેવાય. હમણાં જ સમાચાર મ ા હ  તો એમનું બેસ ં પણ નથી થયું અને આજ ેઆપણે એમની ાંજિલ આપવી પડે છે 
એ આપણા માટે દુઃખદ છે. વ. કરમશીભાઇ પણ ખૂબ હસમુખા વભાવના હતા. સામે બેસતા હતા પણ જયારે િવધાનસભામા ં
બોલે યારે કઇકનુ ંકઇક બધાન ેઆનંદ થાય એવુ ંરમુ  વાતાવરણ ભારે િવધાનસભાના ટે શન વખતે પણ તેઓ ઉભુ ંકરતા ં ં
હતા અન ેબધા જ સ યોમા,ં િવધાનસભામાં હળવાશ કરી દેતા હતા એવી એમની કૃિત હતી અન ેએ પણ કોળી સમાજના 
અ ણી અને ખૂબ ખંતીલા હતા. પૂવ તલાટી પણ હતા. તલાટીઓના  માટે પણ રજઆત કરતા હતાૂ . આવા ણેય સદગત 
સ ય ીઓ આપણી વ ચે નથી એનું આપણને દુઃખ છે અને આપના મારફતે ણેયના ઘરે ાંજિલ, શોકાંજિલનો સંદેશો 
પાઠવવા મારી િવનંતી છે.   
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર(ભા.રા.કો.) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી જ ે ૩ પૂવ સ ય ીઓના 
શોકદશક ઠરાવ લઇને આ યા છે એમાં હ મારો સૂર ું પૂરાવું છંુ. પૂવ રાજયમં ી ી દોલતભાઇ દેસાઇ કે જમેણ ે૬ ટમ સુધી આ 
િવધાનસભામા ંસ ય તરીકે કામગીરી કરી હતી. િવધાનસભામાં ના િતિનિધ તરીકે ૬-૬ વખત તવું એ ખૂબ અઘ  ં
છે. વ. દોલતકાકાની મર હોવા છતાં પણ એમની સેવા કરવાની જ ેવૃિ  હતી, એમની સાથે ધારાસ ય તરીકે કામ કરવાનો 
મને પણ મોકો મ ો હતો યારે િવધાનસભા ગૃહની અદંર એ શાસક પ ના સ ય હોવા છતાં પણ સરકારની અંદર પોતાનો 
અવાજ કે નો અવાજ યાં રજ કરૂ વાની વાત હોય યારે મ દોલતકાકાને ખૂબ ન કથી યા છે. વ.દોલતકાકા એમા ં
સહજપેણ પાછી પાની કરતા નહ  અન ેઆ સભાગૃહની અદંર એ િવધાનસભાના સ ય તરીકે સરકારનુ ંપણ યાન દોરવામા ં
પાછી પાની કરતા નહ . એમને ખૂબ ન કથી મ યેલા છે. સાચંુ બોલવુ,ં સામેવાળાને લાગે કડવુ ં પણ સાચંુ બોલવું એ 
એમનો મુ ય ગુણ હતો. િવધાનસભાનું ગૃહ ચાલુ હોય યારે બહાર કે ટીનમાં એમની સાથે બેસવાનો મોકો મળતો યારે જ ે
એમના અનુભવો, એમણે કરેલા કમ , કાય  એ જયારે આપણી સાથે ચચા કરતા, આપણી સાથે સલાહ સૂચન કરતા યારે 
આપણને એમ થતંુ કે મુર બી તરીકે આપણન ેસાચી સલાહ અન ેસૂચન આપણને કરી ર ા છે. ૩-૩ વખત ોટેમ પીકર 
તરીકે પણ એમણે કામગીરી કરી છે. આજના સંગે હ મારી ાંજિલ આપંુ છું ંુ . એવા બી  સ ય વ. ી ગોિવંદભાઇ ચૌહાણ 
બાવળા એસ.સી.ની સીટ ઉપરથી એક વખત ધારાસ ય તરીકે તીને આ યા હતા. અનુસૂિચત િતના દિલત સમાજના આ 
યિ ત જ ે૧૯૩૬મા ંજ યા હોવા છતા ંપણ એમનો મુ ય હેતુ એ વખતની અદંર બી.એસ.સી. જવેો અ યાસ કરવો એ ખૂબ 

મહ વ દિલત સમાજ માટેનું હતંુ. અમદાવાદ િજ ામાં અને શહેરમાં અને ગુજરાતની અંદર ગામડામાં રહેલા યિ ત આટલું 
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ભણેલા હોય એમન ેખૂબ જદી નજરથી દલત સમાજના લોકો અને અ ય સમાજના લોકો તા હતાુ . એમનામા ંવૃિ  રહેલી 
હતી કે મારે મારા સમાજના બાળકોન,ે દીકરીઓન,ે િવ ાથ ઓને ભણાવવા છે. િશ ણની અંદર તેમને ખૂબ મોટા માણમા ં
રસ હતો. તેઓ િશ ણ ે  ેસંકળાયલેા હતા. આજ ેએમન ે ાંજિલ આપંુ છંુ.  
 મુર બી વ. ી કરમશીભાઇ પટેલ જઓે મારા સાથી સ ય હતા. એ વખતની રા યસભાની ચંૂટણી અન ે રા ય 
સભાની ચંૂટણીના અમારા બ લોરના વાસમાં ઘણા બધા િમ ો સાથે બ લોરમાં ૧ર-૧૪ દવસ ર ા હતા અન ેજ ેઆનંદ 
િવભોર કય  હતો એના સંગ કહેવાય એવા નથી. મુર બી ી કરમશીભાઇ તલાટીમાંથી એક ધારાસ ય તરીકે પહ યા અન ે
જઓે આજ ેઆપણી વ ચે ર ા નથી. મુ યમં ી ી જ ેશોક દશક ઠરાવ લઇને આ યા છે એમાં હ મારો સૂર ું પૂરાવુ ંછ અને આ ુ ં

ણેયને મારી ાંજિલ આપંુ છંુ. 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા(િશ ણ મં ી ી): માનનીય અ ય ી,  માનનીય મુ યમં ી ી જ ેશોકદશક ઠરાવ 
લઇને આ યા છે અને માનનીય િવપ ના નેતા ીએ સમથન આ યું છે, એમાં હ મારો સૂર ું પૂરાવું છંુ. વ.દોલતકાકાની સાથ ે
તેઓ ક ેસમાં હતા, યારથી તેમની સાથ ેનાતો ર ો હતો. તેઓ મળતાવડા વભાવના હતા. પ  વ તા ી શૈલેષભાઇએ 
ક ુ તેમ સાચંુ બોલ,ે કોઇને કડવું લાગે, પણ વભાવ િનખાલસ હતો. એમના િવ તારમા ંપાટ  તરફથી િનરી ક તરીકે બે 
વખત જવાનું થયુ.ં બધાની એક જ વાત હતી અન ે પ  કહે, પણ િનખાલસ વભાવના છે ટિકટ એમને જ આપ . ખેડતના ૂ

 હોય, સામાિજક  હોય, એવા અનેક મા ં િવ તારમાં જટેલા સ ીય એટલા જ અહ યા ગૃહમા ંઆપણી વ ચે ખૂબ 
સ ીય રહેતા હતા.  
 માનનીય અ ય ી, વ.ગોિવંદભાઇ ચૌહાણ આર.એસ.એસ. શાખાથી માંડીને જનસંઘના કાયકરથી માંડીન ે૧૦ 
વષ સાથ ેએક જ િવ ાથ  તરીકે થોડો ઘણો સમયનો ઉપયોગ કરીને સર વિત િવ ાલયમા ંઅમ ેસવેા આપી. બી.એસ.સી. 
કરવાવાળા જ ે તે વખતે ી શલૈેષભાઇએ ક  ુ તેમ આ િવ તારમાં કદાચ એ પહેલા હતા. અમા  જ ે સામાિજક સમરસતા ં
અિભયાન ચાલ ે છે, તેમા ંશ આતના સમયમાં ૮૦ ટકા શ  કય ુહોય એવા એકમા  દિલત આગેવાન તરીકે કોઇએ સહકાર 
આ યો હોય તો તે વ.ગોિવંદભાઇ ચૌહાણે આ યો હતો. અમે બે જ િનકળતા હતા. આ અિભયાનમાં વષ  સુધી સાથ સહકાર 
આ યો. ગિણત, િવ ાનના ખૂબ સારા િશ ક તરીકે સાધના સા ા હક ચાલે છે, એમાં િનયિમત રીતે લેખક હતા. 
વ.કરમશીભાઇનુ ં અવસાન થયુ,ં આજ ે ર૬મી તારીખ થઇ અને પરમ દવસ ે મન ે ણ થઇ. મ ચકાસણી કરી અને ી 

કનુભાઇને ફોન કય . તો કહે કે વાત સાચી છે. રા ે સૂતા અને સવારે ઉ ા ન હ. ઘમાં દેહ છો ો. તલાટી તરીકે અમદાવાદ 
િજ ામાં હતા. અમદાવાદ િજ ાનો હ કાયકતા છું ંુ . એમની એટલી સારી કામગીરી અન ેએ કામગીરીના કારણ ેધારાસ ય તરીકે 
ચંૂટાઇને આ યા. ી નીિતનભાઇએ ક ું તેમ સામે બેઠા હોય એવું ય યાદ આવ.ે રમુ  વભાવના એવા વ.કરમશીભાઇ 
અને ણેય વગ થ સાથીઓન ેહ મારી ાંજિલ અપણ ક  છું ં ંુ .  
 ી રમણભાઇ ના. પાટકર (રાજયક ાના વન અને આ દ િત મં ી ી  ) : માનનીય અ ય ી, આ સ માનનીય 
ગૃહમાં માનનીય નેતા ી જ ેશોકદશક ઠરાવ લઇને આ યા છે અન ે િવરોધપ ના નેતા ીએ જને ેઅનુમોદન આ યું છે, સાથી 
ધારાસ ય ીઓએ અનમુોદન આ યુ ંછે તેમાં હ પણ અનુમોદન આપંુ છું ંુ .  માનનીય દોલતભાઇ સાથે અમારા ખૂબ ન કના 
સંબંધો હતા. આ િવધાનસભાની અદંર તેમની જ ેપ ચીસ વષની કારિકદ  હતી તેની ન ક ન ક અમે પણ છીએ. તેમની કામ 
કરવાની જ ેશૈલી હતી તે અમે અમારા વનમાં ઉતારી છે. અમારા વલસાડ િજ ાના બે ર નો હતા. એક વ.મોરાર  દેસાઇ 
અને બી  વ.દોલતકાકા, તેમની અંદર ખૂબ ચા ગુણો હતા. તેમણે ન ી કરેલું કે, જયારે વષગાંઠ ઉજવવી તો લડ 
ડૉનેશન કરીને ઉજવવી. છે ે મૃ યુ પા યા યારે ર૩ તારીખે એટલે કે બેસણાના દવસે પણ ર તદાન િશિબર તેમના 
અનુયાયીઓ ારા રાખવામા ંઆવી હતી. તેઓ ગાય ી મં ના ઉ ેશ ઉપર કામ કરતા હતા. છે ે ગાય ી મં ના ઉ ચારણ 
સાથે તેમન ેઅિ દાહ આપવામા ંઆ યો હતો. તે પ  વ તા હતા. સંકલનમા ંઅમ ેજયારે બેસતા યારે આખા બોલા હોવાના 
કારણે તરત જ કહી દેતા કે, હ વડીલ છ એટલે હ પૂછ પછી જું ં ું ંુ ુ  તમારે કોઇપણ  પૂછવાનો. તેને અમે માનતા પણ ખરા. 
આજ ેતેઓ આપણી વ ચે ર ા નથી. તેમનું ખૂબ નાનું કટબ છે તો તે કટબ પર આવી પડેલી આફત સહન કરવાની ભગવાન ુ ુ ુ ું ં
શિ ત આપે તેવી ાથના ક  છ અને તેમને શોકાંજિલ અપણ ક  છં ં ં ંુ ુ . તેવી જ રીતે વ. ી ગોિવંદભાઇ સાથે મારે ટચ નથી 
પણ તેમના કટબ પર જ ેઆફત આવી પડી છે તે સહન કરવાની ભગવાન શિ ત આપે તેવી ાથના ક  છ અને શોકાંજિલ ુ ુ ું ં ં
અપણ ક  છં ંુ . માનનીય વ.કરમશીભાઇ સામનેી પાટલીએ બેસતા હતા પણ જયારે જયારે સાથે મળીએ યારે અમ ેપૂછતા કે 
આટલી ટમ સુધી તમને લોકોએ કેમ વીકાયા? એમની કામ કરવાની જ ે આદત હતી તે પણ અમે અમારા વનની અદંર 
ઉતારેલી છે. આ ફલોર ઉપર આટલા લાંબા સમય સુધી રહેવું તે સાચા ગુણ અને કામ કરવાની પ િતને કારણે જ શ ય બને છે.  
એટલા માટે માનનીય કરમશીભાઇના કટબ પર જ ેઆફત આવી પડી છે તે સહન કરવાની ભુ શિ તુ ું  આપે તેવી ાથના ક  ં
છ અને ભગવાન તેમના આ માન ેસ ગિત આપે તેવી ાથના ક  છુ ું ં ં .  
 ી તુભાઇ  હ. ચૌધરી(ભા.રા.કો.) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના નેતા અને માનનીય મુ યમં ી ી જ ે
શોકદશક ઠરાવ લઇને  આ યા છે અને િવરોધપ ના નેતા ીએ જ ેઅનુમોદન આ યું છે તેમા ંહ પણ મારો સૂર ું પૂરાવું છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, વ.દોલતકાકાના અવસાન અંગે તેમને ાજંિલ આપંુ છંુ. મને જણાવતાં દુઃખ થાય છે કે, 
ગુજરાતના પૂવ રાજયમં ી દોલતભાઇ નાથુભાઇ દેસાઇનું રરમી ફે ુઆરી ર૦ર૦ના રોજ ૮૯ વષની જફૈ વય ેદુઃખદ અવસાન 
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થયું છે. વ.દોલતકાકા સાથનેો અમારો અનુભવ છે તેમા ંકહ તો હ રું ું ૦૦રમા ંએમ.એલ.એ. િબ ડ ગમાં તેમની ઉપરના ફલોરે 
રહેતો હતો અન ેતેઓ નીચે રહેતા હતા. જયારે શુ વારે િવધાનસભા પૂરી થાય યારે કદાચ તેમની પાસ ેગાડી ન હોય તો મન ે
કહે કે, તુ મન ેલેતો જજ.ે તેમની સાથ ેઆવવા જવાનુ ંથતંુ. તેમની પાસેથી ઘ  બધંુ શીખવાનુ ંથતંુ હતંુ. તેઓ મળૂભુત 
અનાવલ સમાજમાંથી આવતા હતા. દેસાઇ હતા એટલે પ  બોલવાવાળા હતા. તેમની વસિત ઓછી હતી. ખુ ુ ંઅન ે પ  
બોલવાવાળા હતા. તેમની સાથે કામ કરવાનો મોકો મ ો હતો. તેની અદંર ણવા જવેી બાબત ઇએ તો તેમને બે દીકરીઓ 
અને એક દીકરો હતો. બે દીકરીના લ  થઇ ગયા બાદ ૧૯૯૬ની અંદર તેમના દીકરાનું અવસાન થયુ.ં યારબાદ તેમની 
પુ વધૂને દોઢથી બે વષની અંદર દીકરી બનાવીને લ  કરા યા તે તેમના સમાજની અંદર ખૂબ મોટી વાત હતી. સમાજને એક 
દાખલો બેસાડી આ યો કે તેમની પુ વધૂન ે તેમણે દીકરી બનાવીને લ  કરાવી આ યા. તે પુ વધુનૂ એક દીકરી હતી તેમન ે
પણ સાથે લઇ ગયા હતા. જયાં સુધી કાકા હયાત હતા યાં સુધી તેમનો યાં આવવા જવાનો સંબંધ હતો. અમે પણ જઇએ તો 
અમને પણ યા ં લઇ જતા. જયારે જયારે તેમની વષગાંઠ હોય યારે લડ ડૉનેશનનો કે પ રાખતા. ફ ટ ટમ ૧૯૮૦મા ં
ક ેસમાંથી ચંૂટાયા હતા અન ે૧૯૮૦ પછી એક ટમની ગેપ પડી અને એ ૧૯૯૦ પછી સતત ભારતીય જનતા પાટ  તરફથી 

તેલા, પણ એમનો જ ે યવહાર અને એમની જ ેકામ કરવાની પ િત હતી એનાથી અમને બધાને વલસાડ િજ ાની અંદર ઘ  
બધંુ શીખવાનું મ ું છે યારે આદરણીય વગ થ દોલતકાકાના સદગત આ માને ઇ ર શા ત શાંિત અપ તેવી આપ સૌના 
વતી ાથના ક  છ અન ે આપના મારફતે એમના કટબીજનોને દલસો નો સદંેશો પાઠવીએં ં ંુ ુ ુ . એ જ માણે આદરણીય 
વગ થ પૂવ સ ય ગોિવંદભાઇ અરજણભાઇ ચૌહાણના કટબીજનોન ે પણ દલસો નો સંદેશો પાઠવીએુ ું , એ જ માણ ે

અમારા વગ થ કરમશીકાકા એ પણ વષ ર૦૧રથી ર૦૧૭ની ટમમાં અમારી સાથે ર ા. એમની સાથે પણ કામ કરવાનો મોકો 
મ ો, એમના પ રવારજનોને દલસો નો સદંેશો પાઠવીએ અને ખાસ કરીને અમારા દોલતકાકા તેઓ અમારા વલસાડ 
િજ ાના મોભી હતા. એમના પ રવારજનોને આપના મારફતે દલસો નો સંદેશો પાઠવવા આપને િવનંતી ક  છં ંુ .   
 ી કવર ભાઇ  મોું . બાવિળયા (પાણી પુરવઠા, પશુપાલન અને ામ ગૃહ િનમાણ મં ી ી) : માનનીય 
અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી અન ેગૃહના નેતા આદરણીય િવજયભાઇ જ ે ણેય સ ય ીઓના શોકદશક ઉ ેખ લઇન ે
આ યા છે એમાં માનનીય િવરોધપ ના નેતા ીએ અનુમોદન કયુ છે, અમારા સ માનનીય કેટલાક સદ ય ીઓએ પણ આ 
શોકદશક ઉ ેખમાં એમના િવચારો ય ત કયા છે. હ પણ તેમાંું  મારો સૂર પૂરાવું છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, કદરતનો કેવો ક ર મા છેુ , આ ણેય સદ ય ીઓ ફે ુઆરી, ર૦ર૦માં જ અવસાન પા યા છે. 
માનનીય દોલતકાકા, જમેની સાથે આ ગૃહમા ં ણેક વખત કામ કરવા માટેનો મને મોકો મ ો છે. તેઓ એટલા બધા સરળ 
વભાવના હતા કે યારે અમે એમની સાથે િવધાનસભાની સિમિતઓમાં વાસમાં જતા એ વખતે જ ેએમના િવચારો, એમની 

રહેણીકરણી અને સાદગી ઇને ઘ ં બધંુ એમની પાસેથી શીખવા મળતંુ હતંુ એ આજયે પણ અમને યાદ છે. એક વખત 
િવધાનસભાની સિમિતના વાસમાં એમના િવ તારમા ંગયા એ વખતે એમના ખેતરે તેઓ યાં રહેતા યા ંએક ખાટ જવેો ભાગ 
હતો યાં અમન ેબધાન ેલઇ ગયા હતા અને કહેલુ ંકે સિમિતને મારે આ બતાવવું છે અન ેએમન ે યાં બધાન ેબેસાડીન ેસાંજના 
ભોજન માટેની પણ એમણે યવ થા કરી અને એટલું સાદગીભય,ુ સરળતા, સેવાભાવી લોકસેવક જનેે કહેવાય એવુ ંએમનુ ં

વન હતંુ. વ.દોલતકાકાએ ફ ત એમના મત િવ તારમા ંજ ન હ પણ વલસાડ િજ ામાં પણ જ ેએમણે એમના સાદગીભયા 
વનના કારણ ેસુવાસ મળેવી છે એ માટે આજ ેપણ એમના િવ તારના લોકો એમને યાદ કરે છે. વ.દોલતકાકાની સાથે યારે 

સિમિતઓમા ંજતા યારે એમણ ેજ ેઅમન ેમાગદશન અને સલાહ આપતા એમાંથી અમન ેઘ ં બધંુ શી યા છીએ અન ેઅમન ે
ણવા પણ મ ું છે. એવા દોલતકાકા સાથે આ િવધાનસભાગૃહમાં કામ કરવા માટેનો ણ ટમ મોકો મ ો હતો. એ સદગત 

આ માને હ શા ત વંદન ક  છું ં ંુ , નમ કાર ક  છં ંુ . સાથે સાથે એમના પ રવારજનો ઉપર આવી પડેલ દઃુખ સહન કરવાની ભ ુ
શિ ત આપે તેવી ાથના ક  છ અન ેએમના કટબીજનોને દલસો નો સંદેશો પાઠવું છં ં ં ંુ ુ ુ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, એવા જ આપણા પૂવ સદ ય ગોિવંદભાઇનું અવસાન થયેલ છે. અમારા બ ેનો એકજ 
યવસાય, હ પણ એ વખતે િશ ક અને એ પણ િશ કું . તેઓ બાવળા િવ તારમાંથી ચંૂટાઇને આવતા. એ વખતે પણ એ 

એમની સાથે કામ કરવાનો મન ેમોકો મ ો છે. એમની સાથ ેપણ િવધાનસભાની સિમિતમા ંજતા યારે િશ ણની વાત કરતા. 
એ વખતે એમની પાસે િશ ક તરીકે જ ે એમનામાં સૂઝ, આવડત અને જ ે રીતે કામ કરવાની પ િત હતી એ રીતે 
વ.ગોિવંદભાઇને હ ખૂબજ ન કથી ઓળખું છું ંુ . એમણે પણ એમના િવ તારની અંદર ખૂબ સેવાકીય વિૃ ની સાથે િશ ણની 
વૃિ માં સંકળાયેલા હતા. એમના કટબીજનોને પણ હ દલસો નો સંદેશો પાઠવું છુ ુ ું ું ં .  

 માનનીય અ ય ી, વ.કરમશીભાઇ, હ  ર૪મી તારીખ ેઅહ થી વેલકમ ટ પના કાય મમા ંજવા માટે અમ ેતૈયાર 
થતા હતા, સવારના જ એમના દીકરા ી કનુભાઇ જઓે ધારાસ ય છે એમનો ફોન આ યો કે ી કવર ભાઇ આવી રીતે બની ુ ં
ગયું છે, એના આગળના અઠવા ડયામાં જ હ  આ વ.કરમશીભાઇ અને એમના પ રવારજનોને એક સામાિજક સંગમા ં
મળવાનું થયું હતંુ. આ વગ થ કરમશીભાઇ કે જઓેની સાથ ેપણ ખૂબ સામાિજક અને સામા ય રીતે સામાિજક ે  સાથે અન ે
સમાજની એ પણ અમે સંકળાયલેા હતા. એટલુ જ નહ  પણ વ.કરમશીભાઇ કે જમેણે તલાટી મં ી તરીકે પોતાની સવેા શ  
કરી હતી. છે ા ંવષ મા ંતેમની એક ઇ છા અને તેઓ વારવાર મન ેએવુ ક ા કરતા હતાં . કારણ કે તેમન ેમારી સાથે ન કનો 
લગાવ હતો કે ી કવર ભાઇ મારે કોઇપણ હસાબે એક વખત ધારાસ ય થવું છે અન ેઆવું લગભગ ણ ચાર ચંૂટણીઓથી ુ ં
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તેઓ વારવાર એમના મનમાં થતુ હતંુ અન ેતેઓ કહેતા કે મન ે  ધારાસ ય થવાનો મોકો નહ  મળે તો હ આવતા ભવમાં ભૂત ં ું
થઇને પણ આવીશ. આવા શ દો તેઓ વાપરતા હતા. આવા વગ થ કરમશીભાઇ કે જમેણ ેતલાટી મં ી તરીકેની સેવા શ  
કરીને છેવટે તેમણે નસીબમાં હશે એટલે આ િવધાનસભાના સ ય તરીકે પણ તેમણે કામ કય.ુ માનનીય અ ય ી, 
વ.કરમશીભાઇ તેમના પ રવાર સાથે એક નાનકડા ગામમાં આજ ેપણ જયારે રા ે સૂતા પછી વહેલી સવારે તેઓ ચાર વા યે 

યા અને તેમના દકરા અને દકરીઓ સાથે તેમણે ચા-પાણી પીધા અને પછી પાછા સૂઇ ગયા અને પછી સવારે યા નહ  
યારે તેમના પ રવારને ખબર પડી કે કરમશીભાઇ સૂતા પછી યા નથી તેમનું અવસાન થયું છે. માનનીય અ ય ી, તેઓ 

જયાં રહેતા યાં ગોકળુ પૂરા ગામે તેમની િવિધ કરવામાં આવી હતી અને યાં તેમનો પ રવાર કે જ ેવખતે તેમની મશાનની યા 
હતી એ વખતે આજબાજના એટલા બધા લોકો તેમની સુવાસના કારણે ભેગા થયા હતા કે યાં યવ થા ળવવી પણ અઘરી ુ ુ
પડે એટલા બધા લોકો તેમની મશાનયા ામા ંહતા. તેઓ સમાજ સેવક તરીકે, અનેક સામાિજક ે ે તેમનું યોગદાન ર ુ ંછે. 
અમારા સમાજના હતા અને તે િવરમગામ અને અમદાવાદ િવ તારની અંદર હમેશા તે સામાિજક ે ે પણ ખૂબ સેવાકીય તેમનુ ંં
યોગદાન ર ું છે. હજ તેમનુ ંબેસ ં અન ેવગેરે પણ બાકી છેુ . મ આપને ક ું તેમ આ કદરતનો ક ર માુ  છે કે ણેય સદ યો આ 
એક જ માસ ફે ુઆરીમા ંજ તેમનું અવસાન થયું છે તે ણેય સદ યોને હ અમારા વતી શોકસંદશેો પાઠવું છ અને આપના ું ંુ
મા યમથી તેમના કટિબજનોને દલસો નો સંદેશો પાઠવું છુ ુ ું ં .  
 ી િ જશ મેરે (ભા.રા.કો.) : માનનીય અ ય ી, આજ ે ગૃહના દવંગત સ ય ીઓને દપાંજલી આપવાના 
શોકદશક ઠરાવ લઇન ે ગૃહના નેતા ી આ યા છે અને અમારા િવપ ના નેતા ીએ તેમને અનમુોદન આ યું છે યારે ગૃહના 
સ ય તરીકે હ મારી ન  ભાવાંજિલ યકત કરવા માગંુ છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, વામી િવવેકાનદં નુ ં વા ય છે કે "Only those lives who live for others" આ 

ણેય દવંગત આ માઓ ગૃહના સ ય તરીકે વ.દોલતભાઇ દેસાઇ છ-છ ટમ સુધી આ ગૃહમાં લોકોના ોને વાચા આપતા 
ર ાં એટલુ જ નહ  વાઘલપુર ામ પંચાયતના સરપંચથી માંડીને એ કેટ એસોસીએશન હોય, વહાણવટા એસોસીએશન હોય 
કે એસ.ટી.નો સંઘ હોય કે પેસે જર એસોસીએશન હોય તેમા ંપણ પોતે ખૂબ સ યપણે કામ કરતા હતા અને આ જ ેઅનાવીલ 
સમાજમાંથી આવતા હતા એટલે તેમનુ ં યિકત વ ીફળ જવેુ હતંુ, નાિળયરે જવેું હતંુ, ઉપરથી કઠણ પણ અંદરથી ઋજ હતાુ . 
આવા વ. દોલતભાઇ દેસાઇના આ માન ેપરમ કૃપાળુ પરમા મા િચર વી શાંિત અપ એવી ાથના ક  છ સાથો સાથ વં ં ંુ . 
ગોિવંદભાઇ ચૌહાણ એક દિલત ર ન હતા. એ જમાનામા ંઅમારા ી શૈલેષભાઇએ ક ું તેમ બીએસસી., બીએડ સુધી ભણવુ ં
અને અનેક શૈ િણક સં થાઓના સંવાહક બનીને સમાજને તેમણે એક ‘ ‘ ગુજર સં થા’ ’  પણ ભેટ ધરેલી. આ દિલત સમાજનુ ં
ર ન તેના સં કાર અન ે તેના અ યાસ થકી આજ ેપણ ચળકતંુ ર ું છે. વ. કરમશીભાઇ તેનુ ંગામ જ ગોકળીયુ ંગામ અન ેુ
ગૌલોકવાસી થયા હમણાં જ આપણી વ ચેથી િવદાય લીધી, યારે ી નીિતનભાઇએ ક ું તેમ આપણને તેમનો અફસોસ 
સાલે તે વભાિવક છે. હંુ એટલું જ કહીશ કે ‘ ‘ મૌત ઇસ ેકહેતે હૈ કે સે ન ેસે જમાના કરે અફસોસ, વરના યહા ંસબ મરન ેકે 
લીયે હી આતે હૈ.’ ’  મારી આદરભરી અંજિલ હ ગૃહ મારફત અપણ ક  છું ં ંુ .  
 ી કનુભાઇ મો. દેસાઇ(ભા.જ.પ.) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના નેતા ી િવજયભાઇ વગ થ દોલતભાઇ 
નાથુભાઇ દેસાઇ જઓે રાજયક ાના વન અન ે પયાવરણ મં ી હતા અને ગૃહના પૂવ સદ યો વ.ગોિવદંભાઇ અરજણભાઇ 
ચૌહાણ  અને વ. ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટેલના શોકદશક ઠરાવમાં હ પણ મારો સૂર પૂરાવુ છું ંુ . વગ થ દોલતકાકાના 
હલામણા નામથી ણીતા વુ .દોલતભાઇ વાઘલધારા ખાતે જ યા હતા. તેમનું અવસાન સુરત ખાતે થયું અન ેવલસાડ ખાતે 
એમના દેહને અિ  આપવામાં આ યો. તેઓ જમીની નેતા હતા. તેઓ ૧૯૮૦થી ૧૯૮૫ સુધી ક ેસમાંથી ચંૂટાયા પછી સતત 
પાંચ ટમ ૧૯૯૧થી ૨૦૧૨ સુધી ભારતીય જનતા પાટ માથંી ચંૂટાયા. તેઓ લોકોના અનેક ો લોકોની વ ચે જઇન ેઉકેલતા 
હતા. વલસાડ િજ ો એક આ દવાસી િવ તાર છે અને આ દવાસી બહેનોન ેએિનિમયા હોવાથી ઘણા ંબધા ં લડની જ ર પડતી 
હોય છે. યારે ૭૫ વષની વય ે તેમણે ર તદાન કે પની ેરણા આપી અને જટેલું લડ એકિ ત થાય તેટલી બોટલ દીઠ 
૧૦૦૦/- િપયા દાન આપતા હતા, જથેી આ દવાસી િવ તારમા ંસેવાનું કામ થઇ શકે. આવા નખિશખ અનાિવલ એટલ ેકે 
પ  વ તા, માિણક અને સાચાન ે સાચંુ કહેવાની હમત ધરાવતા વં .દોલતકાકાને સમ  સમાજ ે અને ગુજરાતના 

નાગ રકોએ ાંજિલ આપી છે. આપણે પણ ાજંિલ સાથે એમના કટબીજનોન ે આ િવદાય સહન કરવાની શિ ત આપે ુ ું
એવો સદંેશો પાઠવીએ.   
 ી િપયુષભાઇ  દ. દેસાઇ(ભા.જ.પ.) : માનનીય અ ય ી, ગૃહના નેતા અને મુ યમં ી આદરણીય પાણી  
શોકદશક ઠરાવ લા યા છે. તેમા ં િવરોધપ ના નેતા આદરણીય પરેશભાઇએ અનમુોદન આ યું છે એવા ણેય મહાનુભાવો 
રા યક ાના પૂવમં ી વગ થ દોલતભાઇ દેસાઇ, ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય વ.ગોિવંદભાઇ અરજણભાઇ ચૌહાણ 
અને વ. ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટેલના શોકદશક ઠરાવને હ અનુમોદન આપંુ છું ંુ . ખાસ કરીને વગ થ દોલતકાકા સાથ ે
પા રવા રક અને આિ મયતાના સંબંધો મારા અન ે મારા કટબ સાથે હતાુ ું . ગુજરાતના સામાિજક અને રાજકીય સવેાના એક 
ઝળહળતા તારલા સમાન વગ થ દોલતકાકાનો આ મા હમશેા આપણને ેરણા આપતો રહેશેં . સભાગૃહમા ંપણ એક ખૂબ જ 
આગેવાન સ ય તરીકે, પયાવરણ મં ી તરીકે યશ વી કામગીરી કરી છે. પીકર પેનલમા ંપણ એમની એક આગવી િતભા 
હતી. ખાસ કરીને એમનો અનાિવલ વભાવ, ખમુારી, પ  વ તા અન ેિવચારોની લે રટી એ એમના મુ ય ગુણ હતા. તેઓ 
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છે ે એમના પુ ી કમુબેનન ે યા ં સુરત હતા અન ે એ યારે માંદગીમા ં હતા યારે બરોડા િવભૂિતબેનન ે યા ં પણ વારાફરતી 
રહેતા. બધાંએ ણવું જ રી છે કે યારે છ ટમ સુધી એ ધારાસ ય હતા યારે દર સોમવારે તાલુકા પંચાયતમા ં બેસતા અન ે
તમામ લોકો એમન ે યાં મળતા. તેઓ દર મ હને એક વખત એમના િવ તારના સરપંચના ઘરે જતાં અને એની સાથે િવચાર-
િવમશ કરતા. એ એમની આગવી પ િત હતી. અમારો નવસારી અને વલસાડ િજ ો સાથ ેહતો યારે કોઇ કામ કરાવવા માટે 
કટર લઇન ેઆ યુ ંહોય તો તેઓ કટર પર બેસી ય અન ેકલે ટર હોય કે કોઇ પણ ક ાના અિધકારી હોય એમની સાથ ેએ ૂ ૂ

આવતા. એ યોનો પણ ન કનો સા ી હ ર ો છું ંુ . ગુજરાતના સવાગી િવકાસ માટે િવશેષ કરીન ેગરીબ અને આ દવાસીના 
સેવાના કાય મા ંપ ાપ ીથી પર રહીન ેસેવા કરવાનુ ં ઉમદા ઉદાહરણ એમણે પૂ  પા ુ ં છેં . વલસાડની િસિવલ હોિ પટલ 
હોય કે િતથલનુ ં વામીનારાયણ મં દર હોય કે લડ બક હોય એ લાવવામા ંએમણે ખૂબ મોટો ભાગ ભજ યો છે. ી કનુભાઇએ 
ક ુ ંએમ ૨૮ મી ડસે બર એમની વષગાંઠ હતી અને યારે એ ૭૫ વષના થયાં યારે દર વષ લડ ડોનશેન કે પ કરવો એવુ ં
ન ી કયુ હતંુ. મારા વડીલ સંત કૃિત ધરાવતા અન ેસંપૂણ િન કલંક હેર વન વી જનાર અન ેએવુ ં વન વવાની 

ેરણા આપનાર વ.દોલતકાકાના દ ય આ માને ણામ ક  છં ંુ . િવધાનસભાના પૂવ સ ય વ.ગોિવંદભાઇ અરજણભાઇ 
ચૌહાણ અને વગ થ કરમશીભાઇ િવર ભાઇ પટેલના આ માને પણ િચર શાંિત મળે એવી ાથના ક  છં ંુ . છે ે 
વ.કરમશીભાઇ એક  અઠવા ડયા પહેલાં મારો જ ે૯/ર ફલટે હતો, તેની સામ ેજ વ.કરમશીભાઇ અને ી કનુભાઇ રહેતા 

હતા, છે ા એક અઠવા ડયામાં સોમવારે અમે ી નરેશભાઇ સાથે બેસીને અડધો પોણો કલાક વાતો કરી, મારા ફલેટ પર એ 
જયારે ચા પીવા આ યા યારે ી કનુભાઇ, વ.કરમશીભાઇ અને ખાસ કરીન ે ી નરેશભાઇ અમે સાથે હતા, યારે જની વાતોૂ  
પણ ખૂબ કરી, એમાંથી ણવાનું પણ ખૂબ મ ુ.ં આ ણેય મહાનભુાવોના આ માન ેશાંિત મળે તેવી ાથના ક  છં ંુ .  
  ી દપભાઇ  ખ. પરમાર (ભા.જ.પ.) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સભાગૃહના નેતા અન ે માનનીય 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ જ ેશોકદશક ઉ ેખ લઇને આ યા છે, તેમાં હ મારો સૂર પૂરાવવા માટે ઉભો થયો છું ંુ .  
 ગુજરાત િવધાનસભાના રાજયક ાના પૂવ મં ી ી વ.દોલતભાઇ દેસાઇ, ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય 
વ.ગોિવંદભાઇ ચૌહાણ અને વ. કરમશીભાઇ પટેલના અવસાન અંગે શોક ઠરાવ લઇન ેઆ યા છે તેને અનુમોદન આપવા 

માટે ઉભો થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, વ.ગોિવદંભાઇ ચૌહાણનો ધોળકા તાલુકાના રાજપુર ગામમાં તા.૧૯.૧ર. ૧૯ર૧ના રોજ 
એમનો જ મ થયો હતો. આિથક અને સમાિજક િવટબણાઓની વ ચે પણ અ યાસમાં હમેશાં ટોચ પર ર ા છેં ં . ગિણતના 
મુ ય િવષય સાથ ેતેઓએ બી.એસ.સી. બી.એડ,  સુધીનો  ઉ ચ અ યાસ કય  હતો. સિચવાલયમા ંિશ ણ ખાતામાં તેમજ 
કૃિષ િવભાગમાં આંકડા મદદનીશ તરીકે તેઓએ સેવાઓ બ વી હતી. પરતુ િશ ણનો વ અને કૃિત અ યાસુ હોવાના ં
લીધે િશ ક થવાની આકાંશા હદયમાં ઉછળતી હતી. આમ સામા ય નોકરી છોડીને ધોળકામાં સર વતી િવધાલયમાં િશ ક 
તરીકે ડાયા હતા. સવેા િનવિૃત સુધી ૩૮ વષ સુધી તેઓ આ સેવામા ં ડાયેલા ર ા. યારબાદ ૧૯૭૮મા ં તેમની આ 

િતભાના કારણે  કલમાં તેમની આચાય તરીકે િનમણૂંક કરીૂ . તે વખતે મા યિમક િશ ણમાં અનામત થા ન હતી. સતત 
પ ર મ અને માિણકતાના કારણ ે તેઓને િવધાભારતી િસ ાથ એજયુકેશન તેમજ િજ ા આચાય સંધ જવેી અનેક 
સં થાઓમા ં અગ યનું થાન શોભા યુ ં છે. તેઓ બાળપણથી વય  સેવક તરીકે જ આરએસએસમાં ડાયા હતા. તેઓ 
રાજકીય ે ે પણ િજ ા તરથી લઇને છેક ભારતીય જનતા પાટ ના મહામં ી તરીકેની સવેાઓ આપી છે.  
 માનનીય અ ય ી, તેઓ બાવળા િવધાનસભાના લોક િતિનિધ તરીકે ચંૂટાયા બાદ તે િવ તારની ના ખૂબ જ 
સારા કામ કયા છે. તેઓના પ રવારમાં પણ િશ ણન ેતેઓ ખૂબ જ ઉચંુ થાન આ યું છે. માનનીય વ.ગોિવદંભાઇ ચૌહાણ, 
વ.દોલતભાઇ દેસાઇ તેમ જ વ.કરમશીભાઇના પ રવારના આપના મા યમથી દલસો નો સંદેશો પાઠવવા િવનંતી છે.  

  અ  ય ી : સભાગૃહના નેતા ી અન ે માનનીય મુ યમં ી ીએ રાજયક ાના પૂવ મં ી ી વ. ી દોલતભાઇ 
દેસાઇ, પૂવ સ ય વ. ી ગોિવદંભાઇ ચૌહાણ અને વ. ી કરમશીભાઇ પટેલના જ ેશોક તાવ રજ કયા છેૂ . જનેે માનનીય 
િવરોધપ ના નેતા ી માનનીય પરેશભાઇએ અનુમોદન આ યું છે અને અ ય સ ય ીઓમા ંનાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલ, માનનીય મં ી ી ભૂપે િસંહ ચૂડાસમા , માનનીય રમણભાઇ પાટકર, મં ી ી કવર ભાઇુ ં , માનનીય શૈલેષભાઇ, 
માનનીય સ યો સવ ી તુભાઇ ચૌધરી, ી િ જશે મરે , ી કનુભાઇ દસેાઇ, ી િપયુષભાઇ દસેાઇ, ી દીપભાઇ 
પરમાર તમામ ે માનનીય સ ય ીઓના વન કવનના સંવદેન સભર કાય કાળનો ઉ ેખ કરી તેઓના યિક વની ઝલક 

તુત કરી છે, તે તાં આપણન ે યાલ આવ ેછે કે, તેઓ હંમેશા ં  હતના કાય  માટે ગૃત રહેતા હતા. માનવ સેવાની 
આપણને અમૂ ય તક મળી છે અને શોકાંજિલ વનને રેણા આપે છે. મૃ યુ વનનો અંત નથી. વતાં આપણે શાંિતની 
અપે ા રાખીએ છીએ જ ે વનના અંત સાથ ેતો મળે જ છે. યારે જમેણે વનમાં સેવા અને શાિંતના કાય અને કમ કયા છે. 
તેવા તમામ દવંગત મહાનુભાવોન ેહ પણ મારી શોકાંજિલ અપણ ક  છું ં ંુ . ભુ આ તમામ સદગતના આ માને શા ત શાિંત 
અપ અને તેઓના કટબીજનો પર આવી પડેલ આફત સહન કરવાની પરમ કૃપાળુ પરમા મા શિ ત આપે તેવી ાથના ક  છુ ુ ું ં ં . 
આપણે સભાગૃહના તમામ સ ય ીઓ આ સદગતોના આ માન ેમો  ગિત ા  થાય તે માટે પોતાની જ યા પર બે િમિનટ 
ઉભા થઇ અને મૌન પાળીશુ.ં (બે િમિનટના મૌન બાદ)  
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 અ ય ી : ઓમ શાંિત, સૌ સ ય ીઓ પોતાનું થાન લ.ે સભાગૃહની આ લાગણી સદગતના કટબીજનો તરફ ુ ું
મોકલી આપવામાં આવશ.ે  

તાકીદની હર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત ે (િનયમ-૧૧૬)  
પા ક તાન મ રન િસકયુરીટી એજ સી ારા માછીમારોના અપહરણ બાબત  

 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ(ઊના) : માનનીય અ ય ી, હ ું િનયમોના િનયમ ૧૧૬ અ વયે નીચે જણાવલેી તાકીદની 
હેર અગ યની બાબત પર માનનીય મ યો ોગ મં ી ીનું યાન દો  છ અને તેમને તે સંબંધી િનવદેન કરવાની િવનંતી ક  ં ં ંુ

છંુ.  
 ‘‘તાજતેરમાં પાિક તાન મ રન િસકયુ રટી એજ સી ારા પોરબંદર અને ઓખા ખાતે ભારતીય જળ સીમામાંથી 
માછીમારોને તેમની બોટો સાથે અપહરણના બનાવો બ યા છે. છે ા એક અઠવાડીયામાં ચોથી વખત આ માછીમારોના 
અપહરણ કરાયા છે. અંદાજ ે૭૬ જટેલા માછીમારોના અપહરણથી માછીમારોમાં રોષ અને િચંતાની લાગણી યાપેલ છે, યારે 
આ પકડાયેલા માછીમારોન ેબોટ સાથે મુકત કરાવવા રાજય સરકારે લીધેલા કે લેવા ધારેલા પગલા’ં’ 
 ી જવાહરભાઇ ચાવડા(મ યો ોગ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, તાજતેરમાં સમાચારપ માં િસ  થયેલ 
સમાચાર મુજબ સૌરા ના ૭૬ માછીમારોનું અપહરણ કરવામાં આવેલ છે તે અંગે કોઇ સ ાવાર િવગતો ભારત સરકાર તરફથી 
કે પાિક તાન સ ાવાળા તરફથી મળેલ નથી. પરતુ ખાતાની િજ ા કચેરી તરફથી મળેલ મા હતી મુજબ ં ૧૧ ફીશ ગ બોટો અન ે
૬૩ ( ેસઠ) માછીમારોનુ ંઅપહરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 
૧. ઉકત બાબતે ભારત સરકાર ારા કેટલા માછીમારો પકડાયેલ છે તેની ખરાઇ પાિક તાન સ ાવાળા પાસેથી 
મેળવવામાં આવશ.ે 
૨.  દરીયાઇ સીમા અિંકત ન હોવાથી આંતરરા ીય જળસીમા ભંગના બનાવો અવાર- નવાર બને છે અને આંતરરા ીય 
જળસીમાની આજુ-બાજ માછીમારી કરતી બોટોને તથા માછીમારોને પાિક તાન મરીન િસ યુ રટી એજ સી ારા પકડવામા ંુ
આવે છે. 
૩.  માછીમારો ારા આંતરરા  ટીય જળસીમા ઓળંગવાના િક  સાઓ ન બને તે માટે ગુજરાત રાજયના અગ  યના બંદરો 
પર િવિવધ એજ  સીઓ જવેી કે, કો  ટ ગાડ, મરીન પોલીસ, નેવી વગેરેના સહકારથી બેઠકો યો  માછીમારો, બોટ માિલકો, 
માછીમાર આગેવાનો તથા બોટ એસોસીએશનને સમજણ આપવા /સ ગ કરવા માટે ગૃિત કાય મો જવેા કે, િશિબર, શેરી 
નાટકો યોજવામાં આવે છે. રાજય સરકાર ારા સને ૨૦૦૪-૦૫ થી સને ર૦૧૯-૨૦ સુધી કલ ુ ૧૧૨૧ અવેરનેસ કાય મ 
યોજવામા ંઆવેલ છે.  
૪.   માછીમારો દ રયાઇ જળ સીમા ન ઓળંગે તે માટે તેઓને રાહત દરે લોબલ પોિઝશન ગ િસ ટમ ( .પી.એસ) 
સાધન પર સહાયની યોજના અમલમાં છે.  
૫.  દ રયાઇ સુર ાના સંદભમાં ભારતીય તટર ક દળ ારા રાજયની દ રયાઇ સરહદ ન ક માછીમારોની સુર ા માટે 
અને માછીમારો આઇ.એમ.બી.એલ. (International Maritime Boundary Line) ોસ ન કરે તે માટે પણ સઘન 
પેટોલ ગ દ રયામાં કરવામાં આવે છે અને તટ ર ક દળ (કો  ટ ગાડ) ારા આંતરરાિ  ટય જળ સીમા ન ક માછીમારી કરતા 
માછીમારોન ે ચેતવણી આપી ભારતીય સરહદની અંદર પરત મોકલવામા ં આવે છે. જ ે ફશ ગ બોટો “નો ફીશ ગ ઝોન” 
િવ તારમા/ંઆઇ.એમ.બી.એલ. (International Maritime Boundary Line) ોસ કરી માછીમારી કરતા જણાય તે 
અંગેનો રપોટ કો ટ ગાડ તરફથી સબંિધત િજ ા કચેરીને કરવામાં આવ ે છે. આવી ફશ ગ બોટોના માછીમારી માટેના 
લાયસ સ તથા ડીઝલ કાડ મોકફ કરવામાં આવ ેછેૂ .  

ગુજરાતના માછીમારો જખૌ સામનેા ંફળ ૫ુ મ ય િવ તારમા ંમાછીમારી કરવા ય છે. માછીમારી દરિમયાન તેઓ 
આંતરરા ીય જળસીમા ન ક જતા રહે છે અને પાિક તાન મરીન િસકયુ રટી એજ સી ારા ૫કડવાના બનાવો બને છે. 
માછીમારોની પાિક  તાન મરીન િસકયુ રટી એજ  સી ારા ધરપકડ થયા અંગેના સમાચાર મળ,ે  યારે માછીમારો અન ેબોટોની 

ાથિમક િવગતો બોટ માિલક પાસેથી મેળવી તે અગેંની ખરાઇ કરીને માછીમારોના ફોટો ાફ, નેશનાલીટીના દ  તાવે  તથા 
દાખલાઓ સાથેની પકડાયેલ બોટોની ફાઇલ ભારત સરકાર ીના ગૃહ મં ાલય, નવી દ  હીને કાયવાહી સા  મોકલી આપવામા ં
આવે છે. પાિક તાન મરીન િસ યુ રટી ારા પકડવામા ં આવેલ ૧૧ ફ શ ગ બોટ અને ૬૩ માછીમારોની સં યાની િવગતો 
દશાવતંુ પ ક-૧ અન ેપાિક તાન મરીન િસ યુ રટી ારા પકડવામાં આવેલ બોટ તથા માછીમારોના નામની િવગતો દશાવતંુ 
પ ક-૨ આ સાથે સામેલ છે. 

પા ક તાન મરીન સીકયુરીટી ારા પકડવામાં આવેલ ૧૧ ફશ ગ બોટ અને  ૬૩ માછીમારોની  સં યાની િવગત દશાવતંુ 
પ ક-૧ 

કમ તારીખ બોટનીસં યા માછીમારની સં યા   
૧ ૧૩-૨-૨૦૨૦ ૪ ૨૩ 
૨ ૧૪-૨-૨૦૨૦ ૩ ૧૭ 
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૩ ૧૭-૨-૨૦૨૦ ૧ ૬ 
૪ ૧૮-૨-૨૦૨૦ ૩ ૧૭ 
 કલુ     ૧૧ ૬૩ 

પા ક તાન મરીન િસ યુ રટી ારા પકડવામાં આવેલ બોટ તથા માછીમારોના નામની િવગતો દશાવતુ પ ક-૨ 

મ 
બોટ પકડાયા 
તારીખ 

બોટ માલીકનું 
નામ  

બોટનું 
નામ 

બોટના ર . 
નં. 

માછીમારનું નામ  

૧.કરશન રામ 
મકવાણા  
૨.ભીખાકાલા સોલંકી 
૩.મનુ મેસરુ ડાભી  
૪.ભરત બાબુ સોલંકી 
૫.કાના બાબુ સોલંકી 

૧ ૧૩/૦૨/૨૦૨
૦ 

વાલા િવણ 
ધાનાભાઈ 

ભવાની 
કૃપા 
 

IND-GJ-
14-MM-
802 

૬.શાદુલ રામ િસલોત 
૧.કાંિત ઉકા સોલંકી 
૨.લખાભાઈ િસંગાડ 
૩.નરેશ કાલુભાઈ 
ચવાિલયા 
૪.મુકેશ બાબુ ડાભી 

૨ ૧૩/૦૨/૨૦૨
૦ 

િકશોર 
મનુભાઈ 
બારીદુન 

ઓમ 
ગણેશ 
 

IND-GJ-
25-MM-
3777 

૫.મોહન કરશન 
મકવાણા 
૧.પંચાભાઈ 
દામાિણયા 
૨.લખમણભાઈ વાલા 
૩.ભાયાભાઈ 
નાનુભાઈ વાલા 
૪.ભીમાભાઈ 
કાલાભાઈ વાલા 

૩ ૧૩/૦૨/૨૦૨
૦ 

જગી ુ ં
કાન ભાઈ 
નાથાલાલ  

કેશવ 
સાગર 
 

IND-GJ-
25-MM-
4337 

૫.અરજણભાઈ 
કરશનભાઈ ભાિલયા 
૧. પામક ભાયા હમીર 
૨. સોલંકી ભરત દુદા 
૩. રામ ભાયા 
કામલીયા  
૪. ગોિવંદ લ મણ 
સોલંકી  
૫. રણશી  પૂ  
કામલીયા  
૬. કાના જશેા સોલંકી  

૪. ૧૩/૦૨/૨૦૨
૦ 

વેરાવળ દાદા 
ખેતલપા
ર 

IND-GJ-
11-MM-
9621 

૭. માલા મેધા 
કામલીયા  
૧.સોસા માનિસંહ 
સાજન 
૨.જનકાત હતેષ ડડાુ  
૩.બાંભણીયા લ મણ 
સીદી 

૫ ૧૪/૦૨/૨૦૨
૦ 

ધનાણી  
અ લમ 
વાહીદ   

ભા યલ
મી  

IND-GJ-
10-MM-
1856 

૪.ચુડાસમા રમેશ 
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નોનઘણ  
૫.સોસા જિેસંધ ભાયા  
૬.વાઘેલ સોમા ભીમા  
૧. બાંભણીયા 
િનલેષકમાર ઓધડ ુ  
૨.વા  મહેશકમાર ુ
કેશુભાઈ 
૩.મનસુરી રાહફ મુસાુ  
૪.સોસા મલુ  ઉગા 
૫.બાંભણીયા નાગ  
ટાભા  

૬. ૧૪/૦૨/૨૦૨
૦ 

ભીખલાણી 
જિમલા મુસા  

અલ 
મદીના  

IND-GJ-
11-MM-
13880 

૬.બાંભણીયા િકશન 
તે   

૭. ૧૪/૦૨/૨૦૨
૦ 

કાશ 
રામ ભાઈ 
િશયાલ  

પવન 
સાગર 

IND-GJ-
25-MM-
4524 

૧. બાંભણીયા મેઘ  
લખમણ  

     ૨.બા રયા સોમા દવેા 
     ૩.સોલંકી સં દપ 

દેવ   
     ૪.મકવાણા જયંિત 

મોહન 
     ૫.બાંભણીયા કરશન 

યા 
૮. ૧૭/૦૨/૨૦૨

૦ 
નાગલ 
ફાતેમાઅહમદ 

રસુલ 
સાગર 

IND-GJ-
25-MM-
5294 

૧. બારૈયા િવણ 
કાલુભાઈ 

     ૨.પરમાર ખેતા 
અભાભાઈ 

     ૩.મકવાણા કાંિત 
હિમરભાઈ  

     ૪.સોલંકી જિત  
કરશન  

     ૫.વા  ભરત 
નાગભાઈ  

     ૬.સોલંકી દેવ  
નાન  
૧.ચાવડા હરેશ બાબુ 
૨.સોલંકી શાિંત વા 
૩.ભદખા હરસુખ લખા 
૪.મકવાણા મુકેશ 
મુલ ભાઈ 
૫.ચાવડા દનેશ મેધા 

૯. ૧૮/૦૨/૨૦૨
૦ 

દનેશ લાલ  
ભ ેચા 

ફતે ર 
કૃપા 

IND-GJ-
25-MM-
4577 

૬.ચાવડા નરેશ મેધા 
૧.વાઝા િવપુલભાઈ 
ભગવાન  

૧
૦ 

૧૮/૦૨/૨૦૨
૦ 

મિનષ માવ  
લોધારી 

મરીન 
િમરાજ 

IND-GJ-
25-MM-
918 ૨.વાઝા રો હત 

સોમાભાઈ   



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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૩.રાઠોડ કાના 
િચનાભાઈ  
૪.વાઝા િકશોરભાઈ 

દવભાઈ  
૫.વાઝા મહેશભાઈ 
નાથાભાઈ 
૬.સોસા અિ નભાઈ 
અભાભાઈ 
૧.સોલંકી દિલપ 
દેઘનભાઈ 
૨.સોલંકી િબજલ 
ઉકાભાઈ 
૩.મોરિસયા કરશન 
અરજણભાઈ 
૪.મોરિસયા શિવન 
િભમાભાઈ 

૧
૧. 

૧૮/૦૨/૨૦૨
૦ 

સુભાષ ધન  
લોધારી  

િકગ ં
પાલઘર 

IND-GJ-
25-MM-
5174 

૫.ચુપાસણા રાજશે 
બાબુભાઈ  

 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, સરકારે જ ેજવાબ આ યો છે એમાં એકમાં જ ેજણા યું છે કે પાિક તાન 
સ ાવાળા પાસેથી ખરાઇ કરાવીને કેટલા માછીમારો પકડાયા છે એની િવગત મેળવવામાં આવશ.ે આ વાત સાથે સમંંત ન થઇ 
શકાય. કારણ કે માછીમારો છે એ આપણા છે અને જ ેમાછીમારો જ ેબોટમાં ગયા છે એની સં યા રેકડ ઉપર િવભાગ પાસે પણ 
હોય છે. એટલે કેટલા માછીમારો ખરેખર પકડાયેલા છે એ િવગત તો સરકાર પાસે હોવી જ ઇએ. પાિક તાન પાસેથી 
મેળવવાની કોઇ જ રયાત હોય તેવું મન ે પોતાને લાગતંુ નથી. એટલ ે સરકાર પ  િવગતો ણી અન ે ખરેખર કેટલા 
માછીમારો પકડાયેલા છે તેની િવગતો આપે. વષ થી આ ચા યુ ંઆવે છે અન ેદર વષ સમયાંતરે આ કારે ટકી મુદતમા ંઅથવા ૂં
૧૧૬ની નો ટસ અ વયે વારવાર આ ગૃહની અદંર આ  દાખલ ં કરવામાં આવે છે અને સરકાર ટાઇપ થયા મુજબ એક જ 

કારનો જવાબ આપે છે. અગાઉ જયારે જયારે આ ગૃહમા ં ચચા થઇ છે યારનો જવાબ અને આજનો જવાબ ઇએ તો 
અગાઉનો જ ેજવાબ હતો તેમાં અને આજના જવાબમાં શ દોમાં કોઇ ફેરફાર નથી. છે ા બાવીસ વષથી તમે સ ામાં છો તો તમ ે
આ પાિક તાન આ કૃ ય ન કરે તેના માટે અસર કારક કેવા કારના પગલાંઓ લીધા છે એ તો કમસેકમ ગુજરાતની જનતાન ે
તમે જણાવો એ એક વાત. અને બી  મુ ો કે આ લોકો પકડાયા પછી પાિક તાનની જલેમાં મૃ યુ પણ પામે છે અને મૃ યુ 
પા યા પછી એની આ વીકાનું કોઇ પણ સાધન આ પ રવાર પાસે રહેતંુ નથી. યારે અ યાર સુધીમાં પાિક તાનની જલેમા ં
જટેલા માછીમારો મૃ યુ પા યા છે એ તમામને અગાઉથી મૃ યુ પા યા છે એને આપણે પાંચ લાખ િપયાની સહાય આપવા 
માગીએ છીએ કે કેમ? અને જવાબ મા  નહ  પણ કોઇ ઠોસ પગલાં લેવા માટે સરકારે કોઇ લાિનંગ કે કોઇ આયોજન કયુ હોય 
તો આ ગૃહને િવગતો આપે.   

ી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, યારે પણ કોઇ બોટમા ંકોઇ માછીમારનુ ંઅપહરણ થાય છે તેની 
િવગત આપણને તેના બોડ એસોિશએશનની પાસેથી અને માિલક પાસેથી મળતી હોય છે. મા હતી મ ા પછી તેમાં કેટલા 
ખલાસીઓ હતા? તેનું એડેસ શું છે? તેના ફોટો ા સ શુ ંછે? તેવી અલગ અલગ તની મા હતી એકિ ત કરવાની હોય છે. તેનુ ં
સરકારનુ ંએક ફોમટ છે અન ેઆખું ફોમ બનાવીને આપવાનુ ંહોય છે. તે મા હતી ભેગી કરવામાં સમય જતો હોય છે. કારણ કે 
અલગ અલગ જ યાએથી મા હતી ભેગી કરવાની આવતી હોય છે. તે હાજરી પ કમા ંમાિલકનું નામ શુ ંછે, તેનું સોગંદનામુ ંહોવુ ં
જ રી છે. બોટનું લાયસ સ, રિજ ટેશનની નકલ, બોટમાં મુવમે ટ યા ં સુધી કેટલી હતી? તેની નકલ આપવી પડે છે. 
ચેકલી ટ બનાવવામાં આવે છે તેમાં માછીમારના રહેણાંકનુ ં સરનામું આપવું પડે છે. ફોટો આઇ.ડી. ુફ આપવું પડે છે, 
બાયોમે ટક આઇડે ટીટી કાડ આપવું પડે છે, રેશનકાડ આપવું પડે છે, ામપંચાયતનો દાખલો આપવો પડે છે, આધાર કાડ, 
ઇલે શન કાડ અન ેબોડ એસોશિસએશનનો દાખલો આટલી વ તુ એકિ ત કરવી પડે છે. આ એકિ ત થયા પછી જ દરેકની 
યિ તગત ફાઇલ બનતી હોય છે. આ ફાઇલ બ યા પછી આખી બોટની ફાઇલ બને છે અન ેપછી ગૃહ મં ાલયન ેમોકલતા 

હોઇએ છીએ. આ ભારત સરકારનુ ં ગૃહ મં ાલય સામનેી સરકાર સાથે બેસીને યવ થા કરતંુ હોય છે. આ બે મેચ થાય છે કે 
નહી. આ એક સરકારની વાત નથી. બે સરકારની વાત આવતી હોય છે. એ મેચ થયા પછી ક ફમશન થાય છે કે આટલા 
માણસો છે.  આ વાત યાજબી છે. પછી છોડવાની ોસેસ ચાલ ુથાય છે.  છે ા પાંચ-છ વષની વાત કરવામાં આવ ેતો 
આપણાં જ ે માછીમારો પકડીન ે લઇ ગયા હતા તેવા ૧૬૨૩ માછીમારો હતા. ૨૦૧૫-૧૬થી શ આત કરીએ તો અ યાર 



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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સુધીમાં સરકારની પાંચ-છ વષની મહેનતના અંતે ૧૭૫૦ માછીમારો પાછા લઇ આ યા છીએ. ટકમાં આપણે લઇ ગયા તેનાથી ૂં
વધારે પાછા લઇ આ યા છીએ. છે ા પાંચ વષમાં ભારત સરકારની ઘણી બધી મહેનત રહી છે. ગયા તેના કરતા ૧૨૭ 
માછીમારો વધારે પાછા  લઇ આ યા. સરકાર ગૃત છે, િચંિતત છે અને કામગીરી કરે છે. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : મારા સવાલો કેટલા પકડી ગયા અને કેટલા પાછા લઇ આ યા તે નથી. સવાલ એ છે કે જ ે
પકડાય છે અન ેતમ ેવષ થી એકને એક જવાબ આપતા આવો છો. તમે ૨૫ વષમા ંએવા શુ ંપગલાં લીધા ંકે પાિક તાનવાળા 
પકડીને ન લઇ ય, આ સવાલ છે. બી  સવાલ જ ે પાિક તાનના પકડીન ે લઇ ગયા પછી જલેમાં મૃ યુ પામ ે છે. તેના 
પ રવારની આ િવકાનુ ંસાધન ઝંૂટવાઇ ય છે. તો જટેલા મૃ ય ુપા યા છે તેમને ૫ લાખ િપયા પહેલેથી જ આપણે સહાય 
ચૂકવવા માગીએ છીએ? આ એક વાત. ી  મુ ો હમણા ંમં ી ીએ જવાબ આ યો કે બે સરકાર વ ચે અમારે આટલી આટલી 
િવગતો મળેવવી પડે. સાહેબ, બે સરકારોનો સવાલ નથી. માછીમારો આપણાં છે, ગુજરાતના છે. તેનું રિજ ટેશન થાય છે. 
રેકડ ઉપર નામ હોય છે. તો તેની વા તિવક સં યા સરકાર પાસે હોવી ઇએ. આ ગેરમાગ દોરનારી વાત છે. 
 ી જવાહરભાઇ  પે. ચાવડા : જ ેમાછીમારો જલેમા ંમૃ ય ુપામ ેછે. તેને સરકાર ારા ૪ લાખ િપયા ચૂકવવામાં આવ ે
છે. એટલે સરકાર તેમાં િચંતા કરતી જ હોય છે.  એટલે થાય છે કે યારે સામે ક ફમશન કરવુ ંહોય છે. બોટ ગઇ છે, સામ ે
બોટ મળી છે. કેટલા માણસો ગયા, કેટલા માણસો મ ા છે. જનેા કારણે ોસસેમા ંટાઇમ લાગતો હોય છે. પણ ૩૦ દવસમા ં
લીયર થઇ જતંુ હોય છે.  

 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, જ ેજવાબો છે એ જવાબો તો કમસેકમ આપે. રા ય સરકારન ેબહ ુ
પ પણે પૂછવા માગંુ છ કે અ યાર સુધીમાં જટેલા મૃ ય ુપા યા છે એમન ેઆપણે ુ ં . ૫ લાખની સહાય આપવા માગીએ છીએ 

કે કેમ? અને ઠોસ પગલાં શુ ંલીધા ંછે? એ તો કઇ જણાવતા જ નથીં .    
  અ  ય ી : . ૪ લાખ તો આપો છો ન?ે તો આ ૫ લાખ િપયાનું સૂચન છે.  
 ી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા : સરકારની યોજના . ૪ લાખની છે. ૫ લાખ િપયા આપવાનુ ંસૂચન છે.  
 અ  ય ી : બી  કોઇને કઇ ં ? ી આનદંભાઇ ચૌધરી.  
 ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય મં ી ીએ જવાબમા ંએવુ ંક ું કે જટેલા પકડી લઇ ગયા તેના કરતા વધારે 
લઇ આ યા. તો પિક તાનના લોકો આવી ગયા કે આપણાં વધારે આ યા?  
 ી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા : માનનીય અ ય ી, મ છે ા પાંચ વષની વાત કરી છે. યારથી કે માં ી 
નરે ભાઇની સરકાર આવી છે યારથી વધારે ગૃત થઇ ગયા છીએ. અગાઉ પણ આપણાં માણસો પકડાયેલા હતા તેન ેપણ 
છોડા યા છે. અ યારના છે તેન ેપણ છોડા યા છે. જનેા કારણ ેઆંકડો મોટો આ યો છે. તેના માણસો લઇ આ યા નથી. િચંતા 
કરવાની જ ર નથી. ી પંુ ભાઇએ જની વાત કરી હતીૂ . ૭૪૦૦ માણસો લઇ ગયા છે જમેાંથી આશરે  ૭૧૦૦ થી વધુ માણસો 
પાછા લઇ આ યા છીએ.  ટકમાં રૂં ૩૧ માણસો જ અ યારે મીસ ગ કહેવાય છે બાકી બધા હાજર છે.  િચંતા કરવાની જ ર નથી.  
  
 ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને હ પૂછવા માગંુ છ કે પાિક તાન ારા જ ેું ંુ
આપણી બોટો લઇ જવામાં આવે છે એ બોટોની અદંર જ ેખલાસીઓ હોય છે એ ખલાસીઓ પ-૬ મહીના પછી કે એક-બે વષ 
પછી પણ પરત આવતા હોય છે પણ જ ેમાિલકોની બોટ હોય છે એ પાિક તાનથી એક-બે વષ પછી પણ પાછી આવતી નથી 
તો આવા જ ેબોટ માિલકો હોય છે એમને બોટ માટે પહેલા િપયા ૧ર થી ૧પ લાખની સહાય આપવામાં આવતી હતી. એ 
સહાય પાછી બંધ કરી છે તો એ ચાલ ુકરવા માગીએ છીએ કે નહ ? બી  મારો  એ છે કે એ બોટ માિલકની બોટ જયાં સુધી 
પાિક તાનની અંદર હોય યાં સુધી એ પોતે અહ  પોતાનો યવસાય ના કરી શકે તો એમને આપણે નવું લાયસ સ ઇ યુ કરવા 
માગીએ છીએ કે નહ ? ી   એ છે કે એની અદંર જ ેખલાસીઓ પકડાય છે એ બહ ગરીબ ઘરના હોય છેુ , એ ખલાસીઓનો 
પ રવાર પ થી ૬ માણસોનો હોય છે. એ ખલાસી જયારે પાિક તાનની જલેમાં ય યારે એમની આ િવકા માટે એમના ઘરમા ં
કોઇ સાધન રહેતંુ નથી તો સરકાર એમને અ યારે ૩૦૦ િપયા મહેનતાણા પેટે આપે છે તો એની અંદર સરકાર ી કઇ વધારો ં
કરીને એમને પ૦૦ િપયા સુધી આપવા માગે છે કે નહ ?  આ ણ ોના જવાબ જણાવવા માનનીય મં ી ીને મારી િવનંતી 
છે.   
 ી જવાહરભાઇ ચાવડા : છે  ેઆપણે ર૦૧પ-૧૬માં પ૭ બોટ આપણી પાછી લઇ આ યા હતા.  એના પછી પણ 
બોટ લઇ આવવાની ોસેસ ચાલુ છે. અ યાર સુધી આપણે પર ડે એક કટબને આપણે ુ ું ૧પ૦ િપયા ખલાસી માટે આપતા હતા 
તે વધારીને આપણે હમણાં જ ૩૦૦ િપયા કરી આ યા છે. ૩૦૦ િપયા એ જયારથી એરે ટ થાય યારથી છટે યાંૂ  સુધી ચાલ ુ
રહે છે. કદાચ એવું બને કે પેપસ બનાવતા ૩૦ દવસ કે ૬૦ દવસ મોડ થયું હોય તો પણ બેક ઇફેકટથી પૂરા પૈસાું , પર ડે 
િપયા ૩૦૦ આપી દઇએ છીએ.  અ યારે પણ સરકાર આપે છે.   

 ી ભગાભાઇ  ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી હ ણવા માું ગુ છ કે જ ેબોટ માિલકન ેુ ં
પહેલા આપણે ૧ર થી ૧પ લાખ િપયા આપણે સહાય આપતા હતા એ બંધ છે તો ચાલ ુકરવા માગીએ છીએ કે કેમ એક એ 

 અન ેબી   એ છે કે એ બોટ માિલકની બોટ પાિક તાન જયારે હોય છે  યારે પરત પાછી કયારેય આવતી નથી અન ે
આવે તો મળે યારે ક ડમ હાલતમાં હોય છે. તો નવું લાયસ સ ઇ યુ કરવા માગીએ છીએ કે કેમ? 



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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 ી જવાહરભાઇ ચાવડા : સરકારમાં િવચારણા હેઠળ છે. સૂચન છે. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : છપાવોૂ  છો શું કામ? વીકારીન ેસાચી વાત કરોન?ે તમે તો ગરીબોની િચંતા કરવાવાળા છો.   
 ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, બહ અિત મહ વનો આ  છેુ . ગુજરાતનું માછીમાર લોકોનુ ં
હ ડયામણ છે એ િપયા ું ૪પ૦૦ કરોડનું છે અને આખા હ દુ તાન લેવલનું  િપયા ૪૮૦૦૦ કરોડનું હ ડયામણ આ ું
યવસાય આપતો હોય તો એની અંદર માછીમારી કરનાર લોકોનો પણ આપણે યાલ રાખવો ઇએ. એના માટેના મ મારા 
ણ ો આ યા છે અને માનનીય મં ી ી એમાં િવચારણા કરી અને યો ય કરે એવી મારી િવનંતી છે.   

  અ  ય ી : યો ય કરશ.ે 
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી પંુ ભાઇ જ ે૧૧૬ની નોટીસ લઇને આ યા છે 
અને માનનીય મં ી ીએ જ ે જવાબ આ યો છે એમા ં અગ યનો  એ છે કે અપહરણ થતા બંધ કેમ કરવા? મરીન 
સીકયુરીટીની અદંર જ ે યવ થાની જ ર છે, જ ે  ફોસની જ ર છે, જ ે સાધનોની જ ર છે એમાં જટેલી ઉણપ છે, આ મારો 

મનગર અને દેવભૂમી ારકા િજ ાનો આ મોટામાં મોટો  છે. બધી જ યાનો આ  છે.  આ યવ થા કરી દેવામા ં
આવે તો અપહરણ થતા જ બંધ થાય, આ પહેલી વાત છે અને  આ બંધ થાય તો બાકીના જ ેસવાલો છે એ ઓટોમેટીક પૂરા 
થઇ ય. જ ેબોટની માનનીય ભગાભાઇએ વાત કરી એ હકીકત છે. એ બોટ કયારેય પાછી આવતી નથી. કે  સરકારની 
એમણે વાત કરી કે ી નરે ભાઇ આ યા પછી થયુ.ં ી નરે ભાઇ આ યા એ પછી નહ  ર૦૦૪થી ર૦૧૪ સુધી હ પણ ું
સાંસદ હતો. યારે પણ આ દેશમાં સરકાર હતી અને યારે પણ આ દેશની સરકાર કામ કરતી હતી. કોઇ એક યિ ત આવી છે 
યારથી કામો થાય છ એમ નથી.  સા  થયું છે અને ં સા  કરશે તો એમને અિભનદંન પણ આપીશં . આ લોકો અિત ગરીબ 

અને પછાત લોકો છે. એમને રો રોટીનો બી  કોઇ િવક પ નથી એટલે ખમી કામ કરવા સમુ મા ં ય છે. આ બોટોનુ ં
અપહરણ થતંુ બંધ થાય એના માટેની યવ થા કરવા માગો છો કે કેમ?  મરીન ફોસની ઘટ છે, સાધનો અન ે યવ થાઓની 
ઘટ છે એ પૂરી કરવા માગો છો કે કેમ? આપણે ઇએ છીએ કે કે  મહેનત કરીન ે૫૦ લોકોન ેછોડાવે એટલે ૩-૪ દવસમા ં
પાછા ૧૦૦ લોકોને ઉપાડી ય છે. આવું શા માટે બને છે એ ખબર નથી. પણ બને છે એ હકીકત છે. આ બધુ બંધ થાય એ 
માટે મં ી ી શું કરવા માગે છે?   
 ી િવજયકમાુ ર પાણી : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતનો ૧૬૦૦ િકલોિમટરનો દ રયા િકનારો, ર૮ હ રથી વધુ 
બોટો સાથે આપણા અનેક માછીમારો લાખોની સં યામા ંકામ કરી ર ા છે. સરકારે છે ા ૩-૪ વષમાં અનેક પગલાં પણ લીધા 
છે. સવાલ એ છે કે કોઇ અપહરણ ી િવ મભાઇ કહે છે એવુ ંનથી.  આપણી જ ેદ રયાઇ સીમા છે અને આપ ં રા ય એક જ 
એવું છે કે જ ેકો ટલ ઉપર સીધંુ પાિક તાન બોડર સાથ ે ડાયેલ છે. એટલે આપણા માછીમારો માછીમારી કરતાં કરતા ંઆગળ 
વધતાં વધતાં આપણી દ રયાઇ સીમાન ે ઓળંગીને પાિક તાનની સીમામાં જતા રહે છે યારે એની યા ં ધરપકડ થાય છે. 
આપણે યાં આવીન ેઅપહરણ કરીને લઇ ય છે એ ગેરસમજ છે. આપણા માછીમારો યારે સીમા ઓળંગે છે યારે એની 
ધરપકડ થાય છે. એવી રીતે પાિક તાનના લોકો આપણી સીમામા ંઆવે છે યારે આપણે પણ ધરપકડ કરીએ છીએ. એટલ ેએ 
ખરેખર અપહરણ નથી. એની સીમામાં ય છે યારે એની ધરપકડ થાય છે.  એટલા માટે રા ય સરકાર અને કે  સરકાર સાથ ે
મળીન ેઝોન િસ યો રટી કાઉિ સલમાં બધાને બાયોમે ટક આપવી, ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરવો, બધાને કનેિ ટિવટી સાથ ે

ડવા જથેી એમને િસ લ મળે કે દ રયાની પાર આગળ ન વધવું ઇએ. આપણી સીમા યાં પૂરી થાય છે. બીજુ,ં મારી 
સરકારે એક સવંેદનશીલ િનણય કય  છે કે અગાઉ ધરપકડ થતી હતી અન ેઅ યારે પણ થાય છે એમા ંજ ે  ી ભગાભાઇ 
અને ી પંુ ભાઇએ કય  કે જ ેપકડાય યારથી એમને ૩૦૦ િપયા એમના ઘરના લોકોન ેઆપણે ભરણ-પોષણ માટે ભ થા 
તરીકે આપવા. યારે છટીને આવે યાં સુધી િત દન ૂ ૩૦૦ િપયા ભ થું આપવું જથેી કરીને એનું ઘર ચાલ.ે સવાલ ી 
નરે ભાઇ વડા ધાન બ યા પછી આ  એમના ટે યોરમા ંપણ આ િવધાનસભામા ં ો ઉભા થયા હતા એટલ ેએ વધારે 
સારી રીતે સમજ ેછે. એટલા માટે િવદેશ મં ાલય ેજમે ી જવાહરભાઇએ ક ું અન ેએમણ ેક ુ ંવધારે યાંથી આવી ગયા? તો 
એમણે અગાઉ હતા એમને પણ છોડા યા અને અ યારે પણ આપણા માછીમાર ભાઇઓ છટીને ઝડપથી પાછા આવે એના ૂ
માટેની યવ થા કે  સરકાર કરે છે. સાથોસાથ અગાઉ એવુ ંહતંુ કે કોઇપણ માછીમાર દ રયામાં ગુમ થાય તો યા ંસુધી એના 
ડેથના સપો ટવ એિવડ સ ન મળ ે યા ંસુધી એન ેમૃત હેર કરતા ન હતા અને એનો લાભ એમના કટબન ેમળતો ન હતોુ ું . 
આપણી સરકારે િનણય કય  કે એક વષ રાહ વાની. વષ પૂ  થાય એટલે એમને આપણે બધી સહાયતા એમના ફેિમલીન ેં
આપવી.   એ પાછા આવે તો આનંદની વાત છે કે એ મૃ યુ પા યા નથી. પણ અ યારે યા ંસુધી એિવડ સ ન મળે યાં સુધી 
રાહ વી અને કટબ બરબાદ ન થાય એના માટે સરકારે સંવેદનશીલ િનણય કરીને કયુ છેુ ું . બોટ પાછી મળેવવા માટે આપણે 
કે  સરકારન ેલખીએ છીએ. આ બધી વાટાઘાટો પાિક તાન હાઇ કિમશનર સાથે અને પાિક તાન સ ાવાળાઓ સાથ ેઆપ ં 
િવદેશ મં ાલય કરે છે. આપણે વાટાઘાટો કરી શકતા નથી. યાંથી છોડાવવા, બોટો છોડાવવી એ કે  સરકાર કરે છે. કે  
સરકારન ેઆપણે વારવાર અનુરોધ કય  છે કે એમની આટલી ક મતી બોટો પાછી આવેં . સૌથી વધુ િચંતાનો િવષય છે કે જમે 
બો બે ઉપર હમલો થયો યારે આપણા જ મછવારાની બોટ કબેરુ ુ નો ઉપયોગ કરીને આતંકવાદીઓ આપણે યાં ઘુ યા હતા. 
એટલ ેહમણા ંજ તાજતેરમાં અમ ેલોકોએ ચચા પણ કરી છે અને એનું િબલ પણ આપણે આ વખતના સેશનમાં લાવીએ છીએ 
કે એનો દુ પયોગ ના થાય અને આપણે યાં ઘૂસીને બી  આતંકવાદી હમલા ન થાયુ . કારણ કે આપ ં રા ય અને 



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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પાિક તાન એક છે. આપણી નીચેના બધા રા યોને એની બોડર લાગુ પડતી નથી. મહારા , ગોવા, કેરળ, આં , તેલંગાણા, 
બંગાળ કે ઓ ર સા હશે એમને કોઇ બોડર લાગુ પડતી નથી. એલ.ટી.ટી.ઇ.ના  વખતે તાિમલનાડમાં  ઊભા થયા ુ
હતા. એટલે રા ય સરકાર આ અંગે પૂરી સાવચેત છે. આપણા માછીમારોની સલામિત માટે સરકાર કટીબ  પણ છે અન ે
સરકાર એમની િચંતા કરીને આગળ વધી રહી છે.  

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો 
ગુજરાત ડેરી િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  

 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ (રા યક ાના પશુપાલન મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત ડેરી િવકાસ િનગમ ું
િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ેઓ ડટર જનરલની 
ટ પણ તેમજ િનગમની કામગીરી અંગેની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

અહવાલે , હસાબો, ટ પણ તેમજ સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.  
ગુજરાત ખનીજ િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  

 ી સૌરભ પટલ ે (ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ું ગુજરાત ખનીજ િવકાસ 
િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓ ડટર 
જનરલની ટ પણ તેમજ િનગમની કામગીરી અંગેની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

અહવાલે , હસાબો, ટ પણ તેમજ સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.  
િવકલાંગ યિ તઓ માટેના કિમશનર ીના સન ર૦૧૬-૧૭ અને ર૦૧૭-૧૮ના વાિષક અહેવાલો 

 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર  (સામાિજક  યાય અને અિધકારીતા  મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હ િવકલાંગ ું
યિ તઓ માટેના કિમશનર ીના સન ર૦૧૬-૧૭ અને ર૦૧૭-૧૮ના વાિષક વહીવટી અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલન ે

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલ િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  
વાિષક વહીવટી અહવાલ તેમજ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાંે .  

ગુજરાત રાજય માગ વાહન યવહાર િનગમનો સન ર૦૧પ-૧૬નો અહેવાલ 
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટલ ે (રા યક ાના વાહન  યવહાર મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત રાજય માગ ું
વાહન યવહાર િનગમનો સન ર૦૧પ-૧૬નો  વાિષક હસાબ અને ઓ ડટ અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલન ેસભાગૃહના મેજ 
ઉપર મૂકવામાં થયેલ િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

વાિષક હસાબ, ઓ ડટ અહવાલ તેમજ િનવેદન  સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાંે .  
ગુજરાત રાજય નાણાકીય િનગમનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ 

 ી સૌરભ પટલ ે (ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત રાજય નાણાકીય ું
િનગમનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

વાિષક અહવાલ  સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યોે .  
ગુજરાત હેર સવેા આયોગનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટલ ે (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત હેર સવેા આયોગનો સન ું
ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ, આયોગની સલાહના અ વીકારના િક સા માટે સરકારની પ ીકરણા મક યાદી તેમજ આ 
અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયલેા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  
લ  છંુ.  

વાિષક અહવાલે , પ ીકરણા મક યાદી તેમન િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.  
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોડના સન ર૦૧૭-૧૮ના વાિષક હસાબો 

 ી સૌરભ પટલ ે (બંદરો ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત મેરીટાઇમ બોડના ું
સન ર૦૧૭-૧૮ના વાિષક હસાબો તેમજ આ હસાબોન ે સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયલેા િવલંબ અંગેના કારણો 
દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

વાિષક હસાબો તેમજ િનવેદન  સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા.   
કામકાજ સલાહકાર સિમિતનો આઠમા અહવાલનીે  રજઆતૂ   

  અ ય ી : ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ ૧૯ર અ  વયે મળેલ સ ાની એ હ કામકાજ સલાહકાર ું
સિમિતનો આઠમો અહેવાલ રજ ક  છૂ ું ં .  
 સિમિતની બેઠક મંગળવાર તારીખ ૧૮મી ફે ુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ બપોરના ૪-૦૦ વાગે અ ય ીના સિમિત 
ખંડમાં મળી હતી. સિમિતએ આ બેઠકમાં નીચે મુજબની ભલામણ કરી છે.  
 ગુ વાર તારીખ ૨૭-૨-૨૦૨૦ના રોજ થમ બેઠકમાં ચાલુ સ ની તારીખ ૨૫-૨-૨૦૨૦ના દવસની રદ થયલેી 
બેઠકની તારાંિકત ો રી તથા બી  બેઠકમાં તા.૨૭-૨-૨૦૨૦ના રોજ િનયત થયેલ તારાંિકત ો રી હાથ ધરવી.



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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 તા.૨૭-૨-૨૦૨૦ના દવસની બી  બેઠકમાં રા યપાલ ીના સંબોધનની ચચા પર એક કલાકનો વધારાનો સમય 
ફાળવવો.  

માનનીય સંસદીય બાબતોના મં ી ીનો તાવ 
 ી દપિસંહ ભ. ડ  ે (સંસદીય બાબતો મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કેું ં ંૂ ુ , આ 
સભાગૃહ, કામકાજ સલાહકાર સિમિતના આઠમા અહેવાલ સાથ ેસંમત થાય.  
   મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ .  
અ  ય ી : તાવનો વીકાર કરવામા ંઆવે છે અન ેસવાનુમતે મજંર કરવામાં આવે છેૂ .  

ખચના પૂરક પ કની રજઆતૂ  
 ી  નીિતનભાઇ ર.પટેલ  (નાયબ મુ યમં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હ સન ું ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના નાણાકીય 
વષના ખચનુ ંપૂરક પ ક રજ કરવાની ર  લ  છૂ ુ ં .  

ખચનું પૂરક પ ક રજ કરવામાં આ યંુૂ . 
અંદાજપ ની રજઆતૂ  

 સન  ર૦ર૦-ર૧ના નાણાકીય વષ માટના અંદાજપ ની રજઆતે ૂ  
  ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી ) : માનનીય અ ય ી, હ સન રું ૦ર૦-ર૧ના નાણાકીય વષ 
માટેનુ ંઅંદાજપ  રજ કરવા માટે ઉભો થયો છૂ ુ ં .   
માનનીય અ ય ી,  

ગુજરાતની થાપનાના છ દાયકા પૂણ થવાના આરે છે, યારે સવસમાવેશક િવકાસની વણથંભી યા ાના લાભો 
યાપક માણમાં ગુજરાતને મ ા છે. છે ા ૨૫ વષથી ગુજરાતની િવકાસયા ાના સોનેરી કરણો લખવાની તક રાજયના 

નાગ રકોએ અમને આપી છે. અમને સ પવામાં આવલેી જવાબદારી અમે ના સાથ અન ેસહકારથી સાથક ઠેરવી છે. 
આ ૨૫ વષ દરિમયાન સમ  રાજયમાં અમે પીવાના શુ  પાણીની યવ થા, ગામે ગામ આરો ય સેવાઓ, ચોવીસ 

કલાક વીજળી, ખેતી-પશુપાલનમાં ઉ પાદકતા, િસંચાઇની સુિવધાઓમાં વધારો તેમજ  શાળાઓ, કોલે , મે ડકલ  કોલે  
અને યિુનવિસટીઓની થાપના કરી છે. સાથે સાથ ે ર તાઓનુ ં યાપક નેટવક, ા ય અન ે શહેરી િવ તારમા ં રહેઠાણ 
સુિવધાઓમાં યાપક વધારો અને મોટા માણમાં માળખાકીય સુિવધાઓનું િનમાણ કરેલ છે. અબ  િપયાના મૂડી રોકાણ 
મેળવી ગુજરાતે ઔ ોિગકીરણમાં હરણફાળ ભરી છે. આમ તમામ ે ોમાં થયલે સાવિ ક િવકાસના લીધે ગુજરાત રોલ મોડલે  
બ યું છે અને સમ  દેશનુ ં અ ણી રાજય બની િવ માં નામના મેળવી છે. હવે અમા  લ ય આપણા રાજયને ં ઉ મથી 
સવ મ તરફ લઇ જવાનું છે.  

કામ કરતા આ યાં છીએ, કામ કરતા રહીશું, 
ધ ય ધરા ગુજરાતની,  ચરણ ચુમતાં રહીશુ.ં 
કામ  કરતા  બના યંુ,  ૨૫ વષમાં  ઉ મ ગુજરાત, 
ચાલો, સૌ બનાવીએ સાથે મળી સવ મ ગુજરાત. 
સવસમાવેશક િવકાસપથ પર આગળ ધપતાં રહીશુ,ં 
ઋણી  છીએ  ગુજરાતનાં,  ઋણ  ચૂકવતાં  રહીશુ.ં 

માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદીના સમથ નેતૃ વમા ં શ  થયેલી ગુજરાતની િવકાસયા ા માનનીય 
મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીના નેતૃ વમાં સંવેદનશીલતા, પારદશકતા, ગિતશીલતા અને િનણાયકતાના મહ વપૂણ 
ચાર આધાર તંભ સાથે સાત યપૂણ અને ગિતશીલ રહી છે.  

માનનીય વડા ધાન ીએ ખેડતોના ક યાણને કે થાન ે રાખી ગત વષથી ૂ ધાનમં ી કસાન સ માન િનિધ 
યોજના અંતગત દેશના યેક ખેડત કટબન ેવાિષક િપયા ૂ ુ ું ૬૦૦૦ સહાય આપવાની યોજના અમલી બનાવી છે. આ યોજના 
અંતગત, એક જ વષમા ંગુજરાતના આશરે ૪૮ લાખ ખેડતોને સીધે સીધા તેમના બે ક ખાતામાં કલ ૂ ુ િપયા ૩૧૮૬ કરોડ ા  
થયેલ છે.  

રા યમાં આ વષ કમોસમી અને વધુ પડતા વરસાદને કારણે ખેડતોના પાકને થયેલા નુકસાનને યાને લઈૂ , અમારી 
ખેડતલ ી સરકારે લાખો ખેડતોના હતમા ંૂ ૂ િપયા ૩૭૯૫ કરોડનું અ યાર સુધીનું સૌથી મોટંુ કિષ સહાય પેકજ ૃ ે હેર કયુ છે 
અને સહાયની રકમ લાભાથ  ખેડતોન ે તેમના બે ક ખાતામાં આપવામા ંઆવી રહી છેૂ . ઉ ર ગુજરાતમા ંતીડની આવી પડેલ 
અણધારી આફત સામ ેસરકારે તા કાિલક અસરકારક પગલા ંલીધા, જનેા કારણ ેખેડતો મોટા નુકસાનથી બચી જવા પા યાૂ . 
આમ, ખેડૂતોના હતની વાત આવે યાર ક  અને રા યની અમારી સરકાર તેમની સાથે અડીખમ ઊભી રહી છે ેે .  

સરકારે મજબૂત જળ યવ થાપન માટે સુજલામ સુફલામ યોજના, સૌની યોજના અને ઉ  વહન િસંચાઇ યોજનાઓ 
અમલમાં મૂકી છે. જળ સં હશિ ત વધારવા માટે સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન, દ રયાના ખારા પાણીન ે પીવાલાયક 
બનાવવા માટે ડસેિલનેશન લા ટ તેમજ ગંદા પાણીના પુન: ઉપયોગ માટે રીયુઝ ઓફ ટીટડ વે ટ વૉટર પૉિલસીે  અમલમા ં
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મૂકી છે. આવા ભિવ યલ ી અને સંકિલત જળ યવ થાપનના કારણે સતત ી  વષ કો પોિઝટ વોટર મેનેજમે ટ 
ઈ ડ સમાં ગુજરાે તે થમ મ મેળવેલ છે.     

ગુજરાતે િબઝનેસ રફોમ એકશન લાન હેઠળ લોકો સરળતાથી પોતાના ઉ ોગ-ધંધા થાપી શકે તે માટે ઈઝ ઓફ 
ડ ગ િબઝેનસુ  ારા અનુકળ વાતાવરણ પૂ  પાડેલ છેૂ ં . જનેે લીધે ઉ ોગોના િવકાસને અભૂતપૂવ વેગ મ ો છે. સરકારની 
ઉદાર ો સાહક નીિતને લીધે તાજતેરમાં ભારત સરકાર ારા હેર કયા મુજબ, ઇ ડિ ટયલ એ ટર ે યોસ મમેોરે ડમ ારા 
ભારતમાં ન ધાયેલ િપયા ૬,૭૯,૦૦૦ કરોડના મૂડી રોકાણો પૈકી એકલા ગુજરાતમાં જ ૩,૪૪,૦૦૦ કરોડના રોકાણ માટેના 
મેમોરે ડમ ન ધાયેલ છે. જ ેકલ રોકાણના ુ પ૧ ટકા થાય છે. તેમજ સમ  દેશના ૪૩ ટકા કરતા વધુ ટાટ-અ સ એકલા 
ગુજરાતમાં છે. 

અમારી સરકારે MSME ઉ ોગોને વધુ ો સા હત કરવા અન ે મદદ પ થવા માટે ઉ ોગકાર ઉ ોગ થાપી 
ઉ પાદન શ  કરી દે અને ઉ ોગ થાપવાની જ રી મંજરીઓ ણ વષ દરિમયાન ગમ ે યારે મેળવ ે તેવી એટલે કે ૂ પહલા ે
ઉ પાદન, પછી મંજરીૂ ની નીિત અમલમાં મૂકી છે. જને ેકારણે દર મ હને ૧૬,૦૦૦ જટેલા MSME ન ધાય છે. આમ, કૃિષ, 
ઉ ોગ અને સેવા ે ના સંતુિલત િવકાસ ારા મોટા માણમાં રોજગારી ઊભી કરવી એ અમારી જન હતલ ી સરકારની 

ાથિમકતા છે.  
સમાજના તમામ વગ ની સામાિજક, આિથક, શૈ િણક તેમજ આરો ય જવેી મળૂભૂત જ રયાતોને અનુ પ 

અનેકિવધ યોજનાઓ ારા ગુજરાતમા ં સવસમાવેશી િવકાસ ધરાવતી ઉ મ પ રિ થિતનું િનમાણ થયુ ં છે. જનેા કારણ ે
લોકોના વનધોરણમા ંસુધારો થયો છે.  

અખંડ ભારતના િશ પી સરદાર વ ભભાઇ પટેલની િવ ની ચામાં ચી ૧૮૨ મીટરની િતમા ટ યુ ઓફ ે
યુિનટી આજ ેગુજરાતની ઓળખ બની ગઇ છે. અ યાર સુધીમા ંલગભગ ૪૦ લાખ વાસીઓએ સરદાર પટલે ની આ અદભુત 

િતમાની મુલાકાત લીધી છે. જ ે યૂયોકના ટે ય ુઓફ િલબટ  કે આ ાના તાજમહાલની મલુાકાતીઓની સં યા કરતા પણ 
વધુ છે. માનનીય અ ય ી, મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે િતિ ત આંતરરા ીય સં થાએ ટે યુ ઓફ યુિનટીને િવ ની 
આઠમી અ યબી તરીક હર કરલ છે ે ે ે .  

 પારદશ  અને પ રણામલ ી શાસન ારા ગુજરાતની જનતાની અપે ાઓ અન ે આકાં ાઓ સાથક કરવા માટે 
અમારી સરકારે ેણીબ  વહીવટી સુધારા કયા છે. ઓનલાઇન મહેસૂલી સેવાઓ જવેી કે, એન.એ.ની ઓનલાઇન યા, 
બાંધકામ મંજરીની સરળ અને ઝડપી યાૂ , લાભાથ ઓને ડાયરે ટ બેિન ફટ ટા સફર પ િતથી ચૂકવણી અને આર.ટી.ઓ. 
ચેકપો ટ નાબૂદી જવેા ઐિતહાિસક િનણયોથી નો સરકાર પરનો િવ ાસ વ યો છે.  

ભારત સરકારે આ વષના અંદાજપ માં ગુજરાત માટ િવશેષ યોજનાઓે  હેર કરી છે. જમેાં િગફટ િસટીમાં બુિલયન 
એકસેચે જ બનાવવુ,ં ધોળાવીરા સાઈટને રી-ડેવલપ કરવી, લોથલમાં મે રટાઈમ યિુઝયમ બનાવવું તેમજ નેશનલ ફોરેિ સક 
સાય સ યુિનવિસટી અને નેશનલ પોલીસ યુિનવિસટીની થાપના જવેી યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સં થાઓ 
કાયશીલ થતાં રાજયમાં મોટા માણમાં ઉ ચ િશ ણ અને રોજગારી ઉપલ ધ થશ.ે  

માનનીય વડા ધાન ીએ આગામી પાંચ વષમાં દેશની અથ યવ થાનુ કદ પાંચ ટલીયન ડોલર એટલે કે િપયા 
૩૬૦ લાખ કરોડ કરવાનું લ ય િનધા રત કયુ છે. જમેાં ગુજરાત રાજય પણ મોટ યોગદાન આપે તેવું સવ ાહી આયોજન હાથ ું
ધરવામા ંઆવશ.ે  

આ બજટેમાં અમ ેરા યને ઉ મથી સવ મ તરફ લઇ જવાના યેય સાથે િશ ણ, આરો ય, કિષૃ , પશુપાલન, જળ 
યવ થાપન, ામ અન ેશહરી િવકાસે , સામાિજક િવકાસ જવેા ે ો ઉપર ખાસ ભાર મૂ યો છે. સાથ ેસાથ ે િબનપરપરાગત ં

ઊ  ોતના મહ મ ઉપયોગ અને પયાવરણની ળવણીને પણ ાધા ય આપેલ છે. 
સૌના સાથ, સૌના િવકાસ અને સૌના િવ ાસને કે  થાન ે રાખી અહિનશ મહેનત કરતી અમારી સરકારનુ ં વષ 

૨૦૨૦-૨૧નુ ંઅંદાજપ  આપ સૌ સમ  હ રજ ક  છું ંૂ ુ . દેશના અ ણી રાજયોમા ંટોચનું થાન ધરાવતા ગુજરાતના નાણા 
મં ી તરીકે મા  ં ૮મંુ અંદાજપ  રજ કરતા હ અ યંત ગૌરવની લાગણી અનુભવુ છૂ ુું ં . વષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપ નુ ંકદ 
િપયા ૨,૧૭,૨૮૭ કરોડ છે. 

કિષૃ  અને ખેડૂત 
ક યાણ  
 

કિષૃ , ખેડૂત ક યાણ અને સહકાર િવભાગ માટ કલ ે ુ `૭૪૨૩ કરોડની ગવાઇ 
  વષ ૨૦૨૨ સુધીમા ંખેડતોની આવક બમણી કરવા માટે ગુજરાત સરકાર સતત ય નશીલ ૂ
છે. સરકારે િસંચાઇ માટેની સિુવધાઓ, િવના યાજ ેપાક િધરાણ, પાક વીમો, િબયારણ, ખેત ઓ રો 
અને ખાતરની ખરીદીમા ં સહાય, પાક-ઉ પાદનોની ટેકાના ભાવે ખરીદી જવેી અનેક ખેડતલ ી ૂ
યોજનાઓ અમલમા ં મૂકી છે. અણધારી કદરતી ુ આફતો સમયે પણ અમે જગતના તાતની પડખે 
અડીખમ ઊભા ર ા છીએ. આમ, ખેડત ક યાણની વાત આવે યારે ૂ અમારી સરકાર વાવણીથી 
વેચાણ સુધીના દરક તબ  ખે ે ભેથી ખભા િમલાવીને ખેડૂતોની સાથે રહી છે. 

  રા યના ખેડતો સહકારી તેમજ રા ીયકૃત બે ક મારફત દર વષ આશરે ૂ `૩૯,૦૦૦ કરોડનું ટકી ૂં



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અંદાજપ ની રજઆતૂ  

 262 

મુદતનું પાક િધરાણ મળેવે છે. જનેું સંપૂણ યાજ રા ય અને કે  સરકાર ારા બે કને ચૂકવવામાં 
આવ ેછે. આમ, ગુજરાતના ખેડૂતોને ઝીરો ટકા યાજ દરે એટલે કે યાજ ર હત પાક િધરાણ મળે 
છે. જ ેમાટે `૧૦૦૦ કરોડની ગવાઇ. 

  મને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે, રાજય સરકારની ભલામણ યાને લઇ ભારત સરકારે પાક વીમા 
યોજના ખેડતો માટે મરિજયાત બનાવવાની હેરાત કરેલ છેૂ . પરતુ જ ે ખેડં ૂ તો પાક વીમો લેવા 
ઇ છતા હશે તેમને મદદ કરવા પાક વીમાનું ીિમયમ ભરવા `૧૧૯૦ કરોડની ગવાઇ 

  રા ીય કિષ િવકાસ યોજનાૃ  અંતગત કૃિષ અને સંલ  ે ોના િવિવધ ોજે ટ માટે `૩૦૦ કરોડની 
ગવાઇ. 

  કમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડંુ, અિતવૃિ , વજતુનો ઉપ વ અને અ યં  પ રબળોથી પાક ઉ પાદન 
બાદનું નુકસાન અટકાવવા માટે મુ યમં ી પાક સં હ યોજનાની હેરાત કરતા હષની લાગણી 
અનુભવું છંુ. આ યોજના અંતગત ખેડતોને ૂ ખેતરમાં નાના ગોડાઉન-ઓન ફામ ટોરજ ટ ચર ે
બનાવવા માટે એકમ દીઠ `૩૦,૦૦૦ સહાય આપવામાં આવશ.ે આવા ટ ચરના બાંધકામ માટે 
એન.એ.ની મંજરીૂ થી મિુકત આપવામાં આવશ.ે જનેા માટે `૩૦૦ કરોડની ગવાઇ. 

  કૃિષ યાંિ કીકરણ અંતગત ૨૯,૦૦૦ ખેડતોન ેટે ટરૂ  દીઠ `૪૫,૦૦૦ થી `૬૦,૦૦૦ની સહાય તેમજ 
આશરે ૩ર,૦૦૦ ખેડતોને િવિવધ ઓ રોની ખરીદીમા ંૂ સહાય આપવા `૨૩૫ કરોડની ગવાઇ. 

  વતમાન સમયમા ંજતુનાશક દવાઓ અન ેરસાયિણક ખાતરોના વધુ પડતા ઉપયોગથી થતા ંનુકસાનને ં
લીધે ાકૃિતક ખેત ઉ પાદનોની માંગ વધી છે. અમ ે દિ ણ ગુજરાતમાં વલસાડ અન ે ડાંગ 
િજ ામાં ાકૃિતક ખેતીન ે ો સાહન આપવાની યોજનાઓ અમલમા ં મૂકી છે. હવ ે ગુજરાતના 
ખેડતો ૂ ગાય આધા રત ાકિતક ૃ ખેતી તરફ વળે તે માટે નવી યોજનાની હ હેરાત ક  છું ંુ . આ 
યોજના અંતગત ગાય આધા રત ાકૃિતક ખેતી કરનાર ખેડૂતને એક ગાય દીઠ િનભાવ ખચ 
માિસક `૯૦૦ એટલે ક વાિષક ે `૧૦,૮૦૦ સહાય આપવામાં આવશ.ે ાકૃિતક ખેતી માટે ખેડતે ૂ
ગાયનું છાિણયુ ંખાતર અને વામૃતનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશ.ે જનેા કારણ ેલાંબા ગાળ ેજમીનની 
ફળ ુપતા વધશ,ે લોકોને વા ય દ ઓગિનક અનાજ અને શાકભા  મળી રહેશ ે તેમજ ગૌ 
સેવાનો લાભ પણ મળશ.ે આ યોજના અંતગત અંદાજ ે૫૦ હ ર ખડેતોને આવરી લેવા ૂ માટે `૫૦ 
કરોડની ગવાઇ. 

  ખેડતો પોતાના ઉ પાદન રા યના અ ય શહેરોૂ માં અથવા દેશના અ ય ભાગોમાં વેચાણ અથ લઇ જઇ 
શકે તે માટે પ રવહન સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવી ખૂબ જ રી બને છે. આ હેતુ માટે ભારત સરકાર ે
કસાન રલ અને ઉડાન યોજનાે  હેર કરી છે. જનેે સુસંગત કસાન પ રવહન યોજનાની હ ું

હેરાત ક  છં ંુ . આ યોજના ારા ખેડતોને ૂ હળવા ભારવાહક વાહનની ખરીદી માટે `૫૦ હ ર થી 
`૭૫ હ ર સહાય આપવામાં આવશ.ે જમેા ં થમ તબ ે  અંદાિજત પાંચ હ ર ખેડતોને લાભ ૂ
આપવા `૩૦ કરોડની ગવાઇ.  

  ખેડતોને ૂ તેમના ખેત ઉ પાદનો  રલવે ટશન ક એરપોટ સુધી પહ ચાડવાે ે ે  માટે સહાય આપવામા ં
આવશ.ે જ ેમાટે `૧૦ કરોડની ગવાઇ.      

  રા ીય ખા  સરુ ા િમશન હેઠળ ઘ , ચોખા, કઠોળ, બરછટ અનાજ, કપાસ, શેરડી તથા તેલીિબયાં 
પાકોના ઉ પાદનમાં વૃિ  માટે સહાય આપવા `૮૭ કરોડની ગવાઇ. 

  ખાતેદાર ખેડૂત અ માત વીમા યોજના હેઠળ `૭૨ કરોડની ગવાઇ  
  એ ો અન ેફડ ોસસે ગ એકમોન ેસહાય આુ પવા `૩૪ કરોડની ગવાઇ. 
  દેશની થમ એવી ગુજરાત ઓગિનક એ ીક ચરલ યુિનવિસટી પંચમહાલ િજ ાના હાલોલ ખાતે 

થાપવા માટે `૧૨ કરોડની ગવાઈ.  
 પશુપાલન  
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  સ માનનીય ગૃહમા ં હેરાત કરતા મન ેઆનંદ થાય છે કે, ગુજરાત પશુપાલન ે માં અને સહકારી 
ડેરીઓ ારા દધૂ એક  કરી, મૂ યવધન કરી પશુપાલકોને દૂધના યાજબી ભાવ આપવામાં 
અ ેસર છે. ખેતીની આવક સાથે પશુપાલનની આવક પણ ા ય અથતં મા ં મહ વનો ફાળો 
આપે છે. રાજયના લાખો પશુપાલકોની સહાય માટે મુ યમં ી પશુદાણ સહાય યોજનાની હ ું

હેરાત ક  છંુ. આ યોજના હેઠળ દરેક પશુપાલકને તેમના એક ગાય કે ભસ દીઠ, એક પશુના 
િવયાણ દરિમયાન એક માસ માટ કલ ે ુ ૧૫૦ કલો ામ પશુદાણની ખરીદી પર ૫૦ ટકા રકમની 
સહાય આપવામાં આવશ.ે જથેી દૂધાળા પશુઓને પૌિ ક આહાર મળશ.ે રા યની દૂધ ઉ પાદક 
સહકારી મંડળીઓના અંદાિજત ૧૫ લાખ સભાસદ પશુપાલકોને આ યોજનાનો લાભ મળશે. જ ે
માટે કલ ુ `૨૦૦ કરોડની ગવાઇ.   

  ગાયોની સાર સંભાળ માટે પાંજરાપોળના મા યમથી અનેક સં થાઓ રાજયમાં કાયરત છે. સારા નરસા 
વષ માં ગુજરાતના ગૌધનને બચાવવામા ં આ સં થાઓનુ ં યોગદાન મોટ છેું . આવી સં થાઓન ે
પગભર કરવા મદદ પ થવા એક નવી યોજનાની હેરાત કરતા હ આનંદની લાગણી અનુભવું છું ંુ . 
આ યોજના હેઠળ રિજ ટડ પાંજરાપોળોને અપ ેડ કરવા એક વખતની સહાય પે ગાયો માટે શેડ, 
ઘાસચારાના સં હ માટે ગોડાઉન, પાણી માટે ુબવેલની સુિવધા, સોલાર ફ ટોપની થાપના, 
ઘાસચારાના લોટમાં માઇ ો ઇરીગેશન, કલર જવેી માળખાકીય સુિવધાઓનો લાભ આપવામા ં
આવશ.ે જ ેમાટે કલ ુ `૧૦૦ કરોડની ગવાઇ. 

  પશુપાલકોને ડેરી ફામ, પશુ એકમ અને બકરા એકમ થાપવાની યોજનાઓ અંતગત સહાય આપવા 
`૮૧ કરોડની ગવાઇ.  

  રા યભરમા ં૧૦ ગામ દીઠ એક પશુ દવાખાનાની સેવાઓ માટે `૩૫ કરોડની ગવાઈ. 
  હમતનગર ન ક રાં જપુર નવા ખાતે નવીન વેટરનરી કોલેજ, મ યો ોગ અનુ નાતક અ યાસ કે , 

પશુ સારવાર સં થાઓ અને ઘિન  પશુ સુધારણાની કચેરીઓના બાંધકામ તેમજ મરામત માટે 
`૪૩ કરોડની ગવાઇ.  

  ગુજરાતની યાત દેશી ગીર અને કાંકરેજ ગાયના સંવધનની િવિવધ વૃિતઓ માટે `૩૨ કરોડની 
ગવાઇ. 

  મુ યમં ી િન:શુ ક પશુ સારવાર યોજના માટે `૨૭ કરોડની ગવાઈ. 
  આપણી સં કૃિત વ દયામા ં ખૂબ જ િવ ાસ ધરાવ ે છે. મૂંગા પશુપ ીઓની સારવાર માટે ક ણા 

એ યુલ સ ૧૯૬૨ની સેવા ૩૧ શહેરોમાં શ  કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, 
રાજકોટ, ભાવનગર અને મહેસાણા શહેરમા ંઆ સેવા સુ ઢ કરવા કલ ુ `૧૩ કરોડની ગવાઈ.      

 બાગાયત   
  હ રો લારીવાળા ભાઇ-બહેનો રોડની સાઇડમાં કે ખુ ી જ યામા ંઊભા રહી ફળફળાદી, શાકભા  

વગેરેનું વેચાણ કરે છે. મન ેજણાવતા ંઆનંદ થાય છે કે આ નાના યવસાયકારોને ગરમી, ઠડી ં
અને વરસાદથી ર ણ આપવા માટે તથા તેમની લારીઓમાં રાખવામાં આવતાં ફળફળાદી, 
શાકભા  બગડી ન ય તે માટે મોટી સાઇઝની છ ીઓ આપવામાં આવશ.ે આવા અંદાજ ે૬૫ 
હ ર છટક વેચાણકારો માટે ૂ `૮ કરોડની ગવાઇ.  

  ખેડતોના બાગાયતી પાકોનું ૂ કાપણી પછી થતંુ નુકસાન અટકાવવા અને મૂ યવધન માટે ાયોિગક 
ધોરણે બનાસકાંઠા, મનગર, ક છ, નવસારી અને છોટાઉદપુેરમાં એફ.પી.ઓ. આધા રત 
માળખાકીય સુિવધાઓ િવકસાવવામાં આવશ.ે જનેે ઇ-નામ સાથે સાંકળી બાગાયતી ઉ પાદનોન ે
રા ીય, આંતરરા ીય બ રો સુધી િવકિસત કરવા `૨૫ કરોડની ગવાઇ. 

  બાગાયતી પાકના મૂ ય વધન માટે કૌશ ય વધન અંગેની તાલીમ આપવા `૬ કરોડની ગવાઇ. 
  મનગર િજ ામાં નવુ ંસે ટર ઓફ એ સલે સ ઊભું કરવા `૨ કરોડની ગવાઇ. 
 કિષૃ   યુિનવિસટી 
  કૃિષ  યુિનવિસટીઓ માટે કૃિષ  સંશોધન અને િશ ણના કાય મોને સઘન બનાવવા કલુ  `૭૫૦ 

કરોડની ગવાઇ. 
 મ યો ોગ  
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  ૫રં૫રાગત રીતે માછીમારી કરતા નાના માછીમારોન ે એિ જન ખરીદીમાં સહાય આપવાની નવી 
યોજનાની હ હેરાત ક  છું ં ંુ . આ યોજના અંતગત દ રયાઇ ફીશ ગ બોટ, ૨ ટોક, ૪ ટોક 
આઇબીએમ અન ેઓબીએમ એ ન ખરીદવા માટે યુિનટ કો ટ િપયા એક લાખ વીસ હ રના 
૫૦ ટકા  સહાય આપવામાં આવશ.ે જ ેમાટે `૯ કરોડની ગવાઇ.   

  માછીમારોની બોટના એિ જનમાં વપરાતાં ડીઝલ પર વેટ વેચાણવેરા માફી યોજના અંતગત `૨૦૦ 
કરોડની ગવાઇ. 

  માંગરોળ, નવાબંદર, વેરાવળ, માઢવાડ, પોરબંદર અન ેસુ ાપાડા મ યબંદરોના િવકાસ અન ેહયાત 
મ યબંદરોના િનભાવ તેમજ સુિવધાઓ િવકસાવવા `૧૫૦ કરોડની ગવાઇ.  

  આંતરદેશીય અને દ રયાઇ મ યો ોગન ે નફાકારક તેમજ સલામત બનાવવા માટે માછીમારોન ે
આધુિનક સાધનો પૂરા પાડવા `૮૭ કરોડની ગવાઇ.  

  માછીમારી વખતે આપિ ના સમયમાં બચાવ થઇ શકે તે માટે બોટ પર સે ટી સાધનો વસાવવા માટે 
સાધન સહાય આપવા `૨ કરોડની ગવાઇ. 

 સહકાર  
  આપણે ણીએ છીએ કે ખેડતો ખેતપેદાશો વેચાણ માટે ૂ બ ર સિમિતઓમાં લાવ ેછે અને યા ંજ આ 

ઉ પાદનોની હરા , તોલાઇ વગેરે થાય છે. જયારે કમોસમી વરસાદ, કરા પડે કે અ ય કદરતી ુ
આફત સમય ે ખુ ામા ં પડેલ આવી ખેતપેદાશોન ે મોટ નુકશાન થતંુ હોય છેું . તેથી આવી 
ખેતપેદાશોના ર ણ માટે બ ર સિમિતઓને ૫૦૦૦ મે ટક ટન સુધીની મતા ધરાવતા ગોડાઉન 
બનાવવા માટે સહાય આપવામાં આવશ.ે જ ેમાટે ગવાઇ `૫૦ કરોડ. 

  નબળી કે બંધ ખાંડ સહકારી િમલોના ખેડતોન ેર ણ આપવા માટે આવી િમલો ફરી શ  કરવી જ રી ૂ
છે. આથી આવી િમલો સાથ ે ડાણ કરતી સ ર સુગર િમલને સહાય આપવા માટે `૨૫ કરોડની 

ગવાઈ. 
  ભારત સરકારની યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૮-૧૯ના શેરડી પેમે ટ માટે ખાંડ સહકારી મંડળીઓએ  

પાંચ વષની અવિધ માટે મળેવેલ સોફટ લોનનું યાજ ભારત સરકાર ારા એક વષ માટે 
ચુ વવામાં આવનાર છે. રાજય સરકાર આ સોફટ લોન સામે ભરવાપા  થતા યાજના ૭% અથવા 
ખરેખર ચૂકવવામા ંઆવનાર યાજ આ બે માંથી જ ેઓછ હોયુ ં , તેટલી યાજ સહાય વધુમાં વધુ 
ચાર વષ સુધી આપશ.ે જ ેમાટે  `૨૩ કરોડની ગવાઇ. 

જળસંપિ  જળસંપિ  િવભાગની િવિવધ કામગીરી  માટ ે `૭૨૨૦ કરોડની ગવાઇ.    
  સૌરા  િવ તાર માટે આશીવાદ સાિબત થયેલ સૌની યોજનાના થમ અને બી  તબ ાની અ યાર 

સુધી પૂણ થયેલ કામગીરીથી ૩૨ જળાશયો, ૪૮ તળાવો અન ે ૧૮૧ કરતાં વધુ ચેકડેમોમાં 
નમદાના પાણી ભરવામાં આવેલ છે. સૌની યોજનાનાં ી  તબ ાના `૨૪૦૩ કરોડનાં પાંચ 
પેકેજના કામો ગિત હેઠળ છે. સૌની યોજના માટે `૧૭૧૦ કરોડની ગવાઇ. 

  ભૂગભ જળના તર ચા લાવવા તેમજ ભૂગભ જળ યવ થાપનન ેઉ ેજન આપવા ભારત સરકારના 
સહયોગથી અટલ ભુજલ યોજના અમલમાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ ઉ ર ગુજરાત અને ક છ 
િજ ાના ૨૪ તાલુકાઓને પાંચ વષના સમયગાળા માટે `૭૫૭ કરોડ ફાળવવાનુ ંઆયોજન કરેલ 
છે.   

  ચેકડેમ, તળાવો નવા બનાવવા અને ડા કરવા જવેા જળસંચય યોજનાઓના કામો માટે `૩૬૬ 
કરોડની ગવાઇ. 

  બનાસકાંઠા િજ ામાં થરાદથી સીપુ ડેમ સુધી પાઈપલાઈન નાખવાથી થરાદ, લાખણી, ડીસા અન ે
દાંતીવાડા તાલુકાના આશરે ૬૦૦૦ હે ટર િવ તારને લાભ થશ.ે જનેા માટે `૨૨૫ કરોડની 

ગવાઈ. 
  ક છમાં નમદાના પૂરના વધારાના પાણી ારા િસંચાઇ સુિવધાઓ વધારવાનું આયોજન છે. આ 

યોજનાથી ૫૭,૮૫૦ હેકટર િવ તારન ેિસંચાઇનો લાભ થશ.ે જનેા માટે `૧૦૦ કરોડની ગવાઇ.  
  સાબરમતી નદી પર `૨૦૦ કરોડના ખચ હાથ ધરવામાં આવી રહેલ હરપૂરા અને વલાસણા બેરેજ માટે 

`૬૦ કરોડની ગવાઇ.  
  પીયજથી ધરોઇ, ધાધંુસણથી રેડલ મીપૂરા અન ેખેરવા-િવસનગર યોજનાના કામો પૂણતાના આરે છે. 

જનેા માટે `૫૫ કરોડની ગવાઇ. 



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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 આ દ િત િવ તાર માટ કલ ગવાઇ ે ુ `૧૧૪૨ કરોડ 
  ઉકાઇ જળાશય આધા રત `૯૬૨ કરોડની સોનગઢ-ઉ છલ-િનઝર ઉ  વહન િસંચાઇ યોજના માટે 

`૨૫૦ કરોડની ગવાઇ.  
  કડાણા જળાશય આધા રત કડાણા-દાહોદ પાઇપ લાઇનનુ ં કામ મહ અશંે પૂણ થયેલ છે. આ 

પાઇપલાઇન આધા રત વધારાના ૭૪ તળાવો અન ે૧૨ નદી-કાંસમાં પાણી આપવા માટે `૨૨૩ 
કરોડના ખચનું આયોજન છે. જ ેમાટે `૧૦૩ કરોડની ગવાઇ.  

  સુરત િજ ાના ઉમરપાડા તાલુકામા ંઅને નમદા િજ ાના ડેડીયાપાડા તાલુકામા,ં તાપી-કરજણ લ ક 
પાઇપલાઇન ઉ  વહન િસંચાઇ યોજના માટે `૯૨ કરોડની ગવાઇ.  

  પાનમ જળાશય આધા રત યોજનાઓ `૨૪૯ કરોડના ખચ કરવાનું આયોજન છે. જ ે માટે `૭૩ 
કરોડની ગવાઇ.  

  દિ ણ ગુજરાતમા `૫૧૧ કરોડની સુરત િજ ાની કાકરાપાર-ગોરધા-વડ ઉ  વહન િસંચાઇ યોજના 
માટે `૭૦ કરોડની ગવાઇ.  

  ̀ ૨૧૫ કરોડની પાનમ ઉ ચ તરીય કેનાલ આધા રત ઉ  વહન િસંચાઇ યોજના માટે `૫૭ કરોડની 
ગવાઇ.   

  કરજણ જળાશય આધા રત `૪૧૮ કરોડ ખચ પાઇપ લાઇન નાખવાની કામગીરી માટે `૨૮ કરોડની 
ગવાઇ.  

  નવસારી િજ ાના ગણદેવી તાલુકાની વાઘરેજ રીચાજ યોજના માટે `૨૫ કરોડની ગવાઇ.  
 ભાડભૂત બેરજે  
  જમીનની ખારાશ અટકાવવા તથા ભૂગભજળની ગુણવ ા સુધારવા માટે ભાડભૂત બેરજે ની કામગીરી 

શ  કરવા તથા ક પસર યોજના અંતગત અ યાસો પૂણ કરવા માટે કલ ુ `૪૦૦ કરોડની 
ગવાઇ.  

 સૂ મ િસંચાઇ  
  ખેડતોની ગિતશીલ િવચારસરણી અને સરકારના ય નોથી અ યાર સુધીમાં ૂ કલ ુ ૧૮.૭૪ લાખ 

હ ટરે  િવ તારમા ંસૂ મ િસંચાઇ યોજના અમલી કરી શકાઇ છે. રાજયના અદંાિજત ૧૧.૫૧ લાખ 
ખેડૂતોએ સૂ મ િસંચાઈ પ િત અપનાવીને પાણીના કરકસરયુકત ઉપયોગ ારા ગુણવ ાયુકત 
વધુ ઉ પાદન મેળવલે છે. આ યોજના માટે `૭૫૦ કરોડની ગવાઇ.  

  રાજયમા ંમાઇ ો ઇરીગેશન િસ ટમનો યાપ વધારવા માટે અને િસચાઇના ંપાણીનો કાય મ ઉપયોગ 
કરવા માટે જ ેખેડત જથો હયાત કેનાલનાં માળખામાંથી પાણી મળેવીૂ ૂ , માઇ ો ઇરીગેશન િસ ટમ 
મારફતે િસચંાઇ કરશ ે તે ખેડૂત જથોને વતમાન પીયાવાના દરમાં ૂ ૫૦ ટકા રાહત આપવામા 
આવશ.ે 

 નમદા યોજના  
 ગુજરાતની સમિૃ માં અમૂ ય યોગદાન આપનાર નમદા યોજનાથી થયેલ િવિવધ લાભો અંગે 

આપણે સૌ મા હતગાર છીએ જ. આ યોજનાનો પૂણ લાભ લેવા અન ે જ રી કામોને પૂણ કરવા 
`૮૭૫૫ કરોડનું આયોજન છે. જનેા અંતગત મુ ય બંધના આનુષંિગક કામો, પુન:વસન તથા 
પયાવરણીય કામગીરી, ગ ડે ર િવયર, ગોરા િ જના બાંધકામ, પાવર હાઉસોની ળવણી, કેનાલ 
ઓટોમેશનની કામગીરી, શાખા નહેરો સુધીના કામો તેમજ જમીન સંપાદન જવેા કામો કરવામા ં
આવશ.ે 

  નમદા બંધ પરથી ચોમાસા દરિમયાન ઉપલ ધ થનાર વધારાના પાણી પૈકી, ક છને ૧ િમલીયન 
એકર ફીટ પાણી પહ ચાડવાનું આયોજન છે. જ ે માટે ક છ શાખા નહેરના બાકીના કામો પૂણ 
કરવા, દૂધઇ પેટા શાખાના કામો અન ેતેની િવતરણ નહેરોના કામો હાથ ધરવા `૧૦૮૪ કરોડની 

ગવાઇ.     
  નમદા યોજનાના નહેર માળખાની િમયાગામ, વડોદરા, સૌરા  અને ક છ શાખા નહેરો ઉપર કલ ુ ૧૮ 

થળોએ નાના વીજ મથકો બનાવવાની કામગીરી ગિત હેઠળ છે. જ ેપૈકી ૮ વીજ મથક કાયરત 
થયેલ છે. બધા જ વીજ મથકો કાયરત થતાં કલ વીજ ઉ પાદન આશરે ુ ૮૬ મેગાવોટ થશ.ે જ ેમાટે 
`૯૦ કરોડની ગવાઇ. 

િશ ણ  િશ ણ િવભાગ માટ કલ ે ુ `૩૧,૯૫૫ કરોડની ગવાઇ  
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 ાથિમક અને મા યિમક િશ ણ  
 મહા મા ગાંધી એ ક ું છે કે કેળવણી એટલે બાળકના શરીર, મન અને આ માના 

ઉ માંશોનું આિવ કરણ. વગખંડોમાં ઘડાઇ રહેલ ભારતના ભાિવન ેઉ વળ બનાવવા અમારી સરકારે 
અનેક યોજનાઓ અમલમા ંમૂકી છે. સરકારી શાળાઓમાં ગુણવ ાયુ ત િશ ણ સુિનિ ત કરવા કલ ૂ
ઑફ એ સલ  સ યોજનાની હેરાત ક  છંુ. જ ેઅંતગત ઉ કૃ  શાળાઓ બનાવી ે  ગુણવ ાયુ ત 
િશ ણ સુિનિ ત કરાશ.ે  

  રાજયની શાળાઓ પૈકી ૫૦૦ શાળાઓને કલ ઑફ એ સલ  સૂ  તરીકે િવકસાવવામાં આવશે. 
તાલુકાના સૌથી િતભાશાળી િવ ાથ ઓને પસંદ કરી તેમને આ કલમાં િવષય િન ણાત િશ કો ૂ

ારા ઉ મ િશ ણ આપવામાં આવશ.ે આવી શાળાઓમાં તમામ અ તન માળાખાકીય 
સુિવધાઓ, માટ કલાસ મ, ક યુટર લેબ, ટેમ લેબ અને રમતગમતની સિુવધાઓ પૂરી પાડવા 
માટે `૨૫૦ કરોડની ગવાઇ.  

  મને જણાવતા આનદં થાય છે કે, આ વષ ાથિમક શાળાઓના નવા ૭,૦૦૦ વગખંડોનું બાંધકામ 
હાથ ધરવામાં આવશ ેજ ેમાટે `૬૫૦ કરોડની ગવાઇ. 

  શાળાકીય િશ ણમા ંગુણવ ા સુધારણા અને યોજનાઓના ઑનલાઇન રયલ ટાઇમ મોિનટર ગ માટે 
કમા  ડ એ  ડ કટોલ સે  ટં રને વધુ સુ ઢ બનાવવામાં આવશ.ે જ ેમાટે `૧૮૮ કરોડની ગવાઇ. 

  શાળાની શૈ િણક કામગીરી અન ે માળખાકીય સુિવધાઓના મૂ યાકંન માટે ગજુરાત કલ કવૉિલ ટ ૂ
એ ડીટશન કાઉ  સીે ે લ માટે `૫ કરોડની ગવાઇ. 

  ધોરણ ૧ થી ૮ના આશરે ૪૩ લાખ બાળકોને મ યાહન ભોજન યોજના અને અ  સંગમ યોજના માટે 
`૯૮૦ કરોડની ગવાઈ. 

  સાત િજ ાઓની સરકારી ાથિમક શાળાઓના ૪૦૪ મ યાહન ભોજન કે ોમા ંિકચનશેડ બનાવવા 
`૧૦ કરોડની ગવાઇ જનેાથી અંદાજ ે૫૫ હ ર બાળકોને લાભ થશ.ે 

  રાઈટ ટ એ યુકશન એ ટુ ે  અંતગત ખાનગી શાળાઓમાં વશે મળેવતા અંદાજ ે ૪ લાખ ૨૨ હ ર 
િવ ાથ ઓની ફી, યુિનફોમ, કલ બેગ વગેરે માટે ૂ સહાય આપવા કલ ુ `૫૫૦ કરોડની ગવાઇ. 

  ાથિમક શાળાના ૧૫,૦૦૦ વગખંડોમા ં અંદાિજત ૬ લાખ બાળકોને ઉપયોગી થાય તેવા વચુઅલ 
કલાસ મ અને ાનકજ સવલતું  ઊભી કરવા `૧૨૫ કરોડની ગવાઇ.  

  રાજયના અંત રયાળ િવ તારોમાં ૨૪૦ ક તુરબા ગાંધી િવ ાલય રસીડ સીયલે ે  હો ટેલ કમ કલોમા ંૂ
અ યાસ કરતી ૨૨,૦૦૦ ક યાઓ માટે િવના મૂ યે રહેવા તથા ભોજનની યવ થા માટે `૮૫ 
કરોડની ગવાઇ.  

  ઘરથી કલનું અંતર એક િકલોમીટરથી વધુ હોય તેવી સરકારી શાળાઓમાં અ યાસ કરતા ૂ
૧,૫૦,૦૦૦ કરતા વધુ બાળકોના પ રવહન માટે `૬૬ કરોડની ગવાઇ. 

  સરકારી શાળાઓમાં અ યાસ કરતા આશરે ૧,૨૨,૪૫૦ દ યાંગ બાળકો માટ ય ા ય સાધનોે  
પૂરાં પાડવા `૫૦ કરોડની ગવાઇ. 

  યારા ખાતે `૧૪ કરોડના ખચ નવંુ િજ ા િશ ણ અને તાલીમ ભવન બાંધવામાં આવશ.ે જનેાથી 
આ દ િત િવ તારના િશ કો અને િવ ાથ ઓને લાભ થશે તેમજ તાલીમ તથા િશ ણની 
ગુણવ ામાં સુધારો થશ.ે જ ેમાટે `૪ કરોડની ગવાઇ.   

 ઉ ચ િશ ણ  અને ટકિનકલ િશ ણે  
  કોલેજમા ં વેશ મળેવતા અંદાજ ે ણ લાખ િવ ાથ ઓન ે ટ લેટે  યોજના અંતગત ટે લટે આપવા 

`૨૦૦ કરોડની ગવાઇ. 
  ટેકિનકલ િશ ણ હ તકની સં થાઓમા ંબાંધકામ તેમજ મરામત માટે `૧૫૫ કરોડની ગવાઇ. 
  સરકારી યુિનવિસટીઓના નવા બાંધકામ તથા સરકારી કોલે ના ભવનોના બાંધકામ માટે `૨૪૬  

કરોડની ગવાઇ. 
  યુિનવિસટી ખાતે સંશોધન કરતાં િવ ાથ ઓ માટે શોધ યોજના અંતગત `૨૦ કરોડની ગવાઈ.  
  ગુજરાત ટેકનોલો કલ યુિનવિસટી, લેકાવાડા, ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ ભવનોના બાંધકામ માટે `૭૫ 

કરોડની ગવાઇ.  



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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  ટેકિનકલ િશ ણ હેઠળની સરકારી ઇજનેરી કોલે  અન ે પોિલટેકિનકોમાં લેબોરેટરીના સાધનો, 
પુ તકો, જ રી ભૌિતક સશંાધનો વસાવવા તેમજ બાંધકામ અન ે મરામત માટે `૫૯ કરોડની 

ગવાઇ. 
  ટડી ઇન ગુજરાત કાય મ અંતગત, રાજયની શૈ િણક સં થાઓનો રા ીય અને આંતરરા ીય 

ક ાએ યાપ વધારવા `૧૦ કરોડની ગવાઈ.  
  કાછલ-મહવાુ , ડેડીયાપાડા અન ે ખેરગામ ખાતે હયાત સરકારી કોલેજમા ં િવ ાન વાહ શ  કરવા 

તેમજ નવી સાત ા ટ-ઇન-એઇડ િવ ાન વાહ કોલેજ શ  કરવા માટે `૨ કરોડની ગવાઇ. 
  અમારી સરકાર િવ ાથ ઓન ે અ યાધુિનક િશ ણ આપવા માટે સદા અ ેસર રહી છે. એ દશામા ં

આગળ વધતા ગુજરાત યુિનવિસટી ખાતે D.R.D.O સાથે MoU કરી કલ ઓફૂ  ડફ સ ે
ટડીઝ શ  કરવા માટે `૭ કરોડની ગવાઈ.  

  આઇ.આઇ.ટી.રામ ખાતે D.R.D.Oના સહયોગથી ડપાટમે ટ ઑફ એડવા સ ડફ સ ટકનોલોે ે નો 
અ યાસ મ શ  કરવા માટે `૧૨ કરોડની ગવાઈ.  

  ડિજટલ એ યુકશન ડવલપમે ટ ફડે ે ં  અંતગત કલ ુ ૨૨૧ ઉ ચ અને ટેકિનકલ િશ ણ સં થાઓમાં 
ડિજટલ ટેકનોલોિજ અંગેની વૃિ ઓ હાથ ધરવા `૩૦ કરોડની ગવાઇ.  

  ટડ ટ ટાટઅપ એ ડ ઇનોવેશન પૉિલસી અંતગત અંદાજ ેુ ૧૪ લાખ િવ ાથ ઓ માટે `૨૦ કરોડની 
ગવાઈ. 

 મુ  યમં ી યુવા-  વાવલંબન યોજના 
 અમે ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચ િશ ણ મેળવતા લાખો િવ ાથ ઓ માટે સવ ાહી 

મુ  યમં ી યુવા  વાવલંબન યોજના અમલમા ં મૂકી છે. આ યોજના હેઠળ િત- ાિતના ભદેભાવ 
િવના, વાલીની આવક મયાદા યાન ેલીધા િસવાય ાથિમક અન ેમા યિમક શાળાના િવ ાથ ઓન ે
પુ તકો તથા ગણવેશ િવનામૂ યે પૂરા પાડવામા ં આવે છે. ઉપરાંત, ુશન ફી, ભોજનાલય અન ે
છા ાલય જવેી સુિવધાઓ માટે સહાય આપવામાં આવે છે. જ ેમાટે કલ ુ `૯૩૫ કરોડની ગવાઈ.  

આરો ય અને 
પ રવાર ક યાણ   

આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ માટ ે `૧૧,૨૪૩ કરોડની ગવાઇ  
પહલું સુખ તે તે નયાે . રા યના નાગ રકોના વા યની કાળ  રાખવા અમે આરો ય 

િવષયક સુિવધાઓની િવશાળ શૃંખલા ઊભી કરી છે. જનેા મારફતે જ રયાતમંદ દરેક નાગ રકન ે
ગુણવ ાયુ ત આરો ય િવષયક સેવાઓ ઝડપી અને ન વા દરે મળ ેછે.  

  અમારી સરકાર ારા સશ ત મ હલા સુપોિષત ગુજરાત  માટે ખાસ રણનીિત ઘડવામાં આવી છે. માતા 
ગભ ધારણ કરે યારથી લઇને બાળક બે વષનુ ંથાય યા ંસુધીનો સમયગાળો નવ ત િશશુ માટે 
ખૂબ જ મહ વનો હોય છે. િશશનુા વનના ાંરિભક ૧૦૦૦ દવસ દરિમયાનના વિૃ  અન ે
િવકાસની અસર તેના સમ  વનકાળ પર અસરકારક બની રહે છે. આથી સગભા માતા અન ે
બાળકને પૂરતો જ રી પોષક આહાર આપવા પૂરક પોષણ યોજના, ધાનમં ી માતૃવંદના યોજના, 
બાળસખા યોજના, ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના, પુણા યોજના જવેી યોજનાઓ અમલમા ંમૂકી 
છે. જ ેમાટે `૨૦૦૦ કરોડની માતબર રકમની ગવાઇ કરવામાં આવી છે.   

  રાજયમા ંલોકિ ય થયેલ મુ યમં ી અમૃત  -મા અને મા વા સ ય યોજના અંતગત અંદાજ ે૭૭ લાખ 
કટબની ન ધણી થયેલ છે અને અ યાુ ું ર સુધી `૩૭૧૦ કરોડના ખચ અંદાજ ે ૨૫ લાખથી વધુ 
કલેઈમનો લાભાથ ઓને લાભ આપેલ છે. જ ેમાટે `૧૧૦૫ કરોડની ગવાઇ . 

  આયુ માન ભારત ધાનમં ી જન આરો ય યોજના માટે `૪૫૦ કરોડની ગવાઇ.  
  શહેરી િવ તારના નાગ રકોન ેઝડપી સારવાર મળી રહે, સગભા મ હલાઓની િનયિમત આરો ય તપાસ 

થાય, જ રી માગદશન અપાય, સમયસર જ રી પોષક આહાર અપાય, બાળકોનું સંપૂણ રસીકરણ 
થાય અને ઇ ધનુષ કાય મનો ૧૦૦ ટકા અમલ થાય તે માટે શહેરી િવ તારમાં અબન હે થ 
સે ટરો ચલાવવામા ંઆવી ર ા છે. જનેો યાપ વધારવા ૧૦,૦૦૦ ની વ તીએ એક અબન હ થ ે
સે ટર કાયરત કરવાની હ હેરાત ક  છું ં ંુ . આ અબન હે થ સે ટરમાં એમ.બી.બી.એસ. કે આયુષ 
ડોકટર ારા િવિવધ આરો ય લ ી સેવાઓ પૂરી પાડવામા ંઆવશ.ે આવા અબન હે થ સે ટરની 
રચના માટે `૮૦ કરોડની ગવાઇ.  



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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  કે  સરકારે આરો ય સેવાઓને વધુ સઘન બનાવવા તેમજ એમ.બી.બી.એસ.ની હયાત સીટમાં 
વધારો કરવા ગુજરાતમાં આ વષ ણ નવી મે ડકલ  કોલે  નવસારી, રાજપીપળા અને પોરબંદર 
ખાતે શ  કરવાની મંજરી આપી છેૂ . જથેી હવે રાજયમાં કલ ુ ૩૨ મે ડકલ  કોલે  થશ.ે આ ણેય 
શહેરોની હયાત સરકારી હો પીટલોન ેમે ડકલ  કોલેજ સમક  બનાવવા અને નવી કોલેજ, હો ટેલ 
વગેરેના િનમાણ માટે ગવાઇ `૧૨૫ કરોડ.  

  પી.ડી.ય.ુ કોલેજ, રાજકોટ તથા મે ડકલ કોલેજ, ભાવનગર ખાતે એમ.બી.બી.એસ.ની ૧૦૦ અન ે
અનુ નાતકની ૬૪ સીટનો વધારો કરવાના આનુષિંગક કામો માટે `૭૩ કરોડની ગવાઇ     

  એસ.એસ. . હોિ પટલ, વડોદરા ખાતે `૧૮૦ કરોડના ખચ ૬૦૦ પથારીની નવી મેટરિનટી ચાઈ ડ 
હોિ પટલ બનાવવાની હ હેરાત ક  છ જનેા માટે આ વષ  ું ંુ `૫૦ કરોડની ગવાઇ. 

  મુ યમં ી િનદાન યોજના હેઠળ પી.એચ.સી.ખાતે લોહીના નમૂનાની િન:શુ ક તપાસ માટે આધુિનક 
ઉપકરણો ઉપલ ધ કરાવવા માટે `૭ કરોડની ગવાઇ.   

  રાજયની લોકિ ય ૧૦૮ એ યુલ સ સેવાને સુ ઢ કરવા નવી ૧૫૦ એ યુલ સ ખરીદવા `૨૭ 
કરોડની ગવાઈ.   

  જસદણ, ોળ, દહેગામ, માણાવદર, હાલોલ, સોનગઢ અન ે ચીખલી સી.એચ.સી.ને િજ ા ક ાની 
હોિ પટલમાં અપ ેડ કરવા `૨૧ કરોડની ગવાઇ. 

  જનરલ હોિ પટલ િસ પુર ખાતે કે સર કેરના સાધનો અન ે નડીયાદ ખાતે એમ.આર.આઇ.મશીન 
વસાવવા `૧૬ કરોડની ગવાઇ. 

  કોટેજ હોિ પટલ ઉપલટેા અને જનરલ હોિ પટલ બીલીમોરા ખાતે આધુિનક હોિ પટલ િબ ડ ગ 
બનાવવા `૧૦ કરોડની ગવાઇ.  

  િજ ા અન ેપેટા િજ ા હોિ પટલમાં તબીબી ઉપકરણો અને ૧૦ એ યુલ સ વસાવવા `૮ કરોડની 
ગવાઇ. 

  આરો યની સેવાઓ માટે પાયાની અને અગ યની કામગીરી કરતી આશા બહેનોને આગવી ઓળખ માટે 
યુિનફોમ વ પે બે સાડી પૂરી પાડવા માટે `૪ કરોડની ગવાઇ.   

  નવ ત િશશનુી સઘન સારવાર માટે ૪ સરકારી હોિ પટલો ખાતે સીક નીઓનટલ કર યુિનટે ની મતા 
વધારવા માટે `૨૨ કરોડની ગવાઇ. 

  મે ડકલ કોલેજ, સોલા અમદાવાદ ખાતે બેચલર ઇન ઓડીયોલો  પીચ એ ડ લે વેજ પેથોલો  
કોસ શ  કરવા અન ેકોકલીયર ઈ લા ટ સે ટરો કાયાિ વત કરવા `૨ કરોડની ગવાઇ. 

મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ માટ કલ ે ુ `૩૧૫૦ કરોડની ગવાઇ મ હલા અને બાળ 
િવકાસ    પોષણ અિભયાન અંતગત `૫૫ કરોડના ખચ ૫૩૦૨૯ આંગણવાડીમાં માટ ફોન અન ે

ોથ મોિનટર ગ ડવાઇસ આપવામા ં આ યા છે, જનેા કારણ ે ૧૧ જટેલા ં રિજ ટરોના થાન ે સમ  
કામગીરી માટ ફોન વડે ડિજટલી કરવામા ંઆવે છે. આ કામગીરીના મોિનટર ગ અને માગદશન માટે 
અંદાજ ે `૨ કરોડના ખચ ટટ ે મેનેજમે ટ સે ટરની થાપના કરવામાં આવી છે. જને ેવધુ સુ ઢ કરવા 

ોજ ટ મેનેજમે ટ યુિનટે ની થાપના કરવામાં આવશ.ે    
  પોષણ અિભયાન અંતગત ૧૦૦% સુપોિષત આંગણવાડીની િસિ  હાસંલ કરનાર પાયાના 

કમચારીઓન ે પોષણ િ વેણી ો સાહન પુર કાર આપવામાં આવશ.ે જ ે અંતગત આંગણવાડી 
વકર અન ે તેડાગરને અનુ મ ે `૧૨,૦૦૦ અને `૬,૦૦૦ તેમજ પોતાના કાય ે ની તમામ 
આંગણવાડી સુપોિષત કરનાર યેક આશા વકર અને એ.એન.એમ.ને `૧૨,૦૦૦નો પુર કાર 
આપવામાં આવશ ેજ ેમાટે `૮ કરોડની ગવાઈ. 

  શહેરી િવ તારોમા ં િત આંગણવાડી `૭ લાખ મુજબ ૫૦૦ આંગણવાડી ક ોે ના બાંધકામ માટે `૩૫ 
કરોડ.   

  સુરે નગર િજ ાના ૧૫૦૦ જટેલા અગ રયા કટબો માટે ુ ું રણ આંગણવાડી ચાલુ કરવામાં આવશ.ે  
  અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ િજ ાઓની મ ય થ જલેોમાં મીની આંગણવાડીઓ શ  

કરવામા ંઆવશ.ે 
  ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના હેઠળ અંદાિજત ૫ લાખ લાભાથ  િવધવા બહેનોને સહાય આપવા  

માટે `૫૦૦ કરોડની ગવાઇ.  



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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  બેટી બચાવો બેટી ભણાવોને ો સાહન આપતી લોકિ ય હાલી દીકરી યોજના માટે `૫૦ કરોડની 
ગવાઇ.  

  ૧૮૧-અભયમ મ હલા હ પ લાઇને  અંતગત મુ કેલ પ રિ થિતમા ંમુકાયેલ બહેનોને મદદ કરવા અન ે
જ રયાતમંદ બહેનો અન ેદીકરીઓનું કાઉ સેલ ગ કરવા `૧૨ કરોડની ગવાઇ.  

 દૂધ સં વની યોજના  
 આંગણવાડી અન ે ાથિમક શાળાના બાળકો, ધા ી માતાઓ સ હત અંદાિજત ૩૦ લાખ 

લાભાથ ઓને દૂધ સં વની યોજના મારફત લેવડ દૂધ પૂ  પાડવા માં ટે કલ ુ `૩૪૨ કરોડની 
ગવાઇ. 

પાણી પુરવઠા ભાગ માટ કલ ે ુ `૪૩૧૭ કરોડની ગવાઇ  પાણી પુરવઠો  
હર ઘર જલ 

   અમારી સરકારે શુ  અન ેપયા  પીવાનુ ંપાણી પૂ  પાડવા રા ય યાપીં  પાણી પુરવઠા ીડ 
ારા ૧૩,૩૦૦ થી વધુ ગામો અને ૨૦૩ શહેરી િવ તારો ડવાની કામગીરી પૂણ કરેલ છે. ામીણ 

િવ તારોમાં ૭૮ ટકા ઘરોમાં નળ ડાણની િસિ  હાંસલ કરેલ છે. જલ વન િમશન અંતગત હર ઘર 
જલ ના સૂ  સાથે વષ ૨૦૨૨ સુધીમાં રા યના બાકી રહેતા ૧૭ લાખ ઘરોમાં નળ ડાણ ારા 
પીવાનું પાણી પૂ  પાડવાનુ ંઆયોજન કરેલ છેં . જ ેમાટે `૭૨૪ કરોડની ગવાઈ. 

  આગામી ણ વષમા ં ભૂગભ જળ આધા રત યિ તગત પાણી પુરવઠા યોજનાના ગામોન ે પાણીના 
સરફેસ સોસ આધા રત જથ પાણી પુરવઠા યોજનાના ભાગ તરીકે આવરી લેવાનુ ંઆયોજન કરેલ ૂ
છે.  

 o વતં  પાણી પુરવઠા યોજનાવાળા ગામોને જથ પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળ આવરી લેવા ૂ
આગામી ણ વષ માટે `૯૩૦૦ કરોડનું આયોજન કરેલ છે, જનેા થકી ૪૬૩૫ ગામોની 
સવા કરોડ વ તીને લાભ થશ.ે જનેો લાભ ૨૨૦૦ ગામોના ૫૦ લાખ આ દવાસી 
નાગ રકોન ેપણ મળશ.ે  

 o નલ સે જલ અિભયાન અંતગત ઘરે ઘરે પાણી પહોચાડવા ફિળયાઓને મુ ય ગામના 
સ પથી ડવાનુ,ં ફિળયા તેમજ ગામ ખાતે જ રયાત મુજબની સં હ મતા ઊભી 
કરવા આગામી બે વષમા ં `૧૦૦૦ કરોડના કામો હાથ ધરવામા ં આવશ.ે જનેા થકી 
આશરે ૮૦૦૦ ફિળયાઓ મુ ય ગામોથી ડાશ.ે  

 o સૌરા  અને ક છ માટે પાણીની ભિવ યની જ રયાતને પહ ચી વળવા નાવડા-બોટાદ-
ગઢડા-ચાવંડ, બુધેલ-બોરડા, ચાવંડ-ધરાઇ-ભેસાણ અને ચાવંડ-લાઠી બ ક 
પાઇપલાઇનના કલ ુ `૧૪૦૦ કરોડના કામો શ  કરવામાં આવશ.ે જ ે માટે, `૫૦૦ 
કરોડની ગવાઇ.  

  આ દ િત િવ તારના મહીસાગર, અરવ ી, તાપી, પંચમહાલ, દાહોદ તથા નમદા િજ ાની કલ ુ ૨૨ 
લાખ વ તીને સમાવેશ કરતી `૧૭૦૦ કરોડની, ૮ જથ પાણી પુરવઠા યોજનાઓ ૂ પૂણતાના આરે 
છે. આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ પાણી પુરવઠાના કામો માટે `૮૫૦ કરોડની ગવાઇ.   

  સૌરા  અને ક છના દ રયાકાંઠાના છેવાડાના ગામોમાં જળસલામતી દાન કરવા માટે ક છના 
માંડવી, ારકા, ગીર સોમનાથ, ઘોઘા અન ે તેની આજબાજના િવ તારમા ંુ ુ ૨૭ કરોડ લીટર 

મતાના ડીસેલીનેશન લા ટ થાપવાની કામગીરી હાથ ધરાયેલ છે. આગામી બે વષ દરિમયાન 
આ લા ટના કેિપટલ ફાળા તરીકે `૧૦૮૦ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવશ.ે   

  રયુઝ ઓફ ટીટડ વે ટ વોટર ે નીિત અંતગત વડોદરા, મનગર, ગાંધીનગર અને ભાવનગર ખાતે ગંદા 
પાણીને ટીટ કરી તેના પુન:ઉપયોગના ોજકેટ ગિતમા ં છે. રા યના અ ય શહેરોમા ં આ 
યોજનાનો યાપ વધારવા `૧૦૦ કરોડની ગવાઈ.  

  ગાંધીનગર શહેરમા ં૨૪ કલાક પાણી િવતરણ કરવા `૨૪૦ કરોડની યોજનાનું આયોજન છે.   
સામાિજક યાય અને 
અિધકા રતા  
 

સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગ માટ કલ ે ુ `૪૩૨૧ કરોડની ગવાઇ 
રા યમા ં વસતા તમામ વગ નો સવાગી િવકાસ અમારી ાથિમકતા છે. સમાજના તમામ 

નાગ રકોન ેિવકાસની તકો ા  થાય તે માટે અમારી સરકારે અનેક લ ી યોજનાના લાભો તેમના 
સુધી પહ ચતા કયા છે.   



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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  ાથિમક શાળામા ં અ યાસ કરતા િવકસતી િતના અન ે અનસુૂિચત િતના અદંાજ ે ૩૮ લાખ 
િવ ાથ ઓને િશ યવિૃ  અને ગણવેશ સહાય તથા ધોરણ ૯ અને ૧૦માં અ યાસ કરતા અંદાજ ે
સાત લાખ િવ ાથ ઓને િશ યવૃિ  આપવા `૫૭૫ કરોડની ગવાઇ.   

  અનૂસૂિચત િતના ખાનગી ાથિમક શાળામાં અ યાસ કરતા ંધોરણ ૧ થી ૮ ના કમારો અને ધોુ રણ 
૧ થી ૫ ની ક યાઓને `૫૦૦ તથા ધોરણ ૬ થી ૮ ની ક યાઓને `૭૫૦ િશ યવૃિત માટે તેમજ 
આ તમામ િવ ાથ ઓન ે  `૬૦૦ ગણવેશ સહાય આપવાની શ આત કરવામાં આવશ.ે જ ેમાટે 
`૧૩ કરોડની ગવાઇ.  

  અનુસૂિચત િત અને િવકસતી િતના છા ાલયમાં રહેતા િવધાથ ઓને ભોજન િબલ પેટે માિસક 
`૧૨૦૦ સહાય આપવામા ં આવે છે, તે વધારી હવે `૧૫૦૦ આપવામાં આવશ.ે જ ેમાટે `૨૧ 
કરોડની ગવાઇ. 

  આદશ િનવાસી શાળાના અનુસૂિચત િત અને િવકસતી િતના િવધાથ ઓને બુટ-મો  પેટે 
આપવામાં આવતી સહાય `૨૦૦માં વધારો કરી હવે `૪૦૦ આપવામાં આવશ.ે  

  ધોરણ ૯માં અ યાસ કરતી િવકસતી િતની અંદાજ ે૧.૬૦ લાખ ક  યાઓ અને અનુસૂિચત િતની 
૨૨,૫૦૦ ક  યાઓને િવના મૂ  યે સાયકલ આપવા `૮૦ કરોડની ગવાઇ. 

  સમૂહ લ ોન ે ો સાહન મળ ે તે માટે સાત ફરા સમૂહ લ  યોજના ે અમલમા ં છે. આ યોજના હેઠળ 
અનુસૂિચત િત તથા િવકસતી િતની સં થાઓને ૨૫ યુગલની મયાદામા ં યુગલદીઠ `૨૦૦૦ 
તથા યુગલોને `૧૦,૦૦૦ આપવામા ંઆવે છે. તેના બદલ ેહવે સં થાઓને યુગલદીઠ `૩૦૦૦ 
તથા યુગલોને `૧૨,૦૦૦ સહાય આપવામા ંઆવશ.ે જ ેમાટે કલ ુ `૯ કરોડની ગવાઇ.  

  ડૉ. સિવતા આંબેડકર આંતર ાિતય લ  ન સહાય યોજના અંતગત ૧૦૦૦ યુગલોન ેસહાય આપવા 
માટે `૧૦ કરોડની ગવાઇ. 

  પં ડત દીન દયાળ ઉપા યાય આવાસ અંતગત િવકસતી િતના ૧૬,૮૩૦ લાભાથ ઓને તથા 
આંબેડકર આવાસ યોજના અંતગત અનુસૂિચત િતના ર૯૦૦ લાભાથ ઓન ે મકાન બાંધવા 

િત લાભાથ  `૧.૨૦ લાખ સુધીની સહાય આપવા `૧૪૨ કરોડની ગવાઇ.  
  અનુસૂિચત િત અન ે િવકસતી િતના િવકાસ માટે કાયરત કલ ુ ૮ િનગમોને રાજય સરકારના 

ફડમાંથી સીધા િધરાણ માટે લોન આપવા માટે ં `૧૦૦ કરોડની ગવાઇ. 
  બોટાદ ખાતે ડૉ.આંબેડકર ભવન બાંધવા `૨ કરોડની ગવાઈ. 
  લઘુમતી સમદુાયના િવકાસ માટે ધાનમં ી જન િવકાસ કાય મ અંતગત િશ ણ, આરો ય અન ે

કૌશ ય િવકાસ માટે લઘુમતી િવ તારોમા ં માળખાગત સિુવધાઓ ઊભી કરવા `૫૦ કરોડની 
ગવાઇ. 

 સમાજ સુર ા 
  રા ીય વૃ  પે શન યોજના હેઠળ આઠ લાખ લાભાથ ઓ માટે કલ ુ `૭૫૩ કરોડની ગવાઇ.  
  વૃ ા મોની િનભાવ ા ટ માિસક `૧૫૦૦થી વધારી `૨૧૬૦ કરવામાં આવશ.ે  
  િનરાધાર વૃ  પે શન યોજના અંતગત અ યારે માિસક `૭૫૦ની સહાય આપવામાં આવ ેછે. જમેાં હવ ે

૭૫ વષ ક તેથી વધુ વયનાે  િનરાધાર વૃ ોન ેમાિસક `૧૦૦૦ પે શન આપવામા ંઆવશ.ે જ ેમાટે 
કલ ુ `૧૧૭ કરોડની ગવાઇ.  

  હાલમા ં ૮૦ ટકા કે તેથી વધુ માનિસક દ યાંગતા ધરાવતા યિ તઓને માિસક `૬૦૦ સહાય 
આપવામાં આવે છે. જમેાં વધારો કરી `૧૦૦૦ની સહાય આપવામાં આવશ.ે  

  પાલક માતા-િપતા યોજના અંતગત ૧૮૨૦૦ લાભાથ ઓ માટે `૫૦ કરોડની ગવાઇ.  
  રા ીય કટબ સહાય યોજના અંતગત પ રવારના મુ ય યિકતનું કદરતી કે આકિ મક અવસાન ુ ુ ું થાય 

તેવા સં ગોમા ં`૨૦,૦૦૦ સહાય આપવામાં આવે છે. જનેા માટે `૨૦ કરોડની ગવાઇ.  
  દ યાંગ સાધન સહાય યોજના હેઠળ દ યાંગ યિ તને વરોજગારી માટેના સાધનો માટે 

`૨૦,૦૦૦ની મયાદામાં સહાય આપવા `૧૪ કરોડની ગવાઇ.  
  જનાગઢ ખાતે છોકરાઓ માટે અને રાજકોટ ખાતે છોકરાઓ તથા છોકરીઓ માટે િચ ડન હોૂ સના નવા 

મકાન બાંધકામ માટે `૬ કરોડની ગવાઈ.  



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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  ગુજરાત િબનઅનામત શૈ િણક અને આિથક િવકાસ િનગમ ારા અમલમાં મૂકાયેલ શૈ િણક અન ે
રોજગારલ ી યોજનાઓ માટે `૫૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં  
આવી છે.  

 o આ િનગમ ારા હાલમા ં છા ાલયમાં રહેતા જ ે િવધાથ ઓન ે ભોજન િબલ પેટે માિસક 
`૧૨૦૦ સહાય આપવામાં આવે છે તે વધારી હવે `૧૫૦૦ આપવામાં આવશ.ે  

આ દ િત  
િવકાસ  

આ દ િત િવકાસ િવભાગ  માટ ે `૨૬૭૫ કરોડની ગવાઇ  

  અમારી સરકાર આ દ િતના સવાગી િવકાસ માટે િતબ  છે. સને ર૦૦૭થી શ  કરવામા ં
આવેલ વનબંધુ ક યાણ યોજનાથી આ દ િત િવ તારના લોકોના વનમાં ન ધપા  સુધારો થયેલ 
છે. આ યોજના હેઠળ `૧૪,૧૦૬ કરોડની ગવાઇ  

  ૭૬૫ જટેલી આ મશાળાઓ, આદશ િનવાસી શાળાઓ અન ે એકલ ય શાળાઓના અંદાિજત 
૧,૩૫,૦૦૦ જટેલા િવ ાથ ઓને રહેવા, જમવા અને અ યાસની સુિવધાઓ આપવા `૩૭૪ 
કરોડની ગવાઈ. 

  બે લાખ િવ ાથ ઓને પો ટ મે ટક િશ યવૃિ નો લાભ આપવા માટે `૩૭૯ કરોડની ગવાઈ. 
  અનુદાિનત છા ાલયો તથા આ મ શાળાઓમાં છા  દીઠ માિસક `૧૫૦૦ િનભાવ ા ટ આપવામાં 

આવે છે, જમેા ંવધારો કરી હવે `૨૧૬૦ આપવામાં આવશ.ે જ ેમાટે કલ ુ `૩૩૭ કરોડની ગવાઇ. 
  અનુસૂિચત જન િતના છા ાલયમા ંરહેતા જ ેિવધાથ ઓન ેભોજન િબલ પેટે માિસક `૧૨૦૦ સહાય 

આપવામાં આવે છે તે વધારી હવે `૧૫૦૦ આપવામાં આવશ.ે જ ેમાટે `૩૦ કરોડની ગવાઇ. 
  િ .એસ.એસ.સી.ના કલ ુ ૧૫ લાખ િવ ાથ ઓને િશ યવૃિ નો લાભ આપવા માટે `૧૪૩ કરોડની 

ગવાઈ.  
  ૧૦૪૬ સરકારી કમારુ -ક યા છા ાલયો અને ા ટ ઈન એઈડ છા ાલયોના કલ ુ ૬૪,૦૩૭ 

િવ ાથ ઓન ેરહેવા અન ેજમવાની સુિવધા આપવા `૧૦૩ કરોડની ગવાઈ. 
  ધોરણ ૧ થી ૮માં અ યાસ કરતાં ૧૨ લાખ િવ ાથ ઓને ગણવેશ સહાય આપવા `૭૫ કરોડની 

ગવાઈ.  
  સરકારી કમાર છા ાલય અમદાવાદુ , સુરત, વલસાડ, મહવાુ , છોટાઉદેપુર, ડભોઇ અને ધરમપુર  તથા 

સરકારી ક યા છા ાલય સરુત, માંડવી, ધરમપુર, વડોદરા અન ેવાંકલના મકાનોના બાંધકામ અન ે
મરામત માટે `૪૧ કરોડની ગવાઈ. 

  આ દ િત િવ તારમા ં ટ ટ સંચાિલત આ મશાળાઓના મકાન મરામત માટે સહાય આપવા `૫૦ 
કરોડની ગવાઇ. 

  ૮૯ આ મશાળાઓ અને ઉ ર બુિનયાદી શાળાઓમાં ધોરણ ૯, ૧૦,૧૧ અને ૧૨ના વગ ના િમક 
િવકાસ માટે `૯ કરોડની ગવાઈ. 

  કડાણા, િનઝર, સોનગઢ, બોડેલી, ગરબાડા અને િવજયનગર ખાતે કમારો માટે તેમજ કડાણાુ , િભલાડ, 
મોડાસા અન ેમાણેકપોર ખાતે ક યાઓ માટે નવા સરકારી છા ાલયો શ  કરવા માટે `૩ કરોડની 

ગવાઈ.  
  ધોરણ ૯માં અ યાસ કરતી અદંાજ ે૫૦,૦૦૦ િવ ાથ નીઓને િવ ાસાધના યોજના હેઠળ સાયકલ 

આપવા `૧૯ કરોડની ગવાઈ.  
  અ તન સુિવધાવાળા સમરસ છા ાલયોની યોજના અંતગત `૨૨ કરોડની ગવાઇ જ ેથકી અંદાજ ે

૩૭૫૦ અનુસૂિચત જન િતના િવ ાથ ઓન ેલાભ મળશ.ે  
  રાજપીપળા મુકામે િબરસા મુંડા આ દ િત યિુનવિસટી માટે `૨૦ કરોડની ગવાઈ.   
  ટલે ટ પુલ યોજનાે  અંતગત અંદાજ ે૧૩૦૦ જટેલાં તેજ વી િવ ાથ ઓને સહાય આપવા `૧૧ કરોડની 

ગવાઈ.   
  ટી.બી., કે સર, રકતિપ  અન ે સીકલસેલ એિનિમયા જવેા રોગો માટે મફત તબીબી સહાય યોજના 

હેઠળ `૧૦ કરોડની ગવાઈ. 
  હળપિતઓ અન ેઆ દમજથોન ેછ પાયાની સુિવધા પૂરી પાડવા તથા સીૂ .સી.ડી. ોજકેટ હેઠળ `૬૩ 

કરોડની ગવાઈ. 



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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  માનવ ગ રમા યોજના હેઠળ અંદાજ ે ૧૨,૦૦૦ જટેલા લાભાથ ઓને વરોજગારીનો લાભ આપવા 
`૧૫ કરોડની ગવાઈ. 

  રાજયના પૂવપ ી િવ તારના અ ય રાજયો સાથે સંકળાયેલ આ દવાસી ગામોના લોકોને પાયાની 
સુિવધા પૂરી પાડવા માટે `૬૦ કરોડની ગવાઇ.  

  આ દ િત ખેડતોની આવકમાં વધારો થાય અને વન ધોરણ ચંુ આવે તે માટે દિ ણ ગુજરાતના ૂ
આ દ િત િવ તારમા ંવાડી ોજ ટ ે અંતગત ફળાઉ ઝાડના રોપાઓ અન ેખાતર પૂરાં પાડવામા ં
આવે છે. હવે આ દ િતના તમામ િજ ાઓમાં આ સફળ યોજનાનો યાપ વધારવા કલ ુ `૧૧ 
કરોડની ગવાઈ.  

  આ દ િત લોકોન ેબે ક મારફતે વરોજગારી યોજના હેઠળ ધંધા રોજગારના હેતુઓ માટે લીધેલ લોન 
ઉપર છ ટકાના દર યાજ સહાયે  આપવા માટે `૨ કરોડની ગવાઈ 

  આ દ િત લાભાથ ઓને મધમાખી ઉછેર માટે ો સાહન આપવા મધ કલકેશન અને ોસેસ ગ 
સે ટરની થાપના માટે સહાય આપવા `૧ કરોડની ગવાઈ  

પંચાયત અને 
 ામ િવકાસ  

પંચાયત ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ માટ કલ ે ુ `૯૦૯૧ કરોડની ગવાઇ  

 ગુજરાતીઓ સમ  દેશ અને દુિનયામાં વસે છે, પરતું  વતનના સંભારણા અને વતન યેનો 
ેમ તેમના દયમાં સદાય વંત હોય છે, વતન માટે કઇક કરી છટવાની તમ ા હોય છેં ૂ . આવા 

ગુજરાતીઓ પોતાના વતનમાં મોટા માણમાં દાન આપે છે. મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના 
નેતૃ વ હેઠળની અમારી સરકાર આવા દાતાઓને ો સાહન આપવા અને ગામડાઓમાં વધુ સારી 
સગવડો ઊભી કરવાના ઉમદા આશયથી માદર વતન યોજનાે  લઇને આવી છે. જનેી હેરાત કરતા હ ું
હષની લાગણી અનુભવું છંુ.    

 આ યોજના હેઠળ ગામમા ં શાળા, શાળાના મ, માટ કલાસ, આંગણવાડી, મશાન, 
દવાખાનુ,ં ર તા, પીવાના પાણીની ટાંકી, ગામ તળાવ, ગટર યવ થા, સામૂ હક શૌચાલય, લાય ેરી, 
કો યુિનટી હોલ, પંચાયત ઘર વગેરે જવેી સુિવધાઓને િવકસાવવા દાતા ી ારા આપવામાં આવતા 
દાનની રકમ જટલી જ ે મેિચગં રકમ રા ય સરકાર ારા ઉમેરવામાં આવશે જ ેમાટે `૨૦૦ કરોડની 

ગવાઇ. 
  માનનીય અ ય ી, મુ યમં ી મ હલા ઉ કષ યોજના નામની નવી યોજનાની હેરાત કરતા હ ું

આનંદ અનુભવું છંુ. આ યોજના અંતગત ામીણ અને શહેરી િવ તારની મ હલાઓ, મ હલા ઉ કષ 
જથૂ  બનાવી `૧ લાખ સુધીનું િધરાણ મેળવે તો તેનું સંપૂણ યાજ રાજય સરકાર ારા સીધે સીધું 
બે કોને આપવામાં આવશ.ે આમ મ હલા ઉ કષ જથન ે ઝીરો ટકા દરે લોન ા  થશ ે જનેાથી ૂ
મ હલાઓન ે વ-રોજગાર માટે નવુ બળ ા  થશ.ે આ યોજના હેઠળ યાજ સહાય આપવા કલ ુ
`૧૯૩ કરોડની ગવાઇ. 

  ગામડામાં વ છતા ળવવા માટે ઘન અને વાહી કચરાનું યવ થાપન કરવું ખૂબ જ જ રી છે. ઘન 
કચરાના યવ થાપન માટે રાજયની ૧૬૬૭ ામ પંચાયતોન ે ટાઇિસકલ અને હ ડ કાટે  જવેા 
સફાઇના  સાધનો પૂરા  પાડવામા ં આવશ.ે તેવી રીતે વાહી કચરાના યવ થાપન માટે ૮૦ 
જટેલી ામ પંચાયતોમાં ે વોટર ટીટમે ટ લા ટ  નાખવામાં આવશે જ ેમાટે કલ ુ `૬૧ કરોડની 

ગવાઇ.   
  ગુજરાત સરકારની યોજના અંતગત ઘન કચરો ડોર ટ ડોર કલેકશન ારા ુ એક  કરવા માટે હાલ તમામ 

ામ પંચાયતોને ય કતદીઠ માિસક િપયા બે ા ટ આપવામાં આવે છે. તેને બદલે હવ ે
યિ તદીઠ માિસક િપયા ચાર ા ટ આપવામાં આવશે જ ેમાટે `૮૮ કરોડની ગવાઇ.   

  ામીણ ે ોમા ંદરેક કુટબને આવાસ પૂરા  પાડવામાં રાજય સરકારે ખૂબ જ સારી સફળતા હાંસલ કરેલ ું
છે. આ તમામ આવાસો શૌચાલયની સુિવધા સાથ ે બ યા છે. હવ ે નવા મંજર આવાસની સાથે ૂ
સાથે બાથ મની સુિવધા ઊભી કરવા માટે લાભાથ  ફાળો `૩૦૦૦ની સામે રાજય સરકાર ારા 
`૫૦૦૦ની સહાય આપવામા ંઆવશ.ે જ ેમાટે `૫૦ કરોડની ગવાઇ.  

  ામીણ િવ તારની બહેનો માટે કાયમી રોજગારીનું િનમાણ થાય તે ઉ ેશથી મુ યમં ી ા  ય 
 વિનભર યોજનાની હેરાત કરતા હ આનંદ અનુભવું છું ંુ . આ યોજના હેઠળ વ-સહાય જથોની ૂ

બહેનોને અનાજ અને મસાલા દળવાની ઘંટી ખરીદવા માટે સહાય આપવામા ંઆવશ.ે જ ેમાટે `૭ 
કરોડની ગવાઈ.  



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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  ઉ પા દત ચીજ વ તુઓના થાિનક મેળાઓમાં સીધા વેચાણ માટે ટોલ ઊભા ંકરવા `૩ કરોડની 
ગવાઈ. 

  ૨૦૨૨ સુધીમાં સૌને આવાસનો ઉમદા આશય પૂણ કરવા ૩ લાખ ૧૧ હ ર આવાસોના લ યાંક 
સામે અ યાર સુધી ૨ લાખ આવાસોનું બાંધકામ પૂણ કરવામા ંઆવેલ છે. આ કાય મ અ વય ે
નવા ૮૫ હ ર આવાસો બાંધવામા ંઆવશ.ે જનેા માટે `૧૧૦૦ કરોડની ગવાઇ. 

  વ છ ભારત િમશન- ામીણ અંતગત `૮૦૩ કરોડની ગવાઇ. 
  મહા મા ગાંધી રા ીય ામીણ રોજગાર યોજના અંતગત `૪૯૦ કરોડની ગવાઇ. 
  યામા સાદ મુખજ  બન િમશન માટે `૨૩૫ કરોડની ગવાઇ. 
  ધાનમં ી કિષ િસંચાઇ યોજનાૃ  માટે `૧૯૫ કરોડની ગવાઇ. 
  ામ પંચાયતોને હાઇ પીડ ઇ ટરનેટથી ડવા, જ રી હાડવેર તેમજ માનવબળ પૂ  પાડી ં ઇ-

એનેબલ કરવા `૧૦૦ કરોડની ગવાઇ.  
  ામ પંચાયતોના નવીન મકાન બાંધકામ માટે `૮૫ કરોડની ગવાઇ. 
  િજ ા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોના રેકડની ળવણી માટે કો પે ટર વસાવવા `૧૦ કરોડની 

ગવાઇ.  
  ામ પંચાયત એસેટ અન ે રેકડની યવિ થત ળવણી તેમજ કામોનુ ં ડ લીકેશન ન થાય તે માટે ુ

ઓ-ટગ ગ એસેટ રિજ ટરે  તૈયાર કરવા માટે `૫ કરોડની ગવાઇ.  
  પંચાયતી રાજ તાલીમ કે , શશીકજું , જનાગઢ ખાતે નવા મકાન બાંધકામ માટે ૂ `૬ કરોડની 

ગવાઇ. 
  નવા ટાફ વાટસ  બનાવવા માટે `૧૦ કરોડની ગવાઇ   
શહરી િવકાસે   શહરી િવકાસે  અને શહરી ગૃહ િનમાણ િવભાગ માટ ે ે `૧૩,૪૪૦ કરોડની ગવાઇ  
 રા યના શહેરોમાં વસતા ૪૫ ટકા નાગ રકોને પાયાની હેર સુિવધાઓ પૂરી પાડવામા ં

આવી છે. હવે અમે રાજયના શહેરોને આધુિનક સુિવધાઓથી સસુ  કરવા તરફ યાણ કરી ર ા 
છીએ. ભારત સરકાર ારા શહેરોને માટ િસટી બનાવવાની યોજનાઓ શ  કરવામાં  આવેલ છે, તે જ 
રીતે અમે રા યના નગરોને માટ ટાઉન બનાવવા િવિવધ આયોજન કયા છે.  

  શહેરી િવ તારોમાં ખૂબ લોકિ ય અન ેઉપયોગી વિણમ જયંતી મુ યમં ી શહરી િવકાસ યોજના ે માટે 
`૪૫૪૪ કરોડની ગવાઇ. તે પૈકી,  

 o ભૂગભ ગટર તેમજ પાણી પુરવઠાની સુિવધાઓ ઊભી કરવા માટે `૧૧૬૯ કરોડની 
ગવાઇ.   

 o જ ેનગરપાિલકાઓ પાસે પીવાના પાણીનો પૂરતો જ થો છે. પરતુ પાણી િવતરણ કરવાની ં
યવ થા અપૂરતી છે, તે નગરપાિલકાઓને આવી સુિવધાઓ િવકસાવવા માટે સહાય 

આપવા `૫૦૦ કરોડની ગવાઇ. 
 o મુ યમં ી સડક યોજના હેઠળ `૫૦૦ કરોડની ગવાઇ. 
 o ટા ફકની સમ યાન ે હળવી કરવા તેમજ ધણ અન ે સમયની બચતના હેતુથી 

મહાનગરપાિલકા અન ે નગરપાિલકા િવ તારોમાં લાય ઓવર બનાવવા `૫૦૦ કરોડની 
ગવાઇ.  

 o શહેરોના વધતા જતા િવ તારને કારણે શહેરની ન કમાં આવેલ ગામડા તથા આઉટ ોથ 
િવ તારો પણ શહેરમાં સમાવેશ થઇ ય તેવી િ થિત ઊભી થયેલ છે. આ િવ તારોમાં જ રી 
માળખાકીય સુિવધાઓ િવકસાવવા `૨૫૦ કરોડની ગવાઇ.  

 o શહેરો વ ચે જનલ ી સુિવધાઓ િવકસાવવા માટ પધા મક વાતાવરણનું િનમાણ ે થાય તે 
માટે માટ ટાઉન િમશન હેઠળ અ અન ેબ વગની નગરપાિલકાઓમાંથી પધા ારા પસંદ 
કરેલ પાંચ નગરપાિલકાઓમા ંિવકાસના કામો માટે િત વષ `૨૦ કરોડ લેખે પાંચ વષમાં 
`૧૦૦ કરોડ ફાળવવામાં આવશ.ે  

 o નદીઓ અને તળાવોમાંથી જલકભી ક વન પિત કચરોું ે  કાઢવા મહાનગરપાિલકાઓન ે
સાધનો ખરીદવા માટે સહાય આપવા `૧૫ કરોડની ગવાઇ.  

  અમૃત યોજના અંતગત ૮ મહાનગરપાિલકા અને ૨૩ નગરપાિલકાઓમાં પાણી પુરવઠા, ગટર, 
વરસાદી પાણીનો િનકાલ, પ રવહન જવેી સિુવધાઓ માટે `૮૦૦ કરોડની ગવાઇ.  



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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  માટ િસટી િમશન અંતગત ૬ શહેરોમા ંએ રયા બેઝ િવકાસના કામો જવેા કે એ રયા રડેવલપમે ટ, 
કમા ડ એ ડ કટોલ સે ટરં , ઇ ટરમોડલ ટા સપોટ હબ, CCTV, ઇ ટરનટે કને ટીવીટી વગેરે 
માટે `૫૯૭ કરોડની ગવાઇ.   

  વ છ ભારત િમશન અંતગત શહેરોને વ છ બનાવી નાગ રકોને આરો ય દ વાતાવરણ પૂ  પાડવા ં
માટે `૨૦૦ કરોડની ગવાઇ. 

  રલવે ફાટકો પર ઓવરિ જ અથવા અ ડરિ જે  બનાવવા `૨૦૦ કરોડની ગવાઇ. 
  અમારી સરકારનુ ં યેય વ છ ગુજરાત- લાિ ટક મુ ત ગુજરાત બનાવવાનું છે. જનેા ભાગ પે 

વ છતાની કામગીરી સાથ ે ડાયેલ શહેરોમા ં ફરીન ે લાિ ટક વીણવાનું કામ કરનાર રગિપકસ ે
મ વીઓને સહાય અને અ ય કામો માટે `૫૬ કરોડની ગવાઇ. 

  ૨૦૨૨ સુધીમાં સૌને ઘર પૂરા પાડવાના ઉમદા હેતુથી ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ છ લાખ  
આવાસો મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . જ ેમાટે `૮૩૦ કરોડની ગવાઇ.   

  આિથક રીતે પછાત વગના નાગ રકોને શહેરી િવ તારોમાં િપયા પંદર લાખની મયાદામાં આવાસની 
ખરીદીમાં રા ય સરકાર તરફથી િપયા એક લાખની સહાય આપવા `૫૦ કરોડની ગવાઇ. 

  મને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે ડાયમંડ િસટી સુરતના મેટો રલ ોજ ટે ે ને કે  સરકારની મંજરી ૂ
મળેલ છે. આ ોજે ટની શ આત કરવા માટે તેમજ અમદાવાદ-ગાંધીનગર મટેોની કામગીરી 
આગળ ધપાવવા માટે `૪૦૬ કરોડની ગવાઇ.  

  ફાયર ટેશનો ખાતે આધુિનક સાધનો વસાવવા `૧૦૬ કરોડની ગવાઇ. 
 િગ ટ િસટી 
 િગ ટ િસટી ખાતે ૧૩ બે ક, ૧૯ વીમા કપનીઓં , ૫૦ થી વધુ કેપીટલ માકટ સં થાઓ અન ે

આંતરરા ીય ક ાના બે એ ચે જની નાણાકીય વિૃ ઓને કારણ ે તે આંતરરા ીય ક ાનું 
ફાયનાિ શયલ હબ બનવા તરફ આગેકચ કરી ર ું છેૂ . િગ ટ િસટીમાં છ ા વષમાં અંદાજ ે ે ૬૦૦ 
િબલીયન યુ.એસ. ડોલરનું  ટડ ગે  થયું છે. િગ ટ િસટીમા ં આંતરરા ીય બુિલયન એ સચે જની 
થાપના થતાં મોટાપાયે રોજગારીનું િનમાણ થશ.ે િગ ટ િસટી માટે શેરમૂડી ફાળા પેટે `૨૦૦ કરોડની 
ગવાઇ  

િમક ક યાણ અને 
રોજગાર  
 

મ અને રોજગાર િવભાગ માટ કલ ે ુ `૧૪૬૧ કરોડની ગવાઇ 
સરકાર ારા આગવી પહેલ કરી છે ા પાંચ વષમાં રા યની રોજગાર કચેરીઓ મારફત કલ ુ

૧૭,૮૬,૭૯૭  યુવાનોને રોજગારી પુરી પાડવામાં આવેલ છે. વૈિ ક ક ાના તેમજ ઉ ોગોની માંગ 
આધા રત કૌશ ય િનમાણ માટે ના મેદ, ગાંધીનગર ખાતે ૨૦ એકરમાં પીપીપી ધોરણે ટાટા ગૃપના 
સહકારથી ઈિ ડયન ઈિ ટ ૂટ ઓફ કી સનું િનમાણ કાય શ  કરવામાં આવેલ છે. જથેી રા યના 
યુવાનો માટે રોજગારીની તકો વધશ.ે  

  મુ યમં ી એ ેિ ટસશીપ યોજના અંતગત એક લાખ એ ેિ ટસોની ભરતી માટે `૯૨ કરોડની 
ગવાઈ.  

  ગુજરાત કીલ ડેવલોપમે ટ િમશન મારફતે ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના અને અ ય કૌશ ય 
િવકાસ યોજનાઓના મા યમથી ૭૦ હ ર યુવાનોને કૌશ ય તાલીમ આપવા માટે `૫૦ કરોડની 

ગવાઇ.  
  યુવાનોન ેરોજગાર માટે તાલીમબ   કરવા ભારત સરકાર ારા ટાઇવ ોજ ટે  શ  કરવામાં આવેલ 

છે. આ ોજે ટમાં રા યની કલ ુ ૩૦ ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓનો સમાવશે કરવામા ંઆવેલ છે. 
આ ોજે ટ માટે `૩૩ કરોડની ગવાઇ.   

  નેશનલ કીલ ડેવલપમે ટ કોપ રેશનના ધોરણ ેરા યમાં કીલ ઇકો િસ ટમને મજબૂત કરવા ગુજરાત 
કીલ ડવલપમે ટ કોપ રશને ે ની થાપના માટે `૩૦ કરોડનું મૂડી રોકાણ કરવામાં આવશ.ે   

  આઇ.ટી.આઇ. નવા મકાનો, વકશોપ, થીયરી મ અને ટાફ વાટસ  બનાવવા તેમજ તેને આધુિનક 
સાધનોથી સુસ  કરવા જવેી માળખાકીય સુિવધાઓના િનમાણ માટે `૨૬૪ કરોડની ગવાઈ.  

  અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટના અંદાજ ે૧,૨૦,૦૦૦ બાધંકામ િમકોન ેક ડયાનાકા તેમજ 
કામના થળે િસટી બસ મારફતે જવા-આવવા માટે મુસાફરી ખચમાં સહાય આપવામાં આવશ,ે 
જનેા કારણે કામદારોન ેમુસાફરી ખચમાં ઘટાડો થશે અને તેમની આવકમાં વધારો થશ.ે આ સહાય 
આપવા માટે `૫૦ કરોડની ગવાઇ.  
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  િમક અ પૂણા યોજના અંતગત ન ધાયેલ બાંધકામ િમકોને મા  `૧૦ માં બપોરના ભોજનનો 
લાભ આપવામાં આવ ે છે. હવ ે  ય-ુવીન કાડ ધારકોન ે પણ આ યોજનાનો લાભ આપવામા ં
આવશ.ે જ ેમાટે કલ ુ `૩૫ કરોડની ગવાઇ.  

  ધ વ તરી આરો ય રથ યોજના અંતગત બાંધકામ િમકોને આરો ય િવષયક  સુિવધાઓ પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. વધુ ૧૬ આરો ય રથની સિુવધા પૂરી પાડવા `૨૫ કરોડની ગવાઈ.      

  બાંધકામ િમકના પ ની તેમજ મ હલા બાંધકામ િમકોન ે હાલમાં સિૂત સહાય પેટે `૭૫૦૦ની 
સહાય આપવામાં આવે છે. તેને ઉદાર બનાવતા હવ ેમ હલા બાંધકામ િમકોને સગભા અવ થા 
દરિમયાનના છે ા બે માસ અન ે સૂિત બાદના બે માસ, એમ કલ ચાર માસ સુધી માિસક ુ
`૫,૦૦૦ની સહાય આપવામા ંઆવશ.ે આમ, મ હલા બાંધકામ િમકોન ેબે બાળકો સુધી સૂિત 
સહાય પેટ કલ ે ુ `૨૭,૫૦૦ આપવામાં આવશ.ે જ ેમાટે કલ ુ `૬ કરોડની ગવાઇ.  

  બાંધકામ િમકોને હાઉિસંગ સબિસડી યોજના હેઠળ બે કમાંથી લીધેલ લોન ઉપર પાંચ વષ સુધી, 
િત વષ િપયા વીસ હ રની યાજ સહાય આપવામાં આવશ.ે  

માગ અને મકાન  માગ અને મકાન િવભાગ માટ કલ ે ુ `૧૦,૨૦૦ કરોડની ગવાઇ  
 અમારી સરકારે છેવાડાના ગામડાં સુધી ર તાઓના િવશાળ નટેવક ારા તમામ સુિવધાઓ 

પહ ચાડી   વરોજગારી િનમાણને વેગ આપેલ છે. ટા ફકની સમ યા િનવારવા માટે પુલો-
ઓવરિ જ-અ ડરિ જ બનાવવાની તેમજ સરકારી મકાનો અન ેકમચારીઓના કવાટસ બનાવવાની 
કામગીરીમાં પણ આપણે અ ેસર છીએ.  

  મને હેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે, સાત વષ ક તેથી વધુ સમયે  સુધી રીકાપટ ન થયા હોય તેવા 
બાકી રહેતા ૧૫૦ તાલુકાના ૨૪૯૯ ર તાઓની ૧૧,ર૦૦ િકલો મીટર લંબાઇના ર તાઓનું 
રસરફેસ ગ `૩૬૦૦ કરોડના ખચ હાથ ધરવામાં આવશ.ે જમેા ં ૯૫૦૦ િકલો મીટર લંબાઇના 
લાન તેમજ નોન લાન ા ય માગ નો પણ સમાવેશ થાય છે. જ ે માટે `૧૪૩૬ કરોડની 
ગવાઇ. 

  રાજયમા ં કેટલાક પુલો દાયકાઓ જના છેૂ . આ પુલો જ ે તે સમયના વાહનોની ભારવહન મતાન ે
યાનમા ંરાખીન ેબનાવવામાં આવેલ. હવ ેટકો, ટે કરો, ડ પરો જવેા ભારે વજન વહનકતા વાહનો 

આવા પુલો પરથી પસાર થતા હોઇ તેવી ભારવહન મતા ધરાવતા નવા પુલો બનાવવા જ રી છે. 
આથી ગંભીર અક માત ન થાય તેની સાવચેતીના ભાગ પે આવા જના પુલોનો સવ અને જ રી ૂ
તપાસ કરવાનું આયોજન છે. સવ બાદ નબળા કે જજ રત જણાયેલ પુલોનું મજબૂતીકરણ કે 
પુન:બાંધકામ કરવામાં આવશ.ે જ ેમાટે આ વષ  `૮૦ કરોડની ગવાઈ. 

  વારવાર અક માત થતા હોય તેવા ર તાઓં નું વૈ ાિનક પ િતથી સે ટી ઑ ડટ કરાવી જ રયાત 
મુજબના તાંિ ક સુધારા કરવાથી અક માત થતા અટકાવી શકાય. આ કામગીરી માટે ાથિમક 
તબ ે  `૨૬ કરોડની ગવાઈ. 

  મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, ભારત સરકાર ારા ધાનમં ી ામ સડક યોજનાના ી  
તબ ાની કામગીરી પણ શ  થનાર છે જમેાં રા યના ૩૦૦૦ િકલો મીટરના ા ય માગ ને પહોળા 
કરવાની કામગીરી `૧૮૦૦ કરોડની અદંાિજત િકમતે હાથ ધરવાનુ આયોજન છેં . જ ે અંતગત 
િવિવધ કામો માટે રા યના ફાળા તરીકે ારિભક  ં `૧૦૦ કરોડની ગવાઇ.  

  ખૂબ જ લોકિ ય એવી મુ  યમં ી ામ સડક યોજના માટે `૨૫૦૦ કરોડની ગવાઇ જ ેપૈકી, 
 o આયોજન બહારના ર  તાઓના બાંધકામ અને સુધારણા માટે `૧૧૫૯ કરોડ. 
 o અ ય િજ ા માગ , મુ ય િજ ા માગ  અને -ુ ટને પહોળા કરવાની કામગીરી માટે `૨૯૧ 

કરોડ. 
 o હયાત કોઝવ,ેડીપ, સાંકડા નાળાને  થાન ે ચા પુલોના બાંધકામ માટે `ર૮૬ કરોડ. 
 o ખૂટતી કડી તથા ખૂટતા નાળાના બાંધકામ માટે `૧૨૦ કરોડ. 
 o આ દ િત િવ તારોમાં વન િવ તારોમાંથી પસાર થતા માગ ના બાંધકામ અન ેસુ ઢીકરણ 

માટે `૯૧ કરોડ. 
  મહાનગરો, બંદરો, ઔ ોિગક િવ તાર, વાસન તથા યા ાધામોન ે ડતા ૧૫૩૪ િકલોમીટરના ૬૩ 

ર તાઓના અનુભાગોને ફોર-લેન બનાવવાની કામગીરી `૨૯૬૩ કરોડના ખચ ગિત હેઠળ છે. 



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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  ૭૨ ર તાના અનુભાગોની ૧૩૨૦ િકલો મીટર લંબાઇન ે ૧૦ મીટર કે ૭ મીટર પહોળા કરવાની 
કામગીરી `૧૮૦૭ કરોડના ખચ ગિતમાં છે.  

  ̀ ૧૨૦૬ કરોડની અંદાિજત રકમનાં ૪૧ નવા પુલોની કામગીરી ગિતમાં છે. 
  િવ  બે ક સહાિયત યોજના અંતગત રા ય ધોરીમાગ ન ે પહોળા, મજબૂત તથા નવીનીકરણની 

કામગીરી `૧૯૩૮ કરોડના ખચ ગિતમાં છે.   
  અમદાવાદ-બગોદરા-રાજકોટના ર૦૧ િકલો મીટર ર તાને `ર૮૯૩ કરોડના ખચ છ-માગ ય  

કરવાની કામગીરી ગિત હેઠળ છે.   
  સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવેન ે`૮૬૭ કરોડના ખચ છ-માગ  કરવાની કામગીરી ગિતમા ંછે.  
  ભુજ-ખાવડા-ધમશાળા ર તો `૩પર કરોડ અને થરાદ-ધાનેરા-પાથાવાડા ર તો `૪૬૪ કરોડના 

ખચ પે ડ સો ડર સ હત માગ ય કરવાની કામગીરી ગિત  
હેઠળ છે.  

  એક લાખ ટન હીકલ યુિનટે થી વધુ ટા ફક હોય તેવા રેલવે ોિસંગ ઉપર રેલવે અને રા ય સરકારની 
ભાગીદારીથી ઓવરિ જ બાંધવાની કામગીરી ગિતમા ંછે. 

 o છે ા પાંચ વષમાં આ યોજના અ વયે ૩૧ રલવે ઓવર િ જ ે `૭૭૪ કરોડના ખચ પૂણ 
કરેલ છે.  

 o ડી.એફ.સી.સી. ટ સ હત રેલવે ોિસંગ ઉપર ૭ર ઓવર િ જના કામો ગિત હેઠળ છે 
 o `૩૪૦૦ કરોડના ખચ નવીન ૬૮ રલવે ઓવર િ જે  મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ .  
  ૫ તાલુકા સેવા સદનો, ૧૮ િવ ામગૃહો કે અિતિથગૃહો તેમજ અ ય િવભાગના ર૪પ કામો `રપ૩૪ 

કરોડના ખચ હાથ ધરેલ છે.  
  સરકારી કમચારીઓન ે પ રવાર સાથ ે રહેઠાણ માટે ઉ મ સુિવધાયુકત મકાનો ઉપલ ધ કરાવવા 

`૧૨૩ કરોડના ખચ ૫૪૮ વાટસનું બાંધકામ પૂણ કરેલ છે. આ વષ તેમજ ૧૪૫૬ વાટસનુ ં
કામ `૪૦૯ કરોડના ખચ ગિતમા ં છે. ભિવ યમા ં `૩૫૦ કરોડના ખચ ૧૩૪૫ વાટસ 
બનાવવાનું આયોજન કરેલ છે. 

બંદરો અને વાહન 
યવહાર  

 

બંદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ માટ કલ ે ુ `૧૩૯૭ કરોડની ગવાઇ 
અમારી સરકારે નાગ રકોને ઝડપી અને પારદશક સેવાઓ મળી રહે તે હેતુથી વાહન અન ે

લાયસ સ સબંિધત મોટાભાગની સેવાઓ ફેસલેસ કરેલ છે. કાચા લાયસ સની કામગીરી ૩૬ 
આર.ટી.ઓ. કચેરીની જ યાએ ૨૨૧ આઈ.ટી.આઈ. અને          ૨૯ પોિલટેકિનક ખાતે શ  કરવામાં આવેલ 
છે. જનેે લીધે નાગ રકોને વધુ સુિવધા ા  થયેલ છે.  

  હેર પ રવહનને વધુ સુગમ અને સલુભ બનાવવા ૮૯૫ નવી બસો સેવામાં મૂકવામાં આવનાર છે. 
આ બસો બી.એસ. ૬ મોડલ આધા રત હોઇ વાતાવરણને દૂષણમુ ત અને વ છ રાખવામા ં
મદદ મળશ.ે જ ેમાટે કલ ુ `૨૪૦ કરોડની ગવાઇ. 

  સાત નવા બસ ટશનનુ ં બાંધકામે  કરવા તેમજ હયાત જના અને જજ રત ૂ ૯ બસ ટેશન તોડીન ે
આનષુંિગક માળખાકીય સિુવધા ધરાવતા નવા બસ ટેશન બનાવવા માટે કલ ુ `૩૦ કરોડની 

ગવાઇ. 
  અલંગ શીપ રસાયિ લંગ યાડનું આધુિનકીકરણ કરવાનું આયોજન છે, જ ેમાટે અંદાિજત `૭૧૫ કરોડ 

ખચ થશ.ે આ ોજે ટ અંતગત હાલનાં ૭૦ િશપ રસાયિ લંગ લોટ અપ ેડ થશે અને ૧૫ નવા 
લોટ બનાવવામાં આવશ.ે જનેાથી મોટા માણમા ંરોજગારીનું િનમાણ થશ.ે  

ઊ  અને પેટો 
કિમક સ ે  
 

ઊ  અને પેટો કિમક સ માટ ે ે કલ  ુ `૧૩,૯૧૭ કરોડની ગવાઈ  
માનનીય અ ય ી, મને આ સ માનનીય સભાગૃહને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, ક છ 

ખાતે દુિનયાના સૌથી મોટા હાઇ ીડ પાકના િનમાણથી, તે એક જ થળેથી સૌર અન ે પવન ઊ  
ારા વાિષક ૨૫,૦૦૦ મેગાવોટ ઊ  ઉ પ  કરતંુ દુિનયાનું સૌથી મોટ થળ બનશેું .   

  અમારી સરકાર ારા ખેડતોને પૂરતા વીજ ડાણૂ , સાત યપૂણ અને ગુણવ ાયુ ત વીજ પુરવઠો પૂરો 
પાડવામાં આવે છે. હવ ેખેડતોની વષ  જની માંગણી પૂરી કરવા ૂ ૂ દવસ દરિમયાન વીજ પુરવઠો 
પૂરો પાડવાનો અમે િનધાર કય  છે. જનેા ભાગ પે હ નવી ું દનકર યોજના હેર ક  છં ંુ . આ 
યોજનામાં આગામી ણ વષમાં ટા સિમશન નટેવકને સુ ઢ કરવા તેમજ નવા સબ ટેશનો 
થાપવા `૩૫૦૦ કરોડનું આયોજન છે. જ ેમાટે `૫૦૦ કરોડની ગવાઇ.  



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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  આશરે એક લાખ કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ  આપવા માટે `૧૪૮૯ કરોડની ગવાઇ.  
  ખેતીનો ખચ ઘટાડવા ખેડૂતોને રાહત દર વીજ પુરવઠોે  પૂરો પાડવા માટે સબિસડી આપવા `૭૩૮૫ 

કરોડની ગવાઈ.  
  લોકિ ય સૂય ગુજરાત યોજના અંતગત સોલર ફટોપ માટે સબિસડી આપવા માટે `૯૧૨ કરોડની 

ગવાઇ.  
  તમામ ામ પંચાયતોના વોટર વકસને િવનામૂ યે વીજળી પૂરી પાડવા માટે `૭૬૫ કરોડની 

સબિસડીની ગવાઇ.   
  આગામી વષ ૧૪૦ નવા સબ ટશનોે  થાપવાનું આયોજન છે. જ ેમાટે `૪૨૧ કરોડની ગવાઇ.  
  GETCOના સબ ટેશનની ન કમાં આવતી સરકારી જમીનમાં ગુજરાત ટેટ ઇલેિ ટિસટી કોપ રેશન 

િલિમટેડ ારા તબ ાવાર ૨૫૦૦ મેગાવોટ સૌર મતાના સોલાર પી.વી. ોજે ટ થાપના 
અંતગત, આ વષ ૨૫૦ મેગાવોટ ઉ પ  કરવા `૪૪૯ કરોડની ગવાઇ.  

  જના જજ રત વીજ વાયરોન ે બદલવાૂ , નડતર પ વીજ માળખાના થળાંતર માટે, લાંબા ખેતીવાડી 
ફડરોના િવભાજન માટે, િકસાન હત ઊ  શિ ત યોજનાના અમલીકરણ તથા સીમ શાળાઓમાં 
ી ફેઝ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા `૩૦૫ કરોડની ગવાઈ.   

  ગુજરાત ટેટ ઇલેિ ટિસટી કોપ રેશન િલિમટેડ અન ે ગુજરાત ઇલિે ટિસટી  ટા સિમશન કોપ રેશનન ે
શેરમૂડી ફાળા માટે `૨૭૫ કરોડની ગવાઇ.    

  ગુજરાત ટેટ ઇલેિ ટિસટી કોપ રેશન િલિમટેડના પાવર જનરેશન યુિનટોના આધુિનકીકરણ અન ે
રેટો ફ ટગ માટે ં `૧૫૦ કરોડની ગવાઇ.   

  ધાનમં ી કસુમ યોજનાુ  અંતગત ૧૮,૫૦૦ ીડ કને ટેડ પંપને સોલારાઇઝ કરવા તથા ટે ડ 
અલોન-ઓફ ીડ સોલાર પાવર એ ીક ચર પંપ માટે કલ ુ `૧૨૫ કરોડની ગવાઇ.  

  રા યના ઓછી આવક ધરાવતા તેમજ આ દ િત, અનુસૂિચત િતના પા તા ધરાવતા અંદાજ ે
૪૬,૨૫૦ પ રવારોને ઘર વપરાશનુ ંવીજ ડાણ આપવા `૨૫ કરોડની ગવાઇ. 

લાઇમેટ ચે જ  લાઇમેટ ચે જ િવભાગ માટ કલ ે ુ `૧૦૧૯ કરોડની ગવાઇ  
 વધતા જતા િવકાસની સાથે પયાવરણ સામ ે અનેક પડકારો ઊભા થઈ ર ા છે. સરકારે 

દીઘ િ  રાખી લાઇમેટ ચે જના આવનાર પડકારોને પહ ચી વળવા િવિવધ િવભાગો જવેા કે શહેરી 
િવકાસ િવભાગ હેઠળ `૧૫૨૨ કરોડ, પંચાયત િવભાગ હેઠળ `૯૯૮ કરોડ , ઊ  િવભાગ હેઠળ 
`૬૯૨ કરોડ, વન અન ેપયાવરણ િવભાગ હેઠળ `૬૨૮ કરોડ અન ેઅ ય િવભાગો હેઠળ મળીન ે ીન 
બજટે અંતગત કલ ુ `૫૯૨૨ કરોડની માતબર ગવાઈ કરેલ છે.    

  રા યની સરકારી શાળાઓમા ં ૨૨,૫૦૦ એલ.ઇ.ડી. લાઇટ અને ૨૩,૦૦૦ ટાર રેટેડ પંખાઓ 
નાખવામાં આવશ.ે જ ેમાટે `૬ કરોડની ગવાઇ  

  સરકારી અન ે એકલ ય શાળાઓની હો ટેલો, સરકારી િવ ામ ગૃહો તથા યા ાધામોમાં સૌર ઊ  
આધા રત હોટ વોટર િસ ટમ નાખવામા ંઆવશે.  

  ૮૦૦ નંગ ઇ-રી ા માટે િત રી ા `૪૦,૦૦૦ની સહાય આપવામાં આવશ.ે  
  ૧૦૦૦ નંગ બેટરી ઑપરેટેડ ચ ી વાહનો માટે િત વાહન દીઠ `૧૦,૦૦૦ની સહાય આપવામાં 

આવશ.ે 
  ખેડતોને સોલાર સંચાિલત ૂ િમિન ટ ટરે  ખરીદવા તથા શહેરોમાં ઇલે ટીક વાહનો માટ ચાિજગ પોઇ ટે  

ઊભાં કરવા સહાય આપવામાં આવશ.ે  
ઉ ોગ અને  
ખાણ  
 

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ માટ કલ ે ુ `૭૦૧૭ કરોડની ગવાઇ  
 ગુજરાતમાં વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ફોરન ડાયરે ે કટ ઇ વે ટમે ટ કલ ુ `૧૨,૬૧૮ કરોડનું થયુ ં
હતંુ. તેની તુલનામા ં૨૦૧૯-૨૦ના થમ ૬ મ હના દરિમયાન `૨૪,૦૧૨ કરોડનું એટલ ે કે બમ  ં
ઇ વે ટમે ટ મેળવીન,ે સમ  દેશમાં ગુજરાત બે ટ ઇ વે ટમે ટ ડ ટીનેશને  બ યું છે. છે ા ણ 
વષમાં ભારતમા ં થપાયલેા રપ૭૪ મોટા ઉ ોગોમાંથી ૭૩પ મોટા એકમો એકલા ગુજરાતમા ં જ 
થપાયા છે. જ ે ગુજરાત રાજયની ઉ ોગોને ો સાહન આપવાની નીિત, રાજયમાં યાપક આંતર 

માળખાકીય સુિવધાઓ અન ેરાજયમાં કાયદો અને યવ થાની સુ ઢ પ રિ થિતન ેઆભારી છે.  
  ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અંતગત ચાલુ વષ એમએસએમઇ સહાય યોજનાઓ હેઠળ આશરે ૨૬૦૦ 

એકમોને મંજરી આપવામાં આવી છેૂ . જનેા માટે `૧૪૫૦ કરોડની ગવાઇ.  



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 
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  રોજગાર સજન કરતા ઉ ોગોને સહાય આપવાની યોજનાઓ જવેી કે કીમ ફોર ઈ સે ટીવ ટ ુ
ઈ ડ ટીઝ, લા ટીક ઇ ડ ટીઝ, મેગા ઇનોવે ટવ ોજકેટ, એરો પેસ અન ે ડફે સ સેકટરને 

ો સાહન આપવા `૯૫૦ કરોડની ગવાઇ.  
  ડીપ-સી પાઇપલાઇન તથા આંતરમાળખાકીય સુિવધાના જદા જદા ોજકેટને સહાય આપવા ુ ુ `૫૦૦ 

કરોડની ગવાઇ.  
  રા યના વાયેબલ માંદા ઔ ોિગક એકમોના પુનવસન માટે `૧૦૦ કરોડની ગવાઇ. 
  ગુજરાતને વૈિ ક ક ાએ રોકાણ માટેના ઉ મ થળ તરીકે થાિપત કરનાર વાય ટ ગુજરાત 

સિમટના આયોજન માટે `૯૫ કરોડની ગવાઇ.   
  ઔ ોિગક આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ ઊભી કરવા માટે સહાય આપવાની યોજના અંતગત મંજર ૂ

કરેલ ોજે ટો માટે `૬૫ કરોડની ગવાઇ. 
  ખાનગી ઇ ડ ટીયલ પાક અને લો ટીક પાકમા ં માળખાકીય સુિવધાઓ િવકસાવવા માટે સહાય 

આપવા `૩૭ કરોડની ગવાઈ.  
  સંશોધન અને નવીનતમ સાહસો માટે યુવા વગ વધારે ઉ સાહી બને તે માટેની ટાટઅપ-ઇનોવેશન 

યોજના માટ ે `૧૮ કરોડની ગવાઇ.  
  અગ રયા માટેની ક યાણકારી યોજનાઓ અને મીઠા ઉ પાદન માટે સોલાર પંપ સબિસડી આપવા 

`૧૫ કરોડની ગવાઇ.  
 ખાણ અને ખનીજ  
  રા યમાં ખાણ કામ માટે એનવાયરમે ટ લીયર સ માણપ  મેળવવુ ં જ રી છે. આ માણપ  

ઝડપથી અને સરળતાથી મળેવવા સરકાર ારા એનવાયરમે ટ ટડી રપોટ તૈયાર કરવા `૨૦ 
કરોડની ગવાઇ.   

  ખનીજ ે ે ોડ શન અને મે યુફે ચરમાં ફાળો વધારવા ગુજરાત ેનાઇટ, લેકટેપ, બે ટોનાઇટ, 
ચાઇના લે ખનીજ નીિત માટે `૬ કરોડની ગવાઇ. 

  અંબા  અને ાંગ ા ખાતેના ટોન આટ ઝન પાકના િવકાસ માટે `૧૦ કરોડની ગવાઇ.   
 ક ટર અને ામો ોગ ુ  
  વાજપાઇ બે કબલ યોજનાે  અ વય ેઉધોગ, સેવા અન ેવેપાર એમ ણ ે મા ં`૮ લાખ સુધી િધરાણ 

આપવામાં આવે છે. અંદાજ ે ૩૭,૦૦૦ લાભાથ ઓને િધરાણ સહાય આપવા `૪૧૧ કરોડની 
ગવાઇ.  

  માનવ ક યાણ યોજના અ વયે નાના ધંધા રોજગાર કરતા સમાજના નબળા વગના લોકોન ેસહાયભૂત 
થવા, તેમના ધંધાને અનુ પ સાધન-ઓ ર વ પે સહાય આપવામાં આવે છે. આશરે ૨૮,૦૦૦ 
જટેલા લાભાથ ઓને આ યોજના હેઠળ આવરી લેવા કલ ુ `૪૮ કરોડની ગવાઇ.   

 વાસન  
   રા ય સરકારના યાસોથી વાસન અને આિત ય ે ે રોજગારીની િવપુલ તકો ઉ પ  થઈ 

છે. વાસન ે ના િવકાસની હરણફાળન ેવેગવંતી બનાવવા માટે કલુ  `૪૮૦ કરોડની ગવાઇ. 
  ગીરમાં િસંહ દશન માટે આવતા વાસીઓની સં યાને યાને લઇ અમરેલી ખાતે આંબરડી લાયન 

સફારી પાકના અ તન િવકાસ માટે `૫ કરોડની ગવાઈ. 
  વાસન નીિત અંતગત ૩૮૩ જટેલા ોજે ટ હેઠળ િપયા ૧૨,૦૦૦ કરોડનું રોકાણ થનાર છે. જ ેપૈકી 

૧૯૭ ોજે ટ ચાલુ થયેલ છે અને ૧૯૦૦૦ લોકોને રોજગારી મળી છે. જ ેમાટે  `૬૦ કરોડની 
ગવાઇ.  

  બોડર ટ રઝમના િવકાસ મારફતે નવી પેઢીમા ંદેશભિ તની ભાવના બળવ ર બનાવવા ુ નડાબટે સીમા 
દશન ોજ ટે  હેઠળ આંતર માળખાકીય સવલતો તથા રા ીય ક ાના કાય મોના આયોજન માટે 
`૩૫ કરોડની ગવાઈ. 

  બાલાિસનોર ડાયનાસોર ફોસીલ પાકની મુલાકાતે આવનાર વાસીઓને સં યાન ે યાને લઇ તેના 
વધુ િવકાસ માટે `૧૦ કરોડની ગવાઈ. 

  શુ લ તીથ, કબીરવડ, મંગલે ર અને અંગાર રનો મેગા સ કટે  તરીકે િવકાસ કરવા ભારત સરકાર 
તરફથી `૨૩ કરોડ ફાળવવામા ં આવેલ છે. જમેા ં રા ય સરકાર ારા `૫ કરોડ ઉમેરીન ે આ 
થળોનો િવકાસ કરવામાં આવશ.ે  



ફા ગુન ૭, ૧૯૪૧ શાકે 
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  સાબરકાંઠા િજ ાના પોળો ફોર ટ ે ખાતે વાસી સુિવધાઓનો િવકાસ કરવા માટે `૫ કરોડની 
ગવાઈ. 

  વેળાવદર ખાતે કાળીયાર અભયાર યનો િવકાસ કરવા માટે `૩ કરોડની ગવાઈ. 
  વાસન અન ેઆિત ય ે ે વધુમા ંવધુ રોજગારની તકો ઉપલ ધ કરાવવા ૪૫૦૦ જટેલા થાિનક 

યુવાનોન ેિવિવધ અ  યાસ મોમાં તાલીમ આપવા `૨૦ કરોડની ગવાઇ.  
  જનાગઢ ઉપરકોટૂ , ધોળાવીરા તથા માતાના મઢ ખાતે વાસી સુિવધાઓ િવકસાવવા માટે `૨૦ 

કરોડની ગવાઇ.   
  િસ  હરીટજ શહર વડનગરે ે ે નો ભારત સરકારના સંયુકત યાસથી અંદાિજત `૨૦૦ કરોડના ખચ 

વાસન થળ તરીકે િવકાસ કરવામા ંઆવી રહેલ છે.  
  કો ટલ ટરીઝમ અંતગત ુ િશવરાજપુર બીચના િવકાસ માટે `૧૫૦ કરોડના કામો પીપીપીના ધોરણ ે

હાથ ધરવામાં આવેલ છે.   
  િગરનાર ે ના િવકાસ અન ેિગરનાર રોપ-વે ની કામગીરી પીપીપીના ધોરણે િવકસાવવા માટે `૧૩૦ 

કરોડના કામો હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 
 ટ યુ ઓફ યુિનટીે  
 વૈિ ક ઓળખ મેળવી ચુકેલ ટ યુ ઓફ યુિનટીે ની કેવડીયા ખાતે મુલાકાતે આવનાર 

વાસીઓની િવપુલ સં યાને યાને લઇને િવિવધ સુિવધાઓ તેમજ આકષણો િવકસાવવામાં આવી 
રહેલ છે. આ િવ તારના સંતુિલત અને આયોજનબ  િવકાસ માટે ટ યુ ઓફ યુિનટી િવ તાર િવકાસ ે
અને વાસન િનયમન સ ામંડળની થાપના કરવામાં આવી છે. અહ  જગલ સફારીં , િવ  વન, 
આરો ય વન, એકતા નસરી, કે ટસ ગાડન, વેલી ઓફ લાવસ, યુટીશન પાક, ઓક ડે રયમ, 
ોકોડાઇલ સે ટર વગેરેનું િનમાણ કાય હાથ ધરાયેલ છે. ઉપરાતં, મ હલા વસહાય જથો મારફતે ૂ

હબલ સાબુ બનાવવા, રોપાઓની ળવણી જવેા રોજગારલ ી આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આમ, 
આ વાસન થળના સવાગી િવકાસ માટે કલ ુ `૩૮૭ કરોડની માતબર રકમની ગવાઇ કરવામા ં
આવી છે.  

 પિવ  યા ાધામ  
 રા યમાં આવેલા ધાિમક, ઐિતહાિસક અને પૌરાિણક યા ાધામો ખાતે યા ાળુઓ માટે 

સુિવધાઓ િવકસાવવાના િવિવધ કામો હાથ ધરવા `૧૪૭ કરોડની ગવાઇ.   
  રા યના ૬ મહ વનાં યા ાધામો અને અ ય મં દરોના િવકાસ માટે `૩૦ કરોડની ગવાઇ. 
  વ છ ભારત અિભયાનના ભાગ પે યા ાધામોની વ છતા માટે `૧૭ કરોડની ગવાઇ. 
  સુરત િજ ાના મહવા તાલુકામાં આવેલ ુ આ દવાસીઓના આ થાના ધામ અનાવલ, કાવેરો-કાવેરી 

અને ગુ  સર વતી નદીના િ વેણી સંગમ ખાતે િવિવધ સુિવધાઓ `૧૦ કરોડના ખચ 
િવકસાવવામાં આવશ.ે  

 ક ણ નગરી ારકાનો િવકાૃ સ   
  બેટ ારકા અન ેઓખાન ે ડતા અરબી સમુ  ઉપર ૪.૫૬ િકલોમીટર લંબાઈના ચારમાગ ય સી ચેર 

િ જની કામગીરી `૯૬૨ કરોડ ખચ ગિતમાં છે.  
  બેટ ારકામા ંક ણલીલાૃ  તા શ કરતંુ યુિઝયમ બનાવવા અન ેયા ાળુઓ માટે ાથિમક સુિવધાઓ 

િવકસાવવાનું આયોજન છે.  
  સોમનાથ અને ારકાની એક જ દવસમાં મુલાકાત લઇ શકાય તે માટે િવમાન સેવા શ  કરવા `૧ 

કરોડની ગવાઇ.  
 નાગ રક ઉ યન 
  ઉડાન યોજના અંતગત પોરબંદર, મુ ા, ભાવનગર અન ે મનગર જવેા િવ તારોન ેએર કને ટેવીટીથી 

તથા  કેવડીયા, સાબરમતી અને શે ુજંયન ેવૉટરડોમથી ડવા માટે કલ ુ `૪૫ કરોડની ગવાઇ.  
  રાજપીપળા, અમરેલી, કેશોદ અને મહેસાણા ખાતે એરપોટ ડેવલપમે ટ માટે `૨૫ કરોડની ગવાઇ.  
વન અને પયાવરણ   વન અને પયાવરણ િવભાગ માટ કલ ે ુ `૧૭૮૧ કરોડની ગવાઇ 



તા. ર૬મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦ 

અંદાજપ ની રજઆતૂ  

 280 

  વ ય જમીન અ ય હેતુઓ માટે ઉપયોગ અથ આપવામાં આવે યારે યુઝર એજ સી પાસેથી જ રી ચાજ 
વસૂલવામાં આવે છે. આ રકમમાંથી વનીકરણ, વન સંર ણ, ભૂિમ અને ભેજ સંર ણ, વ ય 

ાણી તેમજ જિૈવક િવિવધતાનું યવ થાપન જવેા કામો માટે ક પેનસેટરી અફોર ટશન ફ ડ ે
મેનેજમે ટ એ ડ લાિનંગ ઑથોરીટી-ક પાે  અંતગત `૨૫૦ કરોડની ગવાઈ. 

  વનોના સંર ણ અને સંવધન માટે `૨૮૧ કરોડની ગવાઇ.  
  વન િવ તાર િસવાયના િવ તારોમાં સામાિજક  વનીકરણ યોજના હેઠળ વૃ  વાવેતર અન ેઅનુષિંગક 

િવ તરણની વૃિત માટે કલ ુ `૨૨૮ કરોડની ગવાઇ. 
  ઘાસ સં હની મતા વધારવા ૪૦ નવા ગોડાઉન બાંધકામ માટે `૨૪ કરોડની ગવાઈ. 
  ક છ િજ ામાં ઘાસના મદેાનો િવકિસત કરી પશુપાલકોને સહાયભૂત થવા  

`૧૫ કરોડની ગવાઈ. 
  ધરમપુર ખાતે સપ સંશોધન કે , વેળાવદર ન ક ખડમોર પ ી સંવધન કે , દીપડાઓન ે રે ડયો 

કોલર લગાવવા, આ દવાસી િવ તારમાં ડેગન ટ ઉછેર અને ોસસે ગ માટે કલ ૂ ુ `૧૦ કરોડની 
ગવાઇ.    

  લાિ ટક બેગના િવક પ તરીકે પુનઃઉપયોગમા ંલઇ શકાય તેવી રોપા ઉછેર માટે િવશેષ રીતે તૈયાર 
કરેલ ટે ના ઉપયોગથી િસંગલ યુઝ લાિ ટક બેગ મુ ત નસરી બનાવવા માટે `૨ કરોડની 

ગવાઈ. 
  વન અિધકાર કાયદા હેઠળના લાભાથ ઓન ેફાળવલે જમીનમા ંઆંબા, કાજ અને માનવેલ બા બુનાુ  

રોપા િવના મૂ યે આપવા `૧ કરોડની ગવાઈ. 
  આ દવાસી િવ તારના િજ ાઓમાં ધાિમક મા યતાઓ સાથ ેસંકળાયલેા વૃ ોના પિવ  ઉપવન ઊભા 

કરવા `૧ કરોડની ગવાઈ.    
કાયદો અને યવ થા  
 

ગૃહ િવભાગ માટ કલ ે ુ `૭૫૦૩ કરોડની ગવાઇ 
રા યની કાયદો યવ થાની િ થિતન ે વધુ મજબૂત કરવા િવિવધ સંવગની  

૧૧ હ ર નવી જ યાઓ ઊભી કરવામાં આવશ.ે જથેી યુવાનોને રોજગારીની સાથે સાથે રા ય પોલીસ 
સેવામા ંકામ કરવાની તક મળશ.ે 

  જ રયાતના સમયે કાયદો અન ે યવ થા ળવવા ઉપયોગી થતા હોમગાડઝ જવાનોના હાલના 
૪૫,૨૮૦ના સં યાબળમાં ૪,૫૨૮નો વધારો કરી કલ સં યાબળ ુ ૪૯,૮૦૮નું કરવાનું આયોજન 
છે. 

  રા યની જનતાની સુર ા અને સલામતી માટે િવ ાસ ોજ ટે  અંતગત સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા 
`૧૧૧ કરોડની ગવાઈ. 

  મ હલાઓની સુર ા અને સલામતી માટે સેફ િસટી ોજકટે  અંતગત િનભયા ફડં  માટે `૬૩ કરોડની 
ગવાઈ. 

  રાજયના નાગ રકોની સલામતી અને સરુ ા માટે રાત- દવસ ખડે પગે રહેતા પોલીસ કમ ઓન ે
રહેઠાણની ઉ મ સિુવધા પૂરી પાડવા આગામી ણ વષમા ં કલ ુ ૧૩,૮૫૧ આવાસ બાંધવામા ં
આવશ.ે જ ેમાટે `૨૮૮ કરોડની ગવાઇ. 

  ફોરેિ  સક સાય  સ યુિનવિસટીન ેસુ ઢ અને કાય મ બનાવવા માટે `૮૦ કરોડની ગવાઈ. 
  ક  વીકશન રેટ ઈ  વુમે  ટ ોજકેટ ારા ક  વીકશન રેટ વધારવા માટે `૨૩ કરોડની ગવાઈ. 
  રાજયના પાટનગર ગાંધીનગરની સરુ ા યવ થા સુ ઢ કરવા નવી પોલીસ કિમ ર કચેરીની રચના 

કરવામા ંઆવનાર છે.  
અ   અને  
નાગ રક પુરવઠો  
 

અ  અને નાગ રક પુરવઠા િવભાગ માટ કલ ે ુ `૧૨૭૧ કરોડની ગવાઇ  
 નેશનલ ફડ િસ યુ રટી એકટ અને હેર િવતરણ યવ થા અંતગત પા તા ધરાવતા નાગ રકોને ઘૂ , 

ચોખા, કપાિસયા તેલ, આયોડીનયુકત મીઠંુ, ખાંડ, કેરોસીન જવેી ઉપયોગી સામ ીનુ ં રાહતદરે 
સ તા અનાજની દુકાનો માર તે િવતરણ કરવામા ંઆવે છે. આ યોજનાનો લાભ દરેકન ેમળ ે તે 
માટે અમે પૂરતી કાળ  રાખીએ છીએ. જ ેમાટે કલ ુ `૭૩૧ કરોડની ગવાઈ. 
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  મન ેજણાવતા ંઆનંદ થાય છે કે ગરીબ અન ેમ યમ વગના નાગ રકોને ોટીન સભર આહાર મળી રહે 
તે માટે આ વષ અમારી સરકારે હેર િવતરણ યવ થા હેઠળ અપાતા અનાજમાં ઉમરેો કરી 
પહેલીવાર તુવેરદાળનું પણ િવતરણ કરવાનું ન ી કરેલ છે. જ ે અંતગત આશરે ૬૬ લાખ 
લાભાથ ઓન,ે લાભાથ દીઠ વાિષક ૧૨ કલો ામ તુવેરદાળનું રાહત દરે િવતરણ કરવામાં 
આવશ.ે જ ેમાટે `૨૮૭ કરોડની ગવાઇ.  

મહસૂલ િવભાગે  મહસૂલ િવભાગ માટે ે  કલ ુ `૪૪૭૩ કરોડની ગવાઇ 
   રા યના ખડૂેત ખાતેદારો અને ઉ ોગકારોને મહેસૂલી યવહારોમાં મુ કેલીઓ ન પડે તે માટે 

સરકારે અનેક ાિ તકારી મહેસૂલી સુધારાઓ કયા છે.  
  ખેતીની જમીનની માપણી આધુિનક પ િતથી સચોટ થાય તે માટે વધુ ૧૦૮ તાલુકામાં નવા 

ડી. .પી.એસ. મશીનો વસાવવા `૨૭ કરોડની ગવાઇ.  
  શહેરી તેમજ નગરપાિલકાના િવ તારોમાં નાના ે ફળવાળા લોટ, ખેતીની જમીન કે િમલકતની 

માપણી આધુિનક પ િતથી કરવા માટે ૧૫૦ ઇલેકટોિનક ટોટલ ટશને  મશીન ખરીદવા `૧૩ 
કરોડની ગવાઇ.    

  તાલુકા ક ાએ ૨૮૩ જટેલી સેવાઓ પૂરી પાડતા જનસેવા ક ોના આધુિનકીકરણે  માટે `૧૮ 
કરોડની ગવાઇ. 

  દ તાવે ની ન ધણી માટે આવતા નાગ રકોને આવ યક સુિવધાઓ પૂરી પાડવા  
૨૬ સબ ર ટાર કચેરીઓને મોડેલ કચેરીઓ બનાવવા `૧૫ કરોડની ગવાઈ. 

  મહસાણાે  અને આણંદ િજ ાઓમાં વધતી જતી મહેસલૂી કામગીરીના ભારણને યાન ે લેતાં નવા 
મહસૂલી ભવને ના બાંધકામ માટે `૧૦ કરોડની ગવાઇ.    

િવ ાન અને 
ૌધોિગકી 

 

િવ ાન અને ૌધોિગકી િવભાગ માટ કલ ે ુ `૪૯૭ કરોડની ગવાઇ 
  અમારી સરકારે ઇ– ગવન સના મહ મ ઉપયોગથી ઝડપી અન ે પારદશક નાગ રકલ ી 
સેવાઓ પૂરી પાડવા મહ વના પગલા ં લીધા છે. રાજયની ૬૫૦૦થી વધારે કચેરીઓને વાન 
કને ટીવીટીથી ડવામાં આવેલ છે.  

  સાય સ િસટીમાં એકવટેીક, રોબો ટ સ, પેસ અને એ ટોનોમી ગેલેરી જવેી થીમ બેઇઝ ગેલેરીઓના 
િવકાસ માટે `૭૫ કરોડની ગવાઇ.  

  બાયોટેકનોલો  યુિનવિસટીના મકાન બાંધકામ તથા અ ય સુિવધાઓના િવકાસ માટે `૪૩ કરોડની 
ગવાઇ.  

  રા યની દરેક ામ પંચાયતને ઓિ ટકલ ફાયબરથી ડવા માટે `૧૦ કરોડની ગવાઈ.  
  બાયોટેકનોલો  ે ે ચાલતા સંશોધનથી ઉ ોગ, પયાવરણ, મરીન અન ે નોિમ સ જવેા ે ોને 

લાભ મળે તે હેતુથી `૭ કરોડની અ તન લેબોરેટરીનુ ંિનમાણ કરવાનું આયોજન છે. 
રમત ગમત યુવા અને 
સાં કિતક વૃિ ઓૃ  
 

રમત ગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓના િવભાગ માટ કલ ૃ ે ુ `૫૬૦ કરોડની ગવાઇ 
 ખેલ મહાકભું ના આયોજનથી રા યના યુવાનોમાં રમતગમત યેની િચમાં વધારો થવા સાથ ે

રમતગમત ે ે પધા મક વાતાવરણ ઊભું થયલે છે. જનેે વધુ આગળ ધપાવવા `૭૯ કરોડની 
ગવાઇ. 

  ખેલકદ ે ે ઉભરતી િતભાઓને િશ ણ સાથે ખલેકદની સઘન તાલીમ આપવા ૂ ૂ
બનાવવામા ંઆવેલ િજ ા ક ાની પોટસ કલુ  માટે `૭૨ કરોડની ગવાઇ. 

  રા યના િતભાશાળી ખલેાડીઓને ો સાહન આપવા માટેની શ કતદૂત યોજના 
અંતગત `૬ કરોડની ગવાઇ. 

  ા ય િવ તારમાં રમત ગમતના િવકાસ માટે માળખાકીય સુિવધાઓ િવકસાવવા, રમત ય ે
અિભ િચ વધારવા તેમજ મનગર ખાતે પોટસ યુિઝયમ બનાવવા માટે `૫ કરોડની 

ગવાઇ. 
  ગુજરાતની કલા અને સં કૃિતના યો ય જતન અન ેસંવધન હેતુ કલા મહાકંુભ માટે 

`૯ કરોડની ગવાઇ. 
  નૃ ય, સંગીત, નાટકના અ યાસ અને સશંોધનન ે ઉ ેજન પૂ  પાડવા વડનગર ખાતે ં તાનારીરી 

પફ િમંગ આટ કોલેજની થાપના કરવા `૧ કરોડની ગવાઇ.  
  યોગના ચાર સાર માટે `૨ કરોડની ગવાઇ.   
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મા હતી અને 
સારણ 

 

મા હતી અને સારણ િવભાગ માટ કલ ે ુ `૧૬૯ કરોડની ગવાઇ  
  મા યતા ધરાવતા પ કારોને અક માતે અવસાનના કેસમાં િપયા પાંચ લાખ અને કદરતી ુ
અવસાનના કેસમાં િપયા પચાસ હ રનુ ંવીમા કવચ આપવામાં આવે છે. હવે, કદરતી અવસાનના ુ
િક સામાં િપયા એક લાખનું વીમા કવચ પૂ  પાડવામાં આવશેં .   

કાયદો  કાયદા િવભાગ માટ કલ ે ુ `૧૬૮૧ કરોડની ગવાઇ   
 કોટના નવા મકાનોના બાંધકામ, કોટમાં આધુિનક સુિવધાઓ િવકસાવવા અને ટાફ 

વાટસ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવલે છે.  
  બાર કાઉિ સલ ઓફ ગુજરાતને વકીલોના વે ફર ે માટે અનુદાન આપવા `૫ કરોડની ગવાઇ. 
સામા ય વહીવટ  

 
સામા ય વહીવટ િવભાગ માટ કલ ે ુ `૧૭૬૬ કરોડની ગવાઇ  

માનનીય અ ય ી ગુજરાતને ણો નામની નવી યોજનાની હ હેરાત ક  છું ં ંુ . જ ે
અંતગત િવદેશમા ં વસતા ગુજરાતી યુવાનો રા યની મુલાકાતે આવતા રહે તે માટે અલગ અલગ 

વૃિતઓ હાથ ધરવામાં આવશ.ે જનેાથી તેઓ આપણી માતૃભાષા, સં કૃિત અને ભ ય વારસાના 
પ રચયમાં રહે.   

  િવકેિ ત િજ ા આયોજન કાય મ, એ.ટી.વી.ટી. અન ેઅ ય યોજનાઓ હેઠળ થાિનક જ રયાતના 
િવકાસના કામો માટે `૧૩૦૮ કરોડની ગવાઇ. 

  રા યના નાગ રકોની યિ તલ ી રજઆતોનો થળ પર જ િનકાલ થાયૂ  તે માટે શ  કરેલ સેવાસેતુ 
કાય મ અંતગત અંદાજ ે૨ કરોડ સેવાઓ નાગ રકોને થળ ઉપર જ પૂરી પાડવામાં આવી છે.  

હવે હ ું ૨૦૧૮-૧૯ વષની ખરખર આવક અને ખચની સમી ા હાથ ધરીશે . 
વષ ૨૦૧૮-૧૯નો હસાબ 
 વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન ચો ખી લેવડ-દેવડના કારણે `૧૩૭૪.૧૮ કરોડની પુરાંત રહેશે તેવી ધારણા સુધારેલા 
અંદાજમાં હતી. વષ ૨૦૧૮-૧૯ ના વષ માટેના હસાબ ચો ખી લવેડ-દેવડના કારણે `૩૫૫.૪૬ કરોડની પુરાંત દશાવે છે. 
                                                                                                            ( િપયા  કરોડમાં) 
  ૨૦૧૮-૧૯ ના સુધારલા ે

અંદાજ 
૨૦૧૮-૧૯ ના હસાબ 

(૧) એકિ ત ફડં    
 મહેસૂલી આવક ૧૪૦૫૩૧.૭૨ ૧૩૬૦૦૧.૫૫ 
 મહેસૂલી ખચ   ૧૩૯૧૫૩.૦૬ ૧૩૨૭૮૯.૫૮ 
 મહેસૂલી હસાબ પર પુરાંત (+)     ૧૩૭૮.૬૬  (+)    ૩૨૧૧.૯૭ 
 મૂડીની આવક  ૪૩૮૫૨.૦૧  ૪૩૩૬૨.૪૬ 
 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સ હત મૂડી ખચ   ૪૮૯૫૬.૪૯  ૪૫૨૨૫.૩૯ 
 મૂડી હસાબ પર ખા   (-)      ૫૧૦૪.૪૮ (-)     ૧૮૬૨.૯૩ 
 સરવાળો (૧) એકિ ત ફડ ં (ચો ખંુ) (-)      ૩૭૨૫.૮૨ (+)    ૧૩૪૯.૦૪ 
(ર) આકિ મક ફડ ં (ચો ખંુ) ---- (-)           ૦.૨૫ 
(૩) હર હસાબ ે (ચો ખો) (+)     ૫૧૦૦.૦૦ (-)      ૯૯૩.૩૩ 
 સરવાળોઃ ચો ખી લેવડ-દેવડ (૧+ર+૩) (+)     ૧૩૭૪.૧૮ (+)     ૩૫૫.૪૬ 
 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ના સુધારલા અંદાજ ે  
 
 ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજમાં ચો ખી લવેડ-દેવડના કારણે `૨૮૫.૧૨ કરોડની પુરાંત રહેવાની ધારણા હતી. વષના 
અંતે ચો ખી લેવડ-દેવડના કારણે સુધારેલ અંદાજમાં `૫૩૮૮.૫૨ કરોડની પુરાતં રહેવાની  
ધારણા છે. 
                                                                                                      ( િપયા  કરોડમાં) 
  ૨૦૧૯-૨૦ના ફરફાર કરલ ે ે  

અંદાજ 
૨૦૧૯-૨૦ના સુધારલા ે

અંદાજ 
(૧) એકિ ત ફડં    
 મહેસૂલી આવક ૧૫૪૭૩૧.૯૬ ૧૪૯૮૨૭.૪૫ 
 મહેસૂલી ખચ  ૧૫૧૮૫૭.૯૯  ૧૪૮૬૮૫.૫૫ 
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 મહેસૂલી હસાબ પર પુરાંત (+)        ૨૮૭૩.૯૭ (+)     ૧૧૪૧.૯૦ 
 મૂડીની આવક ૪૩૨૧૫.૦૧  ૪૪૩૧૧.૦૨ 
 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સ હત મૂડી ખચ ૫૧૦૦૩.૮૬  ૪૫૧૬૪.૪૦ 
 મૂડી હસાબ પર ખા   (-)         ૭૭૮૮.૮૫ (-)         ૮૫૩.૩૮ 
 સરવાળો (૧) એકિ ત ફડ ં (ચો ખંુ) (-)         ૪૯૧૪.૮૮ (+)        ૨૮૮.૫૨ 
(ર) આકિ મક ફડ ં (ચો ખંુ) ---- ----- 
(૩) હર હસાબ ે (ચો ખો) (+)        ૫૨૦૦.૦૦ (+)     ૫૧૦૦.૦૦ 
 સરવાળોઃ ચો ખી લેવડ-દેવડ (૧+ર+૩) (+)           ૨૮૫.૧૨ (+)     ૫૩૮૮.૫૨ 
 
વષ ૨૦૨૦-૨૧ નો અંદાજ 
 
વષ ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજ નીચે માણ ે`૬૦૫.૪૩ કરોડની એકદર પુરાંત દશાવે છેં . 

                                                                                                              ( િપયા  કરોડમાં) 
  ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજ 
(૧) એકિ ત ફડં   
 મહેસૂલી આવક ૧૬૨૪૪૭.૪૬ 
 મહેસૂલી ખચ  ૧૬૧૬૫૮.૦૭ 
 મહેસૂલી હસાબ પર પુરાંત (+)              ૭૮૯.૩૯ 
 મૂડીની આવક ૪૬૭૬૬.૦૧ 
 લોન અને પેશગીઓ વગેરે સ હત મૂડી ખચ ૫૨૪૭૪.૯૭ 
 મૂડી હસાબ પર ખા   (-)             ૫૭૦૮.૯૬ 
 સરવાળો (૧) એકિ ત ફડ ં (ચો ખંુ) (-)            ૪૯૧૯.૫૭ 
(ર) આકિ મક ફડ ં (ચો ખંુ) ----- 
(૩) હર હસાબ ે (ચો ખો) (+)            ૫૫૨૫.૦૦ 
 સરવાળોઃ ચો ખી લેવડ-દેવડ (૧+ર+૩) (+)              ૬૦૫.૪૩ 

 
હવે, હ મારા અંદાજપ નો ભાગું -ખ રજ કરીશૂ . 

માનનીય અ ય ી, 
 
  નાણાકીય વષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદા  અનસુાર એકદર પું રાંત .૬૦૫.૪૩ કરોડની   
 રહેશ.ે 
  હવે હ ું ૨૦૨૦-૨૧ના વષ માટેની કરવેરાની દરખા ત રજ ક  છૂ ું ં . 
 

વીજકર કો ડ ટોરેજ ઉપરનો વીજકર 
   કો ડ ટોરેજ ઉપર હાલમાં ૨૦ ટકાના દરે વીજકર લાગુ કરવામાં આવેલ છે. રા યના કૃિષ િવકાસમાં અન ે
ખેડતોના આિથક હતમા ં કો ડ ટોૂ રેજ જવેી સવલતોનું મહ વ યાને લેતાં આ બાબતે વધુ રાહત આપવાની 
જ રયાત જણાઇ છે. જથેી આ વીજકરનો દર હાલના ૨૦ ટકાથી અડધો કરી ૧૦ ટકા કરવાની દરખા ત રજ ક  છૂ ું ં . 
 
  સૂિચત દરખા તના પ રણામે રા યની વેરાકીય આવકમા ંવાિષક .૩.૬૦ કરોડનો ઘટાડો થવાનો અદંાજ 
છે, જનેો લાભ રા યમા ંઅિ ત વ ધરાવતા ંઅંદાિજત ૧૩૦૦ કો ડ ટોરેજ મળશ.ે 

 
ધાિમક થળો ઉપરનો વીજકર 

 
  રા યમા ંઆવેલ મં દરો, મિ જદો, ચચ, ગુ ારા, દરેાસર, અિગયારી જવેા િવિવધ ધમ ના ધાિમક થળો 

કે યાં પૂ , ાથના કરવામાં આવતા હોય કે નમાઝ પઢવામાં આવતી હોય, તેમજ દેરી, સમાિધ, મશાનગૃહ, 
દરગાહ, ક તાન જવેા થળોના વીજ વપરાશ પર હાલ ૨૫ ટકાના દરે વીજકર અમલમા ંછે. 
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  રા યના સાધુસંત ીઓ ારા ધાિમક થળોના વીજકરમાં ઘટાડો કરવાની રજઆતો રા ય સરકાર સમ  ૂ
કરવામાં આવી છે. આ લોકલાગણીને યાને રાખી િવિવધ ધમ ના અગાઉ ઉ ેખ કરેલા ધાિમક થાનો ઉપરનો 
હાલનો ૨૫ ટકાનો વીજકર ઘટાડીને ા ય િવ તારોમા ં ૭.૫ ટકા અન ે શહેરી િવ તારોમાં ૧૫ ટકા કરવાની મારી 
દરખા ત છે. 

  સૂિચત દરખા તના પ રણામે રા યની વેરાકીય આવકમાં વાિષક .૫.૧૧ કરોડનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ 
છે, જનેો લાભ રા યના અંદાજ ે૧૦,૫૦૦ ધાિમક થાનોન ેમળશ.ે 

 
ધમશાળાઓ ઉપરનો વીજકર 

 ગુજરાતમાં અનેક મહ વના મં દરો આવેલા છે, જમેાં દશન માટે દેશ અને િવદેશથી લાખો ભ તો દર વષ આવે છે. આ 
ભ તોના રહેવા-જમવાની સુિવધા ધમશાળાઓમા ં થતી હોય છે અને મોટાભાગની ધમશાળાઓ સેવાભાવનાથી 
ચલાવવામાં આવે છે. આવી ધમશાળામા ંથતા વીજ વપરાશ ઉપર હાલ ૨૫ ટકાના દરે વીજકર લાગુ થાય છે. 

 
  આથી હ દરખા ત ક  છ કે તમામ ધમશાળાઓના આ દરમા ંઘટાડો કરીું ં ંુ , એચ.ટી.  વીજ ડાણ ધરાવતી 

ધમશાળાઓન ે૧૫ ટકા તથા એલ.ટી. વીજ ડાણ ધરાવતી ધમશાળાઓને ૧૦ ટકા વીજકર લાગુ કરવો. 
 
  સૂિચત દરખા તના પ રણામે રા યની વેરાકીય આવકમા ંવાિષક .૧.૪૫ કરોડનો ઘટાડો થવાનો અદંાજ 

છે, જનેો લાભ રા યમા ંઅિ ત વ ધરાવતી અંદાિજત ૮૧૫ ધમશાળાઓને મળશ.ે 
 

રેિસ ુઅરી કેટેગરી (વેપારી અન ેવાિણિ યક વગ સ હત) ઉપરનો વીજકરે 
 

  રા યમાં લાખો દુકાનદારો ક રયા ,ં કાપડ, રેડીમેઈડ કપડા, મેડીકલ ટોર, હાડવેર, કલર, ોવીઝનલ 
ટોર, કટલરી, બેકરી, ટેશનરી, મોબાઇલ શો સ, ગેરેજ જવેા અનેક યવસાયમાં ડાયેલા છે. તેમની દુકાનો ટોર, 

શોપ ગ સે  ટરો, મોલમા ંઆવેલ છે. વધુમા,ં વકીલો, ચાટડ એકાઉ  ટ ટ, ટાવલે એજ સીઓ, ટા સપોટની ઓ ફસો, 
કોચ ગ લાસ, ફોટો ટડીઓૂ , યુટી પાલર, સલુનના મા યમથી સિવસ સે ટર કાયરત છે. આ તમામ યવસાયોના 
થળોના વીજ વપરાશ ઉપર અ યારે ૨૫ ટકા વીજકર લાગુ થાય છે. આવા દુકાનદારો/વેપારીઓ/કારીગરોને તથા 

આવા યવસાયની ઓ ફસો ધરાવનારન ેરાહત આપવા માટે ૨૫ ટકાના અ યારના વીજકરમા ંઘટાડો કરી ૨૦ ટકા 
કરવાની મારી દરખા ત છે, જનેો લાભ રા યના ૩૦ લાખ જટેલા દુકાનદારો/વેપારીઓ/કારીગરોન ે અન ે આવી 
ઓ ફસ ધરાવનારને મળશ.ે 

 
 સૂિચત દરખા તના પ રણામે રા યની વેરાકીય આવકમાં વાિષક .૩૨૦ કરોડનો ઘટાડો થવાનો અદંાજ છે.  
 

સમાપન 
સને ૨૦૨૦-૨૧ના વષના અંદાજપ ની આખરી પ રિ થિત આ માણે રહેશ:ે 

           (રકમ . કરોડમા)ં 
  
  
  
  

 માનનીય સભાગૃહની િવચારણા અથ હ આ અંદાજપ  રજ ક  છું ં ંૂ ુ . મને સૌ માનનીય સ ય ીઓએ શાિંતથી 
સાંભ ો, સહકાર આ યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અ તુ, ભારત માતાકી જય. 
 
 અ  ય ી : સન ર૦ર૦-ર૦ર૧ના નાણાકીય વષ માટનું અંદાજપે  રજ કરવામાં આ યંુૂ .   
   
    માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીનું િનવેદન 
 

અંદાજપ  કાશનોની સોફટ કોપી આપવા અંગે 
 

અંદાજ અનુસારની પુરાંત (+) ૬૦૫.૪૩ 
વીજકરમા ંસૂિચત ઘટાડો/રાહત (-) ૩૩૦.૧૬ 
એકદર અદંાિજત પુરાંતં  (+)૨૭૫.૨૭ 
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 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી ી): માનનીય અ ય ી, આ પણ બજટેને આનુષાંગીક બાબત છે. હ ું
િવગતવાર વાંચુ છંુ. ગુજરાત િવધાનસભામાં જયારે અંદાજપ ની રજઆત થાય છે યારે અદંાજપ ના વચનની છાપેલી ૂ
નકલો આપવામાં આવે છે તેની અંદાજ સિમિતએ ન ી કયા મુજબના અંદાજપ ના કાશનોના કલ ુ ૪૪ પુ તકોના રપ૦ સટે 
આપવમાં આવે છે. આ ઉપરાંત અંદાજપ  કાશનોની સી.ડી. પી.ડી.એફ. ફોમટમાં પણ આપવામા ંઆવે છે.  આ ઉપરાંત 

- વાન ઉપર પણ આ અંગેની મા હતી નાણાં િવભાગ ારા મકૂવામાં આવે છે અને િવધાનસભાની વેબસાઇટ ઉપર પણ 
તેની લ ક આપવામા ંઆવે છે. અંદાજપ  કાશનોના એક સટેમાં કલ ુ ૪૪ જટેલા પુ તકો હોય છે અને એક સેટમાં લગભગ ૧૦ 
હ ર જટેલા પાના હોય છે.  આમ ૧૦,૦૦૦ X  રપ૦ એમ કલ રપ લાખ કાગળો એટલ ેકે અદંાજ ેુ ૧પ ટન જટેલા કાગળોનો 
વપરાશ અંદાજપ  કાશનોની છપામણી માટે કરવામાં આવે છે.   આજના ડીઝીટલ યુગમાં સોફટ કોપી પે મા હતીનું ખૂબ 
સરળતાથી િવતરણ કરવામા ં આવે છે યારે પયાવરણની સરુ ાને યાનમા ં રાખી અંદાજપ ના કાશનોની હાડકોપીના 
િવતરણમાં પણ િનયં ણ રાખવું જ રી બને છે. આ ઉ ેશને યાનમાં રાખીન ેમાનનીય અ ય ીએ તારીખ.૧૮-ર-ર૦ર૦ના 
રોજ મળેલ કામકાજ સલાહકાર સિમિતની બેઠકમાં શાસક પ  અન ેિવરોધપ ના નેતાઓ સાથ ેચચા કરી તેમની આ લાગણી 
યકત કરી હતી.  સરકાર પ  તરફથી અમે અમારા સ યોને કાશનોની હાડ કોપીના બદલે સોફટ કોપી આપવા બાબતે 

સંમિત આપી હતી. યારે િવરોધપ  તરફથી માનનીય સ ય ીઓએ આ બાબતે સંમિત નહ  આપતા માનનીય અ ય ીએ 
અંદાજપ  કાશનોના પુ તક િ ટ ગની નકલો ઘટાડવાનો િનણય કય  છે. ત અનુસાર સન ર૦ર૦-ર૧ના નાણાકીય વષના 
અંદાજપ  કાશનોના પુ તકનું િ ટ ગ મા  મયા દત નકલોમાં કરવામાં આવશ.ે નાણાં િવભાગ તરફથી અદંાજપ  

કાશનોના કલ ુ ૧૦૦ સેટ માનનીય ધારાસ ય ીઓ તથા ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલયના ઉપયોગ અથ પૂરા પાડવામા ં
આવશ.ે  અંદાજપ  કાશનોના પુ તકોના િ ટ ગની નકલોમાં મૂકવામાં આવેલ િનયં ણથી ૧પ૦ સટેમાં ૧૦,૦૦૦ પાના 
લેખે ૧પ લાખ કાગળો એટલે કે અદંાજ ે ૧૦ ટન જટેલા કાગળની બચત થશે અને કાગળ બનાવવા માટે વપરાતા વૃ ો 
કાપવાની જ રયાત ઓછી થશ.ે પયાવરણની સુર ામાં વધારો થશ.ે 
 
 માનનીય અ ય ી, આ િનણયથી માનનીય સભાગૃહને નાણામં ી તરીકે હ વાકેફ ક  છું ં ંુ .  આનો અથ મારી 

િ એ એ થાય છે કે િવપ ના ધારાસ ય ીઓને િ ટ ગ નકલ આપણે આપીશું અને અમારા સરકાર પ ના સ યો હવ ે
િ ટેડ કોપી મળેવશ ેનહ . એટલે ૧૦ ટન જટેલો કાગળ સરકારનો બચશે અને ભિવ યમાં આપણે આ દશામા ંબધા સાથ ે
મળીન ેઆગળ વધીએ એવી િવનંતી છે.  
 

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૫-૦૦ વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર ં  
ગુ વાર, તા. ર૭મી ફ ુઆરીે , ૨૦ર૦ના રોજ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
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ગુ વાર, તા. ૨૭મી ફ ુઆરીે , ૨૦ર૦  
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પહલી બેઠક ે  
સભાગૃહ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે મ ુ.ં 

માનનીય અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  
તારાં કત ો  

નવસારી િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ  
* ૨૧૬૮૩ ી અરિવંદ પટલે    (ધરમપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા 
દદ  ન ધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદ  ન ધાયા, 

મ તાલુકાનુ ંનામ ન ધાયેલ કેસ 
૧ નવસારી ૨ 
૨ જલાલપોર ૨ 
૩ ગણદેવી ૩ 
૪ ચીખલી ૨ 
૫ ખેરગામ ૦ 
૬ વાંસદા ૧૧ 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને 

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓ તેમના દદમા ંકાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ં આવ ે છે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યાઃ-  

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 

 ી અરિવંદ  છો. પટલ ે : માનનીય અ ય ી, થમ તો ઉ મ, સવ મ બજટે આપવા માટે નાણામં ી ી અન ે
સરકાર ીને મારા ખૂબ ખૂબ અિભનંદન. માનનીય અ ય ી, મારે મં ી ી પાસેથી એ ણવું છે કે હાથીપગો રોગ એ શું છે? 
એના િવષે મને સમ વ.ે  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટલ ે : માનનીય અ ય ી, માનનીય અરિવંદભાઇનો  ખૂબ સાચો છે કે ઘણાં રોગ એવા 
હોય છે કે એનું નામ ભારે હોય બધા વાતો કરતા હોય કે આને હાથીપગો થયો છે, હાથીપગો શું એ કોઇને બહ ઓછી ખબર હોયુ . 
વાઇન લુ હોય, મલેે રયા હોય, ટાઇફોઇડ હોય એનો બધાને યાલ હોય. અ યારે ચીનમા ંજ ેરોગની ચચા આખી દુિનયામા ં

ચાલી રહી છે એનાથી આખી દુિનયા ગભરાઇ ગઇ છે એમ કહીએ તો ખોટ ના કહેવાયું . દરેક દેશ પોતાની ને બચાવવા માટે 
કોઇને કશું ના થાય તે માટે સાવચેતીના પગલા ંલઇ રહી છે એમ આ હાથીપગાનો રોગ એ દિ ણ ગુજરાતના થોડા િવ તારોમા ં
થાય છે અને જ ે યિ તને થાય એનો પગ જમે હાથીના પગ ડા હોય તે રીતે ડો થઇ ય છે તેથી તેનુ ંનામ હાથીપગાનો 
રોગ એ રીતે થયેલું છે. આ રોગમાં દદ ને કોઇ વલેણ બીમારી નથી થતી પણ લાબંા સમય સુધી એના પગની ડાઇ ખૂબ 
વધી ય, હલન ચલનમા,ં હરફરમા ંબધી મુ કેલી થાય એ રીતે એને થોડી લાંબા સમય સુધી તકલીફ સહન કરવી પડે છે અન ે
એના કારણે જ આ રોગને અટકાવવા માટે રા ય સરકાર, આરો ય િવભાગ યો ય કાયવાહી કરે છે. શ આતમાં આ રોગ ચેપી 

કારનો પણ હોય છે પણ દદ ની સારવારમા ંએણ ેિનયિમત દવા લેવાની, પગ ઉપરના સો ન ેઘટાડવા માટે એન ેિનયિમત 
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સાબુથી ધોવા, વ છ ટવાલથી સાફ કરવા એવા કારની ળવણી કરવાની હોય છેુ . એટલે હાથીપગાનો રોગ એ નવસારી 
િજ ામાં પણ વા મળ ેછે. માનનીય અરિવદંભાઇએ  પૂ યો છે એ માણ ે ઇએ તો લગભગ વીસેક યિ તઓને થયેલો 
છે. આ ૨૦ની તિબયતની મ બધી મા હતી મળેવી એ માણે બરાબર છે અન ેઆ બધા દદ ઓની કાયમી સારવારની યવ થા 
જ રયાત માણે સરકાર તરફથી કરવામાં આવે છે.  
 ી મોહનભાઇ  ધ. ઢો ડયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ીને સૌ થમ તો હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન ું
આપવા માગંુ છંુ. એટલા માટે કે મારા આ દવાસી િવ તારમાં આ થાના ધામમાં ૧૦ કરોડ િપયા જટેલી માતબર રકમ ફાળવી 
છે, સાય સ કોલેજ ફાળવી છે એ બદલ મારા મત િવ તારની જનતા વતી એમન ે ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપવા માગંુ છંુ. 
માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી હ એ ણવા માગંુ છ કેું ંુ , ફાઇલે રયા િવરોધી ઔષધ ડાઇઇથાઇલ કાબમે ન 
યારે અને કેટલી લેવી ઇએ?  

 ી નીિતનભાઇ  ર. પટલ ે : માનનીય અ ય ી, હ ડો ટર તો છ નહ  કે આ બધી સલાહ આપી શક પણ ડો ટરોની ું ં ંુ ુ
સલાહ માણ ેમ અગાઉ ક ું એમ માનનીય મોહનભાઇન ેકહીશ કે જ ેરીતથી સારવાર આપવાની હોય છે એ આ રોગ યાં યા ં
થયો હોય એ િવ તારમા ંમોટા માણમાં નાગ રકોને દર વષ ફ ત એક ગોળી. દર વષ એક ગોળી આખા િવ તારમા,ં તાલુકામા,ં 
ગામડાંઓમાં લેવાની રહેતી હોય છે કે જથેી બી  લોકોન ેએનો ચેપ ન લાગે અને એ માટે રાજય સરકાર તરફથી આ ટે લટે 
િવનામૂ યે આપવામાં આવે છે અન ેઆ રોગનો ફેલાવો ન થાય એની પણ કાળ  રાખવામા ંઆવે છે. જ ે યિ તને આ રોગ થયો 
હોય એની મરના આધારે એને ૧૦૦ મીલી ામથી માંડી અને ૩૦૦ મીલી ામનો ડોઝ લેવાનો રહેતો હોય છે.   
 
 ી તુભાઇ હ. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી એટલુ ં ણવા માગંુ છ કે હાથીપગાનો જ ેુ ં
રોગ થાય છે એ શાના કારણે ફેલાય છે? કેવી રીતે થાય છે અને ખાસ કરીન ેજ ેહાથીપગાનો રોગ થાય છે કારણ કે કદાચ એવુ ં
બને કે નાની મર હોય પછી મોટી મરનો થાય અને એના પગ મોટા થઇ ય અન ેએ કઇ કામ કરી શકતો નથી તો એન ેં
સરકાર  કોઇ સહાય આપવા માંગે છે કે કેમ?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલ ે : માનનીય અ ય ી, સહાયમાં તો એની સારવાર ખૂબ લાંબા સમય સુધી ચાલતી હોય 
છે. એને બધી જ સહાય આપણે િવનામૂ યે કરીએ છીએ. બીજુ,ં આ રોગનો જ ેફેલાવો છે એ મ અગાઉ કીધંુ એમ ચેપ લાગવાથી 
પણ થઇ શકતો હોય છે અને આના જ ેલ ણો છે એમાં તાવ આવવો, પગમાં સખત પીડા થવી, પગ લાલ થઇ જવા આ બધા 
બા  િચ હો કોઇપણ યિ તને ખબર પડી શકે કે આમાં કઇક સારવારની જ રયાત છે એ માણે યાલ આ યા પછી એની જ ેં
જદીજદી અંુ ુ દરની રકતની ંથીઓ હોય છે એને પણ ટીટમે ટ આપીને લોહી ફરતુ રાખવું એ જ રી છે અને જ ેદવાઓ કહી એ 
દવાઓ સો નું માણ વધે નહ  એ માટે આપવાની હોય છે અન ે બેકટેરીયાના રોગમાં ફગમાં ઇ ફેકશન પણ ન થાય અન ેુ
પગમાં સાદી ભાષામાં કહ તો કોહવાય નહ  એ માટે કાળ  રાખવાનીું  હોય છે. 

આણંદ અન ેઅમરલીે  િજ ામાં વાઇન લુ, મેલેરીયા, ડ યુે , ચીકનગુનીયાુ  અન ેક ગોફીવરના ન ધાયેલ કસોે  
 *૨૨૬૦૦ ી પુનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને અમરેલી િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર વાઇન લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, 
િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, 
િજ ાવાર/શહેરવાર કેટલા યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અન ે

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયાુ , તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, 
ઇ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવ ે
છે. 

 વાઇન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અન ે દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઇન લનુા કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઇસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
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આવ ેછે. 
 ક ગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે

સંકલન કરી પશુઓમા ંઇતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

પ ક-અ 
આણંદ(૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) આણંદ(૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનુ ં

નામ વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગોફીવર વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગોફીવર 

આણંદ ૧૦ ૯ ૦ ૦ ૦ ૬૧ ૬ ૧૪ ૦ ૦ 
ખંભાત ૪ ૧૧ ૦ ૦ ૦ ૫ ૫ ૦ ૦ ૦ 
ઉમરેઠ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧ ૧ ૨ ૦ ૦ 
પેટલાદ ૪ ૮ ૧૭ ૦ ૦ ૧૩ ૧ ૫૧ ૧૦ ૦ 
બોરસદ ૩ ૩ ૦ ૦ ૦ ૭ ૦ ૦ ૦ ૧ 
ઓડ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બોરીયાવી ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કરમસદ ૪ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧૩ ૧ ૦ ૦ ૦ 

િવ યાનગર ૬ ૨ ૦ ૦ ૦ ૨૬ ૦ ૩ ૦ ૦ 
આંકલાવ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૧ ૦ ૦ 
સો ા.  ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ ૪ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર + 

ા ય ) 

૪૦ ૧૭૨ ૩૬ ૦ ૦ ૧૪૩ ૬૮ ૧૩૭ ૧૬ ૧ 

 
અમરેલી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) અમરેલી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનુ ં

નામ વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગોફીવર વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગોફીવર 

અમરેલી ૩ ૧૬ ૨૦ ૫ ૦ ૧૦ ૭ ૭૧ ૨ ૦ 
બાબરા ૦ ૪ ૬ ૦ ૦ ૧ ૧ ૬ ૦ ૦ 
બગસરા ૧ ૬ ૩ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧૧ ૦ ૦ 

સાવરકડલાુ ં  ૧ ૬ ૪ ૩ ૦ ૯ ૩ ૮ ૦ ૧ 
ફરાબાદ ૦ ૯ ૧ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ ૦ ૦ 
રાજલાુ  ૧ ૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ 
લાઠી ૧ ૫ ૧ ૦ ૦ ૨ ૫ ૩ ૦ ૦ 

ચલાલા ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૩ ૦ ૦ 
દામનગર ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર + 

ા ય ) 

૧૯ ૫૧૮ ૧૦૮ ૧૧ ૧ ૮૯ ૨૩૬ ૨૧૪ ૩ ૩ 

પ ક-બ 
આણંદ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) આણંદ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 

વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગોફીવર વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગોફીવર 

આણંદ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ખંભાત ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ઉમરેઠ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પેટલાદ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બોરસદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
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ઓડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બોરીયાવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કરમસદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િવ યાનગર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આંકલાવ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સો ા.  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર + 

ા ય ) 

૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 
અમરેલી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) અમરેલી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 

વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગોફીવર વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગોફીવર 

અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બાબરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બગસરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સાવરકડલાું  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ફરાબાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
રાજલાુ  ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
લાઠી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ચલાલા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
દામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર + 

ા ય ) 

૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ુ ં
વાઇન ફલમુા ંકેટલા સરકારી દવાખાનામાં અને કેટલા ખાનગી દવાખાનામાં મૃ ય ુથયા? વાઇન ફલુ પોઝીટીવ કેસો ન ધાયા 

એમાં કેટલા સરકારી દવાખાનાઓમાં અને કેટલા ખાનગી હોિ પટલોમાં ન ધાયા? વાઇન ફલુમાં ખાનગી લેબોરેટરી કે ખાનગી 
હોિ પટલો આવા કેસોની ણ સરકાર કે આરો ય તં ને ન કરે તેવા કેટલા અને કોની સામે શા પગલાં લીધા ંઅન ેમેલરેીયા, 
ડે યુ, ચીકનગુનીયા આવા કેસો નાયબ મુ યમં ી ી જવેા આરો ય ધાન હોય અને તેમ છતાં આ બધા કેસોમાં િનયં ણ 
લાવવામાં કેમ િન ફળ ર ા છે એના કારણો બતાવશો.  
  અ  ય ી : જ ેચાટ આપેલો છે એ ચાટ મ પણ વાં યો એમાં આ રોગોનો ઘટાડો થયો છે.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : સા ં  થયુ ંએવું ના પૂછયું કે મં ી ીઓને રોગ થાય છે કે કેમ? 
  અ  ય ી : ના, તમને કેમ નથી થયો?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલ ે : સાહેબ, હમણાં જ મ કીધંુ ચીનમાં જ ે વાઇરસ ફેલાયો છે કોરોના વાઇરસ દુિનયાના 
શિ તશાળી દેશોમાં ચીનની ગણના થાય, ખૂબ િવકસીત થઇ ગયેલો એવો દેશ છે છતાંપણ યાં કોરોના વાઇરસ જ ે રીતે 
ફેલાયો, આખેઆખા ૩ થી ૪ શહેર મોટામોટા એને સીલ કરી દેવા પડયા. લાખો લોકોની વ તી ધરાવતા શહેરોન ે ચીનની 
સરકારે સીલ કરી દીધા અને યાં તો લગભગ સા યવાદી દેશ એટલે લ કરી શાસન જ છે. બધાને ઉપાડી ઉપાડીને હોિ પટલમા ં
ફરિજયાત દાખલ કયા. બધાને જદા પાડી દીધાુ   અને કોઇએ કંઇ બોલવાનું ન હ, એટલે કડકાઇથી બધંુ જ કામ કયુ યારે આજ ે
અઢી હ ર કરતા વધારે મૃ ય ુથઇ ચૂ યા છે. હ રો હ રો લોકો યાં આગળ આ રોગથી ત થઇ ચૂ યા છે. આપણી વાત 
ક  તો વાઇન લુ તમ ેકહો તો તમારી વાત કં ં . વાઇન લ,ુ ડે યુ, મેલે રયા એ ખાસ કરીને વ છતાના કારણે ફેલાતો 
રોગ છે. પાણી ભરાઇ રહેવું એ મ છરો માટે ખૂબ લાભકારક હોય છે. ગંદકી થવી એ લાભકારક હોય છે. આપણા લોકોની જ ે
રહેણીકરણીની પ િત, આદત છે એ સુધારીને વ છ કરવી, વ છતા તરફ જવું એ આ બધા રોગોના િનમલૂનનો એક મોટામા ં
મોટો ફાયદો છે. મ છરો થાય એટલે વાભાિવક છે કે એના કારણ ેમેલે રયા વગેરે રોગો થતા હોય છે. ી પુનમભાઇએ વાઇન 
લુની જ ેવાત કરી તો વાઇન લમુા ંપણ પહેલા િશયાળામા ંવધારે થતો હતો. હવ ેથોડો બી  સીઝનમા ંપણ વાઇન લ ુ

વધારે થતો ગયો છે. એકલા ગુજરાતમાં ન હ, ભારતના ઘણા રા યોમાં વાઇન લુનો કોપ અવાર-નવાર દેખાઇ આવે છે. 
આપણી સરકારે, આપણા બધા ડો ટરોએ, આરો ય િવભાગના તં ે વાઇન લુને ક ટોલમા ં લેવા ખૂબ મહેનત કરી અન ે
બીજુ,ં જનેે વાઇન લ ુથયો હોય, તેને સારામાં સારી સારવાર કરીએ કે જથેી યિ તનું મૃ યુ ન થાય, સા  કરી શકીએ એ 
પ રણામ હાસંલ કરવામા ંસાધનો, દવાઓ, ટીટમે ટ એ બધાથી આપણે સફળ થયા છીએ. ી પુનમભાઇએ  પૂ યો તો 
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આણંદ િજ ાની વાત ક  તો છે ાં ર વષમાં આણંદ િજ ામાં  વાઇન લુના ં ૪૦ કેસ ન ધાયા હતા. આ ૪૦ કેસમાં આપણે 
જ ે ળવણી કરી, દદ ઓની સારવાર કરી એના કારણ ે મૃ યુનું માણ ઘ ં મયા દત કરી શ યા છીએ. જ ર પડયે એન ે
વે ટીલેટર ઉપર રાખીએ છીએ. ટે ટની વાત કરી તો વાઇન લુ થયો છે કે કેમ એનો ટે ટ કરવા માટે પેિશયલ લેબોરેટરી 
આપણી ગુજરાત સરકારે રા યના જદા જદા ભૌગોિલક િવ તારમાં ઝોનવાઇઝ ઉભી કરી છેુ ુ . એક ટે ટ કરવાના ૧પ૦૦થી 
ર૦૦૦ િપયાનો ખચ થાય છે. આ બધુ જ િવના મૂ ય ેકરીએ છીએ અન ેખાનગી ડો ટરો પેશ ટોન ેઆપણે યા ંમોકલી આપે 
તો પણ દદ ઓનો ટે ટ આપણે કરીએ છીએ અને એની સંપૂણ સારવાર રા ય સરકાર તરફથી િવના મૂ યે કરવામાં આવે છે.                                        

મોરબી અન ેમાિળયા તાલુકામાં નમદાની શાખા અન ે શાખાની કામગીરી 
*૨૨૫૩૬ ી િ જશે મેર  (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અને 
માિળયા તાલુકામા ં નમદાની શાખા અને શાખાની કેટલી 
કામગીરી બાકી છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અને 
માિળયા તાલુકામા ં નમદાની શાખા અને શાખાની બાકી 
કામગીરીની િવગતો નીચે મુજબ છેઃ 

તાલુકાનંુ નામ શાખાની બાકી 
લંબાઇ િકમીમા ં

શાખાની બાકી 
લંબાઇ િકમીમા ં

મોરબી ૯૨.૫૪ ૩૯૯.૯૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે યા સુધીમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશે?   (૨) ઉપરો ત બાકી કામગીરી વષ ૨૦૨૦-૨૧ મા ં પૂણ 
કરવા આયોજન છે. 

 ી િ જશ મેર  ે : માનનીય અ ય ી, મારો  ખેડતોન ે પશતોૂ , સંવેદનશીલ  છે. મારા મત િવ તારમા ં
મોરબી અને માિળયા તાલુકામાં નમદાની ૩ ા ચ કેનાલો નીકળે છેઃ મોરબી, માિળયા અને ાંગ ા ા ચ કેનાલ. આ ણેય 

ા ચ કેનાલોની શાખા, શાખા અને િવશાખાનું કેટલું કામ બાકી છે? કયા કારણોસર કામ બાકી છે? આપના મારફત 
મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે આપણે સવદ ેનમદેની વાતો કરીએ છીએુ ં , પણ સૌરા ના ખેડતોન ેખો કેમ દ ે છેૂ . સવદ ેનમદ ે
સૌરા ના ખેડતોન ેખો દેૂ . આવુ ંશુ ંકામ? એક બાજ અમારો િવ તાર નપાિણયો િવ તાર છેુ . ખેડતોન ેઆ પાણી એને યારે ૂ
જ ર હોય યારે આપવામાં આવતંુ નથી. રપ વષથી ડેમ છલકાય છે. પાણી તમે દ રયામાં વહેવડાવી દો છો. પણ લાભાથ  
બેિન ફિશયરી ખેડતોના ખેતરૂ  સુધી નીર પહ ચતંુ નથી.   

અ  ય ી : આપનો  આવી ગયો?  
 ી િ જશ મેર  ે : મારી ી  વાત એ છે કે, મને મોકો મ ો છે ખેડતોના ો કહેવાનોૂ , ભા યે જ આવો મોકો 
મળતો હોય છે.  
 અ  ય ી : આપને ફરી પણ મોકો આપીશ.  
 ી િ જશ મેર  ે : માનનીય અ ય ી, હ કોપમાં જ વાત ક  છું ં ંુ , મારો ી   છે કે નમદા ા ચ કેનાલ 
ર૪-ડી માઇનોર, એમા ંર૦૧રમા ંજમીન સંપાદન થઇ, આજ ેપ૦૦ ફટ ા ચ કેનાલનુ ંકામ થઇ શકતંુ નથીૂ , એક બાજ તમ ેુ
ર૩-ડીમાંથી ઇ રનગરને પાણી આપો, રપ-ડીમાંથી રગપરન ે પાણી આપો તો આ રં ૪-ડી માંથી કીયાળીન ે કેમ પાણી 
મળતંુ નથી? આ બાબતે વષ ર૦૧રમાં જમીન સંપાદન થઇ ગઇ પણ કોઇ એક એવા માથાભારે યિ ત એની જમીનનો કબ  
આપતી નથી અન ે રાઇટ ઓફ એકટ મુજબ મહેસલૂી તં એ પણ આમાં કાયવાહી કરવી ઇએ આ તા કાિલક થાય તે માટે 
નમદા િવકાસ િવભાગના મં ી ી અંગત રસ લે એવી મારી માગણી છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલ ે : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી િ જશેભાઇ છે ે જ ે બો યા એ પહેલા ં
બોલવાની જ ર હતી. પહેલા બધી રાજકીય ટીકા ટી પણ કરી દીધી કે તમ ેસૌરા ન ેખો આપો છો, મોરબીન ેખો આપો છો, 
જરા તમારી જની સરકારો અને તમારા કામન ે ઇ લોૂ ! સૌરા  હોય, ક છ હોય કે મોરબી િજ ો હોય (અંતરાય) ભાઇઓ, 
સાંભળો પછી કહે . અમે બધા સાંભળવા માટે તૈયાર છીએ. મારો વાંધો એમના ‘ ખો’  શ દ ઉપર છે. અમે ‘ ખો’  આપી છે એવું 
કહો છો પણ તમ ેતો તમારા શાસનમાં સૌરા ની અન ેગુજરાતની ખોલ વાળી નાંખી છે, ગુજરાતની તમ ેઘોર ખોદી નાંખી છે. 
તમે કેવા શ દો વાપરો છો ી િ જશેભાઇ, તમને ખબર છે? માનનીય અ ય ી, છે ે એમણે જ ેક ું કે એક માથાભારે ઇસમ 
જમીનનો કબ  આપતો નથી માટે કામ અટ યું છે તમારે પહેલાં એવું પુછવાની જ ર હતી. આ ટી પણીઓ કરતા પહેલાં કે 
સાહેબ, આ એક ઇસમ કબ  આપતો નથી તો મહેસૂલ િવભાગ ારા, પોલીસ તં નો સહયોગ લઇ આ કબ  લેવા માગો છો 
કે કેમ? તો હ તમને પોઝીટીવ જવાબ આપતું , પણ તમે ના કહેવાનુ ંપહેલાં કહી દીધંુ, અમે જ ેકામ કયુ છે, મોરબી િજ ો અન ે
સુરે નગર િજ ો આજ ે ખેતીથી, કૃિષ ઉ પાદનથી, પશુપાલનથી લહેરાતો થઇ ગયો છે અને લા ખો ટન કૃિષ ઉ પાદન 
સૌરા , સુરે નગર અને મોરબીના ખેડતો લેૂ  છે અને પાક લે છે. જ ેજમીન ક ેસના રાજમાં પ ચીસ હ ર િપયે િવઘો કોઇ 
લેતી નહોતી આજ ે ી િ જશેભાઇ અન ેસૌરા ના જ ેધારાસ યન ેકહેવું હોય તો કહે કે બે પાંચ લાખ કે દસ લાખથી ઓછી 
િકમતે કોઇ જ યાએ જમીન મળતી હોય તો મને બતાવેં ! એ શનેા માટે?, આ ભા.જ.પ.ની સરકારે કૃિષ િવકાસ કય  અન ે
ઔ ોિગક િવકાસ કય  એટલે આ બધંુ થયું છે. તમારા વખતમાં તો લોકોને જમીન ગીરવે મૂકવી હોય તો કોઇ જમીન ગીરવ ે
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લેનાર પણ નહોતા, આ તમારા ક ેસનું શાસન હતંુ. (અંતરાય) ી લિલતભાઇ, તમે વ ચે ના બોલશો, તમારો હસાબ જદો ુ
કરીશુ,ં અ યારે ી િ જશેભાઇની વાત ચાલે છે, જ ેબોલશે એની જ વાત થશ.ે રપ-રપ વરસથી જ ેપાણી વહી ગયુ,ં એના 
પહેલાંથી વહી ગયુ.ં એના માટે કોણ જવાબદાર હતંુ?  એટલે આ બધંુ કોઇને કઇ ખબર નથીં , હ કહીશ તો બહ લાંબુ લાગશ ેું ુ
અને મોટ લાગશેું , આ નમદા બંધના દરવા  તમારા નેતાઓએ દ હીમાં ીમતી સોિનયા ગાંધી અને ી અહેમદભાઇ અન ે
બી ને આગળ કરી ન ખોલવા માટે કરેલું અને ગુજરાત સુખી ન થાય, ગુજરાત સમૃ  ન થાય એ માટે તમે લોકોએ કાવતરા 
કરેલા, દરવા  કરવા દીધા નહોતા, આ રેકડ ઉપર છે અને ચમ કાર  થયો, ી નરે ભાઇ મોદી વડા ધાન બ યા અન ેતરત 
જ મંજરી મળીૂ , તમને મંજરી આપતા કોણ રોકતંુ હતંુૂ ? શું પેટમા ંદુઃખતંુ હતંુ? પહેલાં એનો જવાબ આપોન,ે અ યારે બધા 
અમને પૂછો છો! હવે સાહેબ, મૂળ મુ ાની વાત... 
   અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ એક બે િમિનટ, એમનો જવાબ પૂરો થઇ જવા દો પછી હ તમને તક આપીશું .  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટલ ે : માનનીય અ ય ી, મારી રાજકીય ટી પણી એમણ ેકરી એટલ ેમ કરી છે. ન હ તો મારે 
બોલવાની જ ર નહોતી, હ ટ ધ પોઇ ટ વાત કરવા માગતો હતોું ુ , પણ આ ‘ ખો’  વાળી વાત નાંખી. પણ તમે ગુજરાતની ઘોર 
ખોદી નાંખી એ વાત તમે યાદ રાખ , એનો પ તાવો કર  યારેક સમય મળે યારે. માનનીય અ ય ી, સ ય ીની વાત 
સાચી છે કે અમે જ ેજમીનમાં કેનાલ બનાવવાનું ટે ડર મંજર કરી દીધંુ પરતુ કેટલાક યિકતઓ ારા તે માથાભારે છે કે સાદો ૂ ં
નાગ રક છે તે મન ેખબર નથી તે ી િ જશેભાઇનો ઓળખીતો હશે એટલ ેતેમન ેવધારે ખબર હશ ેકે આ માથાભારે છે એટલ ે
તેમણે જ ક ું કે માથાભારે છે.   
 ી િ જશ મેર  ે : મારો ઓળખીતો નથી પણ તમા  તં  આ ખાલી કરાવી શકતંુ નથી એટલે આપોઆપ એ સાિબત 
થાય છે કે તે માથાભારે હોવો ઇએ એ સરકારન ેપણ ગાંઠતો નથી. 
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટલ ે : માનનીય અ ય ી, સરકારને તો ઘણાંય નથી ગાંઠતા અમારે બધાને વારા ફરતી 
લાઇનમાં લાવવા પડે છે અને હવે મોટાભાગના બધા આવી જવા આ યા છે ગ યાં ગાંઠયા છે તે પણ પૂરાં કરી દઇશુ.ં બધાને 
કાયદામા,ં િનયમમાં માનતા કરી દેવાના છે. આ ગુજરાત તે કાયદો અને યવ થાથી ચાલના  ગુજરાતં  છે. કોઇની મનમાની, 
દાદાગીરી, લુ ખાગીરી કશું કોઇ અમે ચલાવવાના નથી. ગમે તે ાિતનો હોય, ગમે તે ધમનો હોય કે ગમે તે િવ તારનો હોય કે 
ગમે તે કામમાં અિનયિમતતા કરતો હોય, અમારી મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સરકારની આ બાબતમા ં કડકાઇ છે કે 
કોઇપણ ત વો હોય કે જ ે નાગ રકોન,ે ગામન,ે સમાજન ે પરેશાન કરતો હોય એવા ત વોન ે કડક હાથ ે ન યત કરવાનુ ં કામ 
અમારી સરકારે ઉપાડયું છે અને અમે કરીએ છીએ અન ેતમને પણ  તેમાં રસ હોય તો તમે અમને સહકાર આપો.  
 માનનીય અ ય ી, તેમની વાત એટલી જ સાચી છે કે કબ  મળતો નથી તેના કારણે અમે ટે ડર બહાર પાડી દીધંુ 
છે તે કામ અમ ેહાથ ઉપર લઇ શકતા નથી. તેમની લાગણી છે, હ અિધકારીઓ ડે વાત કરીશું , જ ર પડયે પોલીસ તં નો 
પણ સહયોગ કરીશુ ંઅન ેઆપણે આ કબ  લેવાનો ય ન કરીશુ.ં પરતુ સાથે સાથ ેઆખા નમદાના પ ર ે યમાં કહ તો ઘણી ં ું
જ યાએ નામદાર કોટમાંથી નાનો મોટો ટે આવી ય એટલે સરકાર પછી તે કામગીરીમા ંઆગળ વધી શકતી નથી.  કોટ 
કેસ ના હોય અને કોઇ કાવટ ના હોય છતાં કબ  ના આપતા હોય તો ચો સ અમ ેકાયવાહી કરીશુ.ં બીજુ,ં સાહેબ, આજ ેતક 
મળી છે તો માનનીય બધા જ સ ય ીઓને કહ કે છેવાડાના િવ તારમાં નમું દામાં પાણી મળતંુ નથી, ઉકાઇમાં નથી મળતંુ, 
શે ું માં નથી મળતંુ આવી રજઆતો બધા જ માનનીય ધારાસ ય ીઓ સરકારમાં અમને કરે છે અને એનું કારણ છે ઘણી ૂ
જ યાએ ખોટી રીતે ખેડતો પાણી ઉપાડી લેૂ , હ રો એિ જનો મૂકી દ,ે પાણી વાળી લ,ે આ કેનાલ જ ેતૂટી ગઇ, તૂટી ગઇ કરે છે 
તે કેનાલ તૂટવાના મોટા કારણમા ંહાથ ેકરીન ેકેનાલ તોડવાનું પણ કામ ચાલ ેછે કે પોતાનુ ંપાણી લઇ લ ેપછી બંધ ના થાય 
એટલ ેકહે નુકસાન થયુ ંઅને પછી લોકો તેના ો ઉભા કરે છે. એટલે આ બધુ બી  લોકોને પોતાને પાણી મળી ગયુ ંબરાબર 
પણ છેવાડાના ખેડત સુધી પણૂ , ખેતર સુધી પાણી ય તેમાં બધા જ ધારાસ યો સહયોગ આપે એવી સવન ેમારી િવનંતી.  
 ી પરશ ધાનાણી ે : માનનીય અ ય ી, માનનીય નમદા મં ી ીએ ખૂબ િવ તૃત વાત કરી પણ હ યાદ કરાવું આ ું

ી નીિતનભાઇ પણ કદાચ એ ડેલીગેશનના સા ી હશ.ે વષ ૨૦૦૬માં ી અહેમદભાઇના નેતૃ વ તળ ે ીમતી સોનીયા ના 
સહકારથી ી મનમોહનિસંહની સરકારે કોટની અદંર ગુજરાત સરકાર વતી લેિખત બાંયેધરી આપી અને યારે આ નમદા બંધની 

ચાઇ વધારવાની વાત હતી. હ નમદામા ંકયારેય ટીકાું -ટી પણીમાં પડયો નથી અને આ ગુજરાતના સં કાર પણ નથી અન ે
સં કારોનું હનન થાય એવ ુકઇ સરકારે પણ ન કરવું ઇએં . નમદે સવદે આખા ગુજરાતની વાદોરી છે. હ માનનીય મં ી ી ું
પાસેથી એટલુ ંજ ણવા માગંુ છ કે આ નમદા બંધની ચાઇ વધારવા માટે વષ ુ ં ૨૦૦૬મા ંઆપણને મંજરી મળી પછી જ ેતે ૂ
વખતે મ ય દેશમાં પણ ભાજપની સરકાર હતી, ડેમના દરવા  ફીટ થાય તો મ ય દેશમા ં કેટલાય ગામડા ં ડબી યૂ . 
માનનીય નીિતનભાઇ પ તા કરશે આપણે અહ યાથી િવ થાપીતો માટે પૈસા મોક યા છે એ પૈસા પણ ભાજપની સરકારે ના 
આ યા અન ે પ રણામ ે આપણે દરવા  બંધ કરવાની જ ે આપણે અિધકાર હતો તે અવરોધાણો હતો. આજ ે મારે માનનીય 
નીિતનભાઇને પૂછવુ ંછે કે, આ નમદા બંધના દરવા  ચડી ગયા, સંપૂણ બંધ પૂરો થઇ ગયો, કદરતની મહેરબાની કે મુશળધાર ુ
વરસાદ વર યો અન ે ડેમ છલકાઇ ગયો, કેટલાય કરોડો િલટર પાણી દ રયામા ં વહી ગયુ ં યારે માનનીય નમદા મં ી ી 
જણાવવા કૃપા કરશે કે નમદા ડેમ બની ગયો પણ પાણી છલકાઇ અન ેદ રયામા ંવહી ય છે અન ેતો પણ મારા સૌરા -
ક છના ખેડતના ખેતર સુધી પાણી પહ ચાડવામાં સરકાર શું કામ િન ફળ ગઇ છેૂ ?  માનનીય અ ય ી, મા ને મા  જ ે
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પાણી િવતરણની વ થા હતી, નમદાથી ૧૮લાખ ૪પ હ ર હેકટર આપણે પાણી પહ ચાડવાનું હતંુ, િસંચાઇ કમા ડ 
િવ તાર હતો, કમા ડ િવ તાર પણ ઘટાડયો અન ેએમ છતાં સોિશયલ ઇકોનોિમકલ સરવે મુજબ ભારતીય જનતા પાટ ની રપ 
વષથી શાસન કરતી સરકાર મા  ૩પ ટકા િવ તારની અદંર જ િસચંાઇનું પાણી પહ ચાડી શકી છે, તો આજ ેનમદાની મુ ય 
કેનાલ, શાખા, િવશાખા, શાખા, પશાખા, મળૂ કેનાલો કેટલી બનાવાની બાકી છે? માનનીય નમદા મં ી ી જવાબ આપે.  
 અ  ય ી : આવી ગયુ.ં બહ ટકમા ંજવાબ આપુ ંૂ . ૫લીઝ.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટલ ે : સાહેબ,  મોરબીનો અને ી પરેશભાઇ પહ ચી ગયા દ હી. (અંતરાય) મ એટલા 
માટે ક ું કે, તમે મોરબીમાં િન ફળ ગયા છો એમ એમણે ક ું એટલે ક ું હતંુ, હવે ી પરેશભાઇને કહી દ , નવા 
સ ય ીઓને થોડો ભૂતકાળ યાલ આવ.ે િપકચસ તો આખું જ વું પડે અધૂ  ન વાયં . તમે શ આત કરી એટલે મારે 
આખું વણન કરવું પડે છે. સાહેબ, માનનીય નરે ભાઇ...(અંતરાય)  
 અ  ય ી : બી  ો પણ છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલ ે : ભલે ર ા, સાહેબ, આ નમદાનો  છે. િવરોધપ ના નેતા ી પૂછતા હોય એટલે મારે 
એમનું સ માન રાખવુ ંપડે. માનનીય નરે ભાઇ મુ યમં ી ી બ યા પછી ચાઇ વધારવા માટે અમદાવાદમા ંઉપવાસ પર 
બેસવું પડયું હતંુ એ ગુજરાત અને આખો દેશ ણ ેછે. એ વખતે ભારત સરકારના િસંચાઇ મં ી ી સફૈયુદીન સોજ હતા, મંજરી ૂ
આપવાની કામગીરી અટકાવી દીધી હતી, બધા રાજયોની મંજરી હતીૂ , પણ એમણે કે ીય મં ી તરીકે એમનો વીટો વાપરીન ે
અને ચાઇ અટકાવી દીધી હતી. યારથી આ બધંુ ચાલ ુથયુ ંછે. મારા મૂળ નો જવાબ તમ ેકેમ નથી આપતા જને ેઆપવો 
હોય તે આપો કે બધંુ તૈયાર થઇ ગયું હતંુ, નામદાર સુ ીમ કોટની પણ તમે ક ું એમ મ ય દેશન ેિવ થાિપતો માટે આપણ ે
એક દવસમા ં િપયા ચારસો કરોડ મોકલી દીધા હતા,. બધંુ સુ ીમ કોટના ઓડર માણ ેઆપણે કરતા હતા. તમારી સરકારે 
નમદા બંધના દરવા  બેસાડવા માટે હ બંધ કરવાની વાત નથી કરતો ઉપર ચઢાવવાની વાત ક  છું ં ંુ . બે બાબત છે ઉપર 
દરવા  ફીટ કરવા અને ફીટ કયા પછી બંધ કરવા. દરવા  ઉપર બેસાડવા માટે સાત વષ સુધી તમારી કે ની સરકાર હતી, 
મંજરી ન આપી અનેૂ  એવો કેવો ચમ કાર થયો કે ી નરે ભાઇ  મોદી વડા ધાન થયા એટલે તરત જ એ દરવા  બેસાડવાની 
મંજરી મળી ગઇૂ ! એ આપોઆપ બતાવે છે કે એ ફાઇલ બધા લોકો કહે છે એમ સાહેબ, ફાઇલ દબાવીને બેઠા હતા. એમ મા  ં
કહેવું છે કે, ક ેસની દ હી સરકારના મં ી ગુજરાતની નમદા ડેમના દરવા  બેસાડવાની ફાઇલ સાત વષ સુધી દબાવીન ે
બેઠા હતા એ કેમ બેઠા હતા તેનો જવાબ આપવો હોય તો હજ પણ તમે આપોુ .  
 અ  ય ી :  માંક-૪.(અંતરાય)  આમા ંસમય પૂરો થઇ ય છે. માનનીય વ ભભાઇ.   

પોરબંદર િજ ામાં મંજરૂ  કરલે  નવા ાથિમક આરો ય ક ોે   
* ૨૧૬૧૫ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પોરબંદર િજ ામા ંકેટલા નવા ાથિમક આરો ય કે ો 
મંજરૂ  કરવામા ંઆવલે છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી 
માણે કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની 

સામે કેટલા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
મળવાપા  ૧૦ 

મંજરૂ  ૧૨ 

 (૩) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી વ ભભાઇ  ગો. કાકડીયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય આરો ય મં ી અને નાણામં ી ીએ ગઇ કાલે અઢી 
કલાક તડલકરની જમે ફટકાબા  કરી અન ે લ ી બજટે આપવા બદલ નાયબ મુ યમં ી ીુ ન ેખૂબ ખૂબ અિભનદંન.  
 માનનીય અ ય ી, આરો ય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , રાજયમાં આરો ય માટે સા  કામ થાય છેં . તો 
ગામડાંઓમાં ખૂબ જ મોટા માણમા ં ાથિમક આરો ય કે ો મંજર કરવામા ંઆવે છેૂ , તો આ ાથિમક આરો ય કે  મંજર ૂ
કરવા માટેની નીિત શું છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલ ે : માનનીય અ ય ી, રાજયમાં ગામડાંઓથી શ  કરી અને મહાનગરપાિલકાઓ સુધી 
આરો યની સુિવધાઓ ા  થાય એટલે પહેલેથી જ આખા દેશની પેટન છે. કઇ ગુજરાતની એકલાની આપણી પેટન નથીં . પેટા 
આરો ય કે , ાથિમક આરો ય કે , સામૂ હક આરો ય કે , સબ ડ ટીકટ હોિ પટલ, ડ ટીકટ હોિ પટલ.  સબ 
ડ ટીકટ હોિ પટલ, ડ ટીકટ હોિ પટલ અને િસિવલ હોિ પટલ, આ માણેનું નટેવક આખા રાજયમાં યા  છે. ભારત 

સરકારના ધોરણો માણે દર ૩૦૦૦૦ની વસિતએ એક ાથિમક આરો ય કે  બનાવવાનું થાય છે. મને આનંદ છે કે 
ગુજરાતની આપણી સરકારે આ ાઇટે રયા માણે રાજયમાં બધા જ િજ ામાં મોટાભાગે તમામ ાથિમક આરો ય કે ોનું કામ 
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પૂણ કરેલ છે. બધી જ આરો યની ાઇમરી સેવા ાથિમક આરો ય કે ોમાં આપવામાં આવે છે અને જ ેરણ િવ તારો હોય 
તેવા િવ તારોમા ં૨૦૦૦૦ની વસિતએ એક પી.એચ.સી. અપાય છે. બાકી સામા ય િવ તારોમાં ૩૦૦૦૦ની વસિતએ એક 
પી.એચ.સી. મંજર કરવામાં આવે છેૂ .  

ભાવનગર િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોનીે  ઘટ 
* ૨૧૬૪૨ ી કશભુાઇે  નાકરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામ ે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૧૩ 

હયાત ૧૩ 
વધુમા,ં ભાવનગર િજ ામા ં૨ (બે) સબ ડ ટીકટ હોિ પટલો 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શું આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી કશભુાઇ હીે . નાકરાણી :  માનનીય અ ય ી, સામૂ હક આરો ય કે ો નવા મંજર કરવાના ધોરણો શુ ંછે અન ેૂ
સામૂ હક આરો ય કે ોમાં આઉટ સોસ ગથી કામ કરતા વગ-૩ અને વગ-૪ ના જ ેકમચારીઓ છે તેમના પગાર ધોરણો શુ ં
નકકી કરવામાં આવેલ છે? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મ જમે અગાઉના માં ક ું તે માણે ૩૦૦૦૦ની વસિતએ એક 
પી.એચ.સી. છે. એવી જ રીતે ૮૦૦૦૦ની વસિતએ રણ િવ તારમા ંએક સી. એચ.સી. અન ેસામા ય િવ તાર હોય તો તેમાં ૧ 
લાખ ૨૦૦૦૦ની વસિતએ એક સી. એચ. સી. એટલે કે સામૂ હક આરો ય કે  મંજર કરવામાં આવે છે અનેૂ  ગુજરાતમાં પણ 
મોટાભાગે બધી જ જ યાએ સામૂ હક આરો ય કે ો બનાવી દીધા છે અને બધા જ સી. એચ. સી. કાયરત છે.  
 બી  એમનો  આઉટ સોસ ગથી કામ કરતા કમચારીઓ માટેનો છે. આઉટ સોસ ગની યવ થા રાજય સરકાર 

ારા ટે ડર બહાર પાડીને ઇ રદાર પાસેથી ભાવ મળેવી અને જદા જદા િવભાગોમા ંજ રયાત માણે દાુ ુ . ત. આરો ય િવભાગ 
હોય તો એમાં રાજય સરકારનુ ંપોતાનું કાયમી મહેકમ છે તે ખૂટતંુ હોય અને લોકોન ેસગવડતાઓ આપવા માટે, દદ ની સગવડ 
સાચવવા માટે આઉટ સોસ ગથી કમચારીઓ મળેવવામાં આવે છે. હમણાં થોડા મ હના પહેલા આખા નો મ મારી રીતે રી ય ુ
કય  અન ેભૂતકાળમાં એટલે કે થોડા વખત પહેલા આઉટ સોસ ગના કમચારીઓની અમારી સમ  રજઆતો આવતી હતી કે ૂ
સરકાર એક કમચારીન ેસમ  લો કે ૧૮ હ ર િપયા પગાર આપે છે. ઇ રદારન,ે એક કામ માટે ૨૦ હ ર િપયા  આપે છે, 
કોઇ કામ માટે ૨૨ હ ર િપયા આપે છે. પણ ઇ રદાર એમને એ પગારમાંથી પૂરતો પગાર આપતા નથી. એટલા માટે જની ૂ
વષ થી ચાલી આવતી થા હતી, એ અમ ેબનાવલેી કે મારા વખતમાં બનલેી થા નથી. પણ અમે તેનો રી ય ુકય  અન ેતેની 
આખી જ ે િસ ટમ છે, પ િત છે તેમાં સુધારો કરી દીધો અને કમચારી જ ે કામ કરતા હોય, પછી તે નસ હોય, એકસ-રે 
ટેકનીશીયન હોય, લેબ ટેકનીશીયન હોય, યુન હોય કે વીપર હોય, બધા જ પગારદારોન ે ચામા ં ચો પગાર નકકી કય . 
આખા રાજયમા ંસમાન કય  અન ેટે ડર બહાર પાડીન ેઆઉટ સોસ ગ એજ સીઓ અમને એ યકિત પૂરા પાડે તેના માટે એમન ે
સિવસ ચાજ આપીએ છીએ. પહેલા આપણે પગાર આપી દેતા હતા. એ પગારમાંથી એ એજ સીઓ ગેરરીિત કરતી હતી. હવ ે
ગેરરીિત બંધ કરી. એક યિ ત દા. ત. ભાવનગરમા ં કે મનગરમાં જયા ં હોય યા ં સો કમચારી આપણને આપે કે ૫૦૦ 
કમચારી પૂરા પાડતી હોય તો એમને ૫૦૦નો પગાર ન ી, એ સીધો સરકાર આપે અને એ કમચારીના આપણે એ ો 
એકાઉ ટ ખોલા યા, જથેી એમનો પગાર એ કમચારીના ખાતામાં સીધે સીધો જમા થઇ ય. ક પાઉ ડર હોય, નસ હોય  કે 
એકસ-રે ટેકનિેશયન હોય એનો પગાર સીધો ખાતામાં જમા થાય અને આઉટ સોસ ગ એજ સી માણસો પૂરા પાડે એને સિવસ 
ટેકસ ચૂકવવામા ં આવ.ે જયારે ઇ.એસ.આઇ. ોિવડ ડ ફડ વગેરે િનયમ માણ ેઆપવાનું  છે એ રાજય સરકાર તરફથી સીધા ં
કમચારીઓને આપવાની યવ થા પણ કરી દીધી છે. એટલે એક જ ેમોટી ચૂક હતી, મોટી ગેરરીિત  કરવાનો અવકાશ હતો એ 
હમણાં તાજતેરમાં પૂરો કય  છે અને અગાઉ જ ેકરોડો િપયાનો વધારાનો ખચ  થતો હતો  એના ઉપર િનયં ણ આવી ગયેલ 
છે. એટલે વરસે ઓછામા ંઓછ આ પ િત બદલવાથી સરકારને પુ ં ૦ કરોડ થી માંડીને ૧૦૦ કરોડ િપયાનો ફકત આરો ય 
િવભાગમાં આઉટ સોસ ગની કામગીરી કરીએ છીએ એમાં  ફાયદો થયો છે. હવે અમે કલેકટર ઓ ફસો અને માગ અને મકાન 
િવભાગ વગેરેમાં પણ આઉટ સોસ ગથી ભરતી કરવામાં આવે છે એમાં પણ નાણાં મં ી તરીકે મારી ફરજ છે એટલે એમાં પણ 
આ પ િત દાખલ કરવાના છીએ. જથેી આઉટ સોસ ગ કામગીરીમા ંખોટ શોષણ ન થાયું . સરકાર જ ેપગાર આપે છે એ પૂરેપૂરો 
કમચારીન ેમળ ેઅન ેઆઉટ સોસ ગ એજ સીન ેમહેનતાણા પેટે સિવસ ચાજ  મળ ેછે.   
 ી કનુભાઇ મ. બારૈયા : હંુ આપના મા યમથી  માનનીય  નીિતનભાઇ  પટેલ સાહેબ પાસેથી ણવા માગંુ  છ  કે ુ ં
મારા મત િવ તાર તળા મા ં ણ સી.એચ.સી. આવેલા છે. તળા માં છે ા ૩ર વષથી એમ.ડી.ની ણ જ યાઓ છે અન ે 
બી  એમ.બી.બી.એસ. ડોકટરોની જ યાઓ છે. ણ જ યા છે એમાથંી બે જ યાથી જ ચલાવવામાં આવે છે. જયારે બેમાંથી 
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એક ર  ઉપર હોય યારે બાજના સે ટરમાંથી ડે યુટેશન ઉપર મૂકવામા ં આવે છેુ . અમારી  ચાર લાખની વસિત છે એમા ં
મ હનામાં ૩ થી ૪  પી.એમ.ના  કેસ આવતા હોય છે.  યારે આ એમ.ડી.ની જ યા ભરવા માગો છો કે કેમ?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય સ ય ીને જણાવવાનું કે ડોકટરો તો અમારે ભરવા છે પરતુ મળતા નથીં . 
સી.એચ.સી.નું મહેકમ છે એમાં એમ.બી.બી.એસ. અને એક સિુ ટે ડે ટ પેિશયાિલ ટ કે  પી. . થયેલ ડોકટર હોય છે એ 

માણે જ યાઓ ભરવાની હોય છે. શહેરી િવ તારમા ંઅમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ વગેરેની ન કના િવ તારોમા ંઆ 
ડોકટરો ઉપલ ધ થાય છે. પરતુ બાકીના િવ તારમાં  ઉપલ ધ થતા નથીં . ભાવનગર િજ ામાં જ ેજ યાઓ મંજર થયેલ છે ૂ
એમાં ૩ એમ.ડી.ની જ યાઓ   ભરાયલેી છે. જયારે સી.એચ.સી.માં એમ.બી.બી.એસ.ની ૩૮ જ યાઓ મંજર થયેલ છે એ ૂ
ભરાયેલી છે.  હવે મેડીકલની સીટો વધારી છે એટલે વધારે િવ ાથ ઓ ડોકટરો બનશ ેઅન ેઆવનાર ચારથી પાંચ વષમા ંમન ે
િવ ાસ છે આ નું  િનરાકરણ  થઇ જશ.ે આપણા ગુજરાતમાં એક કહેવત છે કે કવામાં હોય તો હવાડામાં  આવેૂ . પહેલાના 
જમાનામા ં  કવામા ં જ નહોતંુ એટલ ે હવાડામા ં પાણી કઇ રીતેૂ  આવ!ે હવ ે કવો ભરાણો છે એટલ ે હવાડો પણ ભરાશેૂ . જટેલુ ં
કવામાં પાણી હતંુ એટલું પહ ચાડી શકયા છીએૂ . એ રીતે ડોકટરો પણ  પહ ચાડી શકીશુ.ં   
 ી દેવાભાઇ પંુ. માલમ : મારે માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે ભાવનગર િજ ામાં કેટલા  આરો ય કે ો ુ ં
આવેલા છે  અને  હવે વધારાની જ ર છે કે કેમ એની િવગતો આપવામાં આવ.ે   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : અગાઉ ક ું  એમ  બધા જ તાલુકા દીઠ  સી.એચ.સી. મળવાપા  છે એ આપણે  પૂણ  
કરી દીધા છે. ભાવનગર િજ ામાં કલ ુ ૧૩ સી.એચ.સી. આવેલા છે એમાં ભાવનગરમાં બે,  ગારીયાધારમા ંએક, ઘોઘામાં એક, 
જસેરમા ંએક, મહવામાં બેુ , િશહોરમા ંએક, તળા મા ં૩, ઉમરાળામા ં  એક, વ ભીપુરમા ંએક એમ કલ ૂ ૧૩ સી.એચ.સી. 
આવેલા છે. અ યારે એમ.બી.બી.એસ. ડોકટરોની જ યાઓ ભરાયલેી છે. જયારે ૧૩ એમ.ડી. ડોકટરો અન ેઅ ય ડોકટરો પણ 
છે. બીજુ,ં આપણે બહારથી ખાનગી ડો ટરોને પણ સી.એમ. સેતુ યોજના અંતગત િવઝીટ ગ ડો ટર તરીકે સેવા માટે 
બોલાવીએ છીએ અન ેએમને ઉ ચક મહેનતા ં આપીએ છીએ. આ રીતે આરો ય િવભાગ ારા દદ ઓની સેવા માટે શ ય 
એટલો ય ન અમે કરીએ છીએ.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જ ેરીતે આઉટ સોસ ગની વાત કરી. મારે માનનીય 
મં ી ી પાસેથી એટલુ ં ણવું છે કે આઉટ સોસ ગ વષ થી ચાલતી આવેલી યા છે. મારા યાલ મુજબ ગુજરાત સરકારે 
૨૦૦૬થી આઉટ સોસ ગ લાગુ કરી. વષ ૨૦૦૬મા ંતમારી સરકાર હતી. આઉટ સોસ ગ કયા કારણોસર લાગુ કરવામા ંઆવી? 
કયા વષમા ંલાગુ કરવામા ંઆવી એ માનનીય મં ી ી જવાબ આપે. કારણ કે આઉટ સોસ ગથી ૨૬ િવભાગો અને ૧૯૨ બોડ-
િનગમોની અદંર ડાયરે ટ ભરતી કરવામાં આવે છે. આ કઇ એજ સીઓ? મારા યાલ મુજબ ણ એજ સીઓ આખા ગુજરાતમા ં
૨૬ િવભાગ અન ે૧૯૨ બોડ-િનગમોની અંદર ભરતી કરે છે. તો આ ણ એજ સીઓ કઇ છે? મારા યાલ મુજબ ૨૦૦૬થી 
આઉટ સોસ ગ લાગુ કરેલ છે તો આઉટ સોસ ગની શ આત કયા વષથી થઇ?   
  અ  ય ી : બાકીના ો કોપ બહાર છે. ખાલી કઇ સાલમાં દાખલ કરવામાં આવી એ આપ બો યા છો.   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ તો મારી પાસે આ બધી મા હતી છે. અનુભવના આધારે.  
 અ  ય ી : મને ખબર છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : એટલ ે મ જવાબ આ યો. બાકી માનનીય સ ય ીએ જ ે  પૂ યો. મળૂ  તો 
ભાવનગર િજ ાના પી.એચ.સી.ન ે લગતો છે. આઉટ સોસ ગ (અંતરાય) ી પંુ ભાઇ, સાંભળો તો ખરા. તમને આખી 
દુિનયાના જવાબ આપંુ. મને સાહેબ પાસે ટાઇમ અપાવો. ભાઇ, હ યાંય પાછો પડતો નથીું .  
 અ  ય ી : આપની બ ેની પાસે ટાઇમ છે. મારી પાસે નથી.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : બરાબર સાહેબ.  
 અ  ય ી : હવ ે  માંક-૬ પર જવું છે. (અંતરાય) માનનીય મં ી ી તો આપવા તૈયાર જ છે. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય કેશુભાઇએ ભાવનગર િજ ા પૂરતો  પૂ યો અને મ 
િવ તૃત જવાબ આ યો. મ સામેથી એમ ક ુ.ં ી પંુ ભાઇ, સાભંળો. અમે તો પારદશક છીએ. અમારે કઇ છપાવવાનું કેં ૂ  
સંતાડવાનું નથી. સાહેબ, એટલે જ મ ક ુ.ં મારા શ દો વાંચી લે  કે મારા આરો ય િવભાગમા ંઆવું છે. બી ં િવભાગોમા ં
પણ આઉટ સોસ ગ પ િત ચાલ ેછે. હવ ેનાણામં ી તરીકે હ તેનો રી ય ુકરવાનો છું ંુ . આ શ દો મ વાપયા છે. આરો ય મં ી 
તરીકેનો મારો સીધો અિધકાર હતો એ મ ઉપયોગ કરી દીધો. કરોડો િપયા સરકારના, ના, ગુજરાતના મ બચાવી લીધા. 
હજ ઘણાં બચાવવાનું કામ મારે કરવાનું છેુ , એ હ કરી ર ો છ એટલ ેતમે આમાં કોઇ રાજકીય ટ પણીમાં ન પડશો અને આઉટ ું ંુ
સોસ ગ કયારથી છે વગેરેની મા હતી એકદમ મારા હાથવગી ન હોય. તેના માટે અલગ  પૂછ . (અંતરાય) ન જ  હોય ન ે
ભાઇ? કોઇ સં ગોમા ંન હોય. ી પંુ ભાઇ, મ એવુ ંનથી ક ુ,ં મ ક ું  કે  અ યારે ચાલે છે. (અંતરાય) 
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : ી નીિતનભાઇ સાહેબ, હમેશા વષ  પહેલાંની ટ પણી આપ કરતા હો છોં . એટલે ક ેસ 
ઉપર આપ ટ પણી કરતા હો છો.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : હંુ ક ેસ શ દ બો યો હોઉ તો તમ ેકહો.. 
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : હ એટલે જ આપને કહ છ સાહેબું ું ંુ . વષ ની ટ પણીમાં આપનું નમદામા ંકેનાલો તૂટવાનુ.ં.  
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 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : ીમતી સોિનયા ગાંધીનું નમદામાં નામ ન ી જ છે ભાઇ. તમે એનો બચાવ જ ના કરશો. 
સાત વષ ફાઇલ દબાવી રાખી છે. તમે શેનો બચાવ કરો છો? માનનીય અ ય ી, નમદાના દરવા  બેસાડવાની મંજરી કેમ ન ૂ
આપી તેની એક કલાકની ચચા હ મં ી તરીકે સામેથી માગંુ છું ંુ . આપ આપો સાહેબ અને ક ેસવાળા તૈયાર થાય. (અંતરાય) 
સાત વષનો હસાબ આપો. બી  વાત નહ  કરો. ૭ વષ અને ૧૭ દવસ.   
 અ  ય ી : કામકાજ સલાહકાર સિમિત બોલાવીશુ,ં ચાલો.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ૭ વષ અને ૧૭ દવસ. બ ે પ ે ગુજરાતની ને જવાબ આપવા 
બંધાયેલા છીએ. તમે બંધાયેલા છો, અમ ેપણ બંધાયેલા છીએ. આપો જવાબ.  
 અ  ય ી :  માંક-૬. (અંતરાય) મં ીને જવાબ આપવા માટેની ફરજ ન પાડી શકાય કે આવો જવાબ આપો. 
એમણે ક ુ ંતો ખ  કે એ અ યારે અમારી પાસ ેનથીં . કઇ સાલથી શ  થયું એ નથી.  
 ી શૈલષે મ. પરમાર : એટલ ેનથી સાહેબ, એ કો ટા ટ િસ ટમ. આઉટ સોસ ગ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે 
લાગુ કરી છે. માટે એમની પાસ ેજવાબ નથી.  
 અ  ય ી : સા ં . એ જવાબ તમે આપી દીધો ન?ે  માંક-૬, મનીષાબેન. 
 ીમતી મનીષા વકીલ : માનનીય અ ય ી, મારો  માંક-૬. 
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : કો ટા ટ િસ ટમ અને આઉટ સોસ ગ કોણે દાખલ કરી એનો જવાબ આપો.  
 અ  ય ી : માનનીય મનીષાબેન, (અંતરાય)વાત આવી ગઇ. આમાં મારો સમય જતો રહે.  
 

વડોદરા િજ ામાં કિષૃ  િવષયક વીજ ડાણો  
* ૨૧૯૬૩ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામા ંસામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૩૨૩૩ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૫૬૬૭.૩૦ લાખનો ખચ થયો. 
 ીમતી મનીષા વકીલ : માનનીય અ ય ી, મારે આપના ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવું છે કે તાઃ૩૧-
૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વડોદરા િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 
આપવામાં આ યા  અન ેઉકત િ થિતએ તે માટે કેટલો ખચ થયો? (અંતરાય) 
 અ  ય ી : હા પાડીન,ે કામકાજ સલાહકાર સિમિત એના માટે ફરી બોલાવીશુ.ં 
 ી પરશ ધાનાણી ે : સાહેબ, આઉટ સોસ ગનો મારો નાનો એવો  છે. (અંતરાય) 
 અ  ય ી : આપણે આગળ વધી ગયા, હવે ઘડીયાળના કાંટા પાછા ના આવ.ે લીઝ.. લીઝ.. 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગઇ િવધાનસભામાં આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ીએ હેરાત કરી હતી કે 
અષાઢી બીજ પહેલા અમે બધાને કનેકશન આપી દઇશુ.ં  મને આનદં થાય છે કે વડોદરા િજ ાની અંદર ર૦૧૮ અને ર૦૧૯મા ં
કલ મળીન ેુ ૩,ર૩૩ કનેકશન િપયા પ૬ કરોડના ખચ આપવામાં આ યા છે. તાલુકાવાર મા હતીની માનનીય સ ય ીએ 
માગણી કરી છે તો ડભોઇની અદંર ૪૬પ કનેકશન, િપયા ૮ કરોડ અને ૪૪ લાખ, દેસરમાં ૪૬ર  કનેકશન િપયા ૭ કરોડ 
અને ર૭ લાખ, કરજણમા ં૩૭ર કનેકશન િપયા ૭ કરોડ અન ે૯ લાખ, પાદરામા ં૩૮૦ કનેકશન િપયા ૬ કરોડ અન ે૬૭ 
લાખ, સાવલીમાં ૬૬૩ કનેકશન િપયા ૧૧ કરોડ અને ૭૮ લાખ, સીનોરમાં ર૩૮ કનેકશન િપયા ૪ કરોડ અને ૧ર લાખ, 
વડોદરા ા યની અંદર ર૯૦ કનેકશન િપયા પ કરોડ અને ૧પ લાખ, વાધોડીયામા ં૩૬૩ કનેકશન િપયા ૬ કરોડ અન ે૧૧ 
લાખ, આમ કલ ર વષુ , ર૦૧૮ અને ર૦૧૯ની અદંર ૩ર૩૩ કનેકશન િપયા પ૬ કરોડ ૬૭ લાખના આપવામાં આ યા છે. 
 ી તે  ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, તા. ૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા િજ ામાં નવા કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણની તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પે ડ ગ છે?  અને બી  મારો  છે કે એક કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ 
આપવા માટે સરેરાશ કેટલો ખચ થાય છે અન ેતેની સામ ેખેડતોને કેટલી રકમ ભરવાની થાય છેૂ ? 
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, જ ે પે ડ ગ કનેકશનની વાત કરી એમાં ણ ટાઇપના પે ડ ગ 
કનેકશન હોય છે. એક પેઇડ પે ડ ગ એટલ ે કે જમેણ ેપૈસા આપી દીધા છે અને ટક સમયમા ંકનેકશનો આપવામા ંઆવ ેછેૂં , 
બી  જ ેઅંડર પેમે ટ છે એટલ ેજને ેનોટીસો આપી દીધી છે અન ેનોટીસો આપીને એની જ ે યા ચાલ ુથઇ ગઇ છે, પેમે ટ 
આપી દીધા એટલે એને પણ પેઇડ પે ડ ગમા ંગણાઇ ય એટલે પેઇડ પે ડ ગના ર૯૪ કનેકશનો બાકી છે. અંડર પેમે ટ જને ે
નોટીસો અપાઇ ગઇ છે એવા ૯૪૬ કનેકશનો બાકી છે અને ર ટડ પે ડ ગ એટલે જનેી હ  યા બાકી છે એવા ૮૬૧ 
એટલે કલ રુ ૧૦૧ પે ડ ગ કનેકશનોની અંદર આમ વા જઇએ તો ર ટડ પે ડ ગની અદંર ૮૬૧ કનેકશનો પે ડ ગ છે.  
૮૬૧ કનેકશનો પે ડ ગ છે એમા ં૮૧૬ કનેકશનો તો મા  ર૦૧૯ના પે ડ ગ છે. ૮૧૬ કનેકશનની હ જ ેવાત ક  છ એમા ંું ં ંુ
ડીસે બર મહીનાના ૧૭૩ છે, નવે બર ર૦૧૯ના ૯ર, ઓકટોબરના પ૬, સ ટે બરના ૪પ. એટલે મારો કહેવાનો અથ એ છે કે 
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છે ા ૪-પ મહીનાના કનેકશનો વધારે છે.  ર૦૧૯ના યુઆરી માસના ઇએ તો ૧૧ બાકી છે, ફે ુઆરીના ર૧ બાકી છે, 
માચના ર૧ બાકી છે. આમ ધીમે ધીમે કઇકન ેકઇક કારણોસર આ બધા કનેકશનો અપાયેલા નથીં ં . પરતુ સરકારે જ ે હેરાત ં
કરી છે એ માણ ેસંપૂણપણે અમે બધા જ કનેકશનો આપવા જઇ ર ા છીએ. માનનીય સ ય ીએ બી  સવાલ પૂછયો કે 
કેટલો ખચ થાય છે તો દરેક િજ ાનો ખચ જદો જદો હોય છે પણ વડોદરા િજ ાનો એવરેજ ખચ ુ ુ ૧ લાખ ૬૬ હ રનો થયો છે. 
િપયા ૧ લાખ ૬૬ હ રની સામે મોટા ભાગનો ખચ તો રાજય સરકાર પોતે ભરતી હોય છે.  એમને જ ેપૈસા ભરવાના આવે છે 

એ ર ટેશન ચાજ ભરવાનો આવ ેછે. એ મા  ર૦૦ િપયા છે. ફી સ ચાજ, ડપોિઝટ ભરવાની આવે છે, એ ીમે ટ ચાજ 
ભરવાનો આવે છે, ટે ટ રપોટ ચાજ ભરવાનો આવે છે. એટલે ૫ એચ.પી.ની મોટરમા ં૭૬૬૫ િપયા ભરવાના આવ ેછે. એની 
સામે રા ય સરકાર ૧ લાખ ૬૬ હ ર િપયાનો ખચ કરે છે.   
 ીમતી સીમાબેન  અ. મોહીલે : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , વડોદરા 
િજ ામાં ખેડતો માટે કૃિષ િવધાયક વીજ ડાણ મેળવવામાં કઇ કઇ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામા ંઆવી છેૂ ?  
 ી સૌરભ પટેલ : મુ ય વ ે ણ યોજનાઓ આમ તો ચાલતી હોય છે. એક નોમલ એટલે કે સામા ય યોજના કહીએ 
છીએ. એક િશ ુલ કા ટ સબ લાનની યોજના કહીએ છીએ એ અને ી  ત કાલ યોજના છે. નોમલમા ં મોટાભાગના 
િજ ાઓમા ંદા.ત. વડોદરા તાલુકો ડાક ઝોનમા ંગણાય છે. બાકીના તાલુકાઓ નોન ડાક ઝોનમાં આવ ે છે. એટલ ેઆજની 
તારીખે આ ણેય યોજનાઓ ારા વડોદરા િજ ામા ંખેડતોને કનેકશનો આપવામા ંઆવે છેૂ .  

અમરલીે  અન ેભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કિષિવષયકૃ  વીજ ડાણ 
 *૨૨૫૭૫ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી અન ે
ભાવનગર િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કૃિષ િવષયક વીજ 

ડાણો આપવાના બાકી છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અન ે બે વષથી 

વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ. 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો 
આપવાન ુ આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઇ તમામ બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે  

પ ક –અ  

 

તાલુકો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ આપવાના 
બાકી કૃિષિવષયક 

વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા  

અમરેલી  ૧૧૯ ૦ ૦ 
બાબરા ૧૪૯ ૦ ૦ 
બગસરા ૨૪ ૦ ૦ 

ધારી  ૧૪૮ ૦ ૫ 
ફરાબાદ ૩૭૯ ૦ ૦ 
ખાંભા ૨૬૫ ૦ ૦ 

કકવાવુ  ૯૩ ૦ ૦ 
લાઠી ૧૫૯ ૦ ૦ 

લીલીયા ૧૭૯ ૦ ૦ 

 
 
 

અમરેલી િજ ો 
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 સાવરકડલાુ ં  ૧૭૩ ૦ ૦ 
ભાવનગર ૧૯૯ ૦ ૦ 
ગા રયાધાર ૨૩૭ ૪ ૦ 

ઘોઘા ૩૨૬ ૩ ૦ 
મહવાુ  ૪૬૧ ૬ ૦ 
જસેર  ૪૫૦ ૩ ૦ 

પાિલતાણા ૪૬૯ ૦ ૦ 
િસહોર  ૪૩૦ ૧ ૦ 
તળા  ૯૭૪ ૮ ૦ 
ઉમરાળા ૧૨૮ ૦ ૦ 

ભાવનગર િજ ો 

વ ભીપુર  ૪૩૩ ૦ ૦ 
 ી જ.ે વી. કાક ડયા : માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કેુ ં , મારો િવ તાર એ 
જગલના કાંઠા ઉપર આવેલો િવ તાર છેં . આ િવ તારમાં વ ય ાણીઓનો ખૂબ ાસ છે.  આના કારણ ેખેડતો રા  ેખેતરોૂ મા ં
પાણી વાળવા જઇ શકતા નથી. ખેડતોન ે દવસે ી ફેઝ અને દવસે િસંગલ ફેઝ વીજળી આપવા માગો છો કે કેમૂ ? બી   
છે કે ખેતીવાડી વીજ કનેકશનોના ટી.સી. બળી ગયા પછી ૧૦-૧૫ દવસ ેબદલવામા ંઆવે છે.  ણ દવસમા ં ટી.સી. 
બદલવામા ં આવે તો ખેડતોના પાક િન ફળ ન યૂ . મારો િવ તાર બાગાયત િવ તાર પણ છે. બાગાયત િવ તારમા ં
આંબાવાડીઓમાં ખુ ા તાર હોય અન ેપવન આવ ેતો તાર ભેગા થાય એના કારણ ેનુકસાન થાય છે. આથી આ િવ તારમાં તાર 
કાઢીને કેબલ યારે નાંખવામાં આવશ?ે  
 ી સૌરભ પટલ ે : મને કહેતા આનંદ થાય છે કે ગઇકાલે જ બજટેમાં ખેડતોૂ નો વષ  જનો  હતો કે દવસે વીજળી ૂ
આપવી. આ નો ઉકેલ લાવવાની હેરાત કરી છે. આદરણીય મુ યમં ી ીની દનકર યોજના ારા આવતા ણ વષમા ં
સંપૂણપણે આખા ગુજરાતમાં દવસે વીજળી આપવાનું પૂણ થશ.ે  સ ય ીએ વાત કરી કે ગીર િવ તારમાં પશુઓના ાસના 

ો છે. આ અંગે માનનીય મુ યમં ી ી અને મને ઘણી રજઆતો આવી હતીૂ . આવતા દવસોમાં સૌથી પહેલા દવસે વીજળી 
આપવાનું કામ ચાલ ુથશ ેએ ગીર િવ તાર અન ેઆજબાજના તાલુકાઓમાં કામગીરી કરીન ે દવસે વીજળી આપવામા ંઆવશેુ ુ . 
એટલી ણ કરવાની કે આની અંદર દવસે વીજળી આપવા માટે ખૂબ મોટા માણમાં ઇ ા ટકચર ઉભું કરવું પડે.  વીજળી 
સબ ટેશનમાં આવતી હોય છે. એ સબ ટેશનોમાં વીજળીના ડફર ટ લોટ આપવામા ંઆવે છે એ લોટ આપણે એવી રીતે 
આપવામાં આવે છે કે એક િવ તારને આટલા કલાક અને બી  િવ તારને આટલા કલાક વીજળી આપે. એટલ ે ખૂબ મોટા 

માણમા ંનવુ ંટા સિમશન નેટવક નાખવું પડશ.ે ખૂબ મોટા માણમાં નવા સબ ટેશનો નાખવા પડશ.ે એના કારણ ેઆપણે 
વીજળીનું ઉ પાદન દવસ ેવધારે ઉ પ  થાય, વીજળી ટોર થતી નથી. એટલે ખેડતો માટે વધારે વીજળીનું ઉ પાદન દવસ ેૂ
કેવી રીતે થાય એના માટે પણ આયોજન કરવું પડશ.ે વધુમાં વધુ ણ વષનો િપ રયડ રા યો છે. પરતુ જમે યોજના આગળ ં
વધતી જશ,ે ઇ ા ટકચર આગળ વધતંુ જશે એમ િજ ાઓને દવસમા ંઆપણે ક વટ કરવાનુ ંકરીશુ.ં  સ ય ીએ વાત કરી કે 
લાંબો િવ તાર છે. ચો સપણે આની અંદર આપણે નવી ઝંુબેશ ઉપાડી છે.  આ વષ બજટેમાં ઓછામાં ઓછા ર૦૦ થી ૪૦૦ 
કરોડ િપયા તો ફડર નાના કરવા માટે ખચ એ છીએ. ફડર લાંબા હોય એવા ફડરોનું બાયફરગેશન કરીશુ.ં એના કારણ ેએનુ ં
ટીપ ગ ઓછ થાય અને ગુણવ ાવાળી વીજળી મળ ે એના માટેની યોજના બજટેમા ં મૂકેલી છેુ ં . આપ ણો છો કે આપના 
વખતમાં આખા તાલુકા કે આખા િજ ામાં એક જ સબ ટેશન થતંુ હતંુ. એના કારણે આખા િજ ાના બધા ખેડતોને એક જ સબ ૂ
ટેશનમાંથી વીજળી આપવામાં આવતી હતી. આપણે દર વષ ૧૪૦ સબ ટેશન એટલ ે કરીએ છીએ કે આપ આ દવાસી 

પટામાં જઓ તો યાં આગળ કોઇ ફ રયાદ કે કોઇ માગણી નથી ુ કે મારા િવ તારમાં નવું સબ ટેશન આપો એવી પ રિ થિત 
આપણે ઊભી કરી દીધી છે અન ેઆવતા દવસોમા ંઆની અદંર પણ ૩ હોય તો ૩ ના ૬ એટલ ેકરવા માગીએ છીએ કે બે સબ 
ટેશની વ ચેનુ ંઅંતર ઓછ થાય તો ખેડતોને લાઇનો લાંબી કરવાની થાય છે એ લાઇનો પણ ઓછી થાયુ ૂં , ટીિપંગ ઓછા 

થાય, લો વો ટેઝના  ઓછા થાય જથેી ગુણવ ાવાળી વીજળી ખેડતોને મળે એ માણેનું આખું આયોજન કરેલુ ંછેૂ .  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, મં ી ી પાસેથી હ ણવા માગુ છ કેું ંુ , ૩ વષની લાંબા ગાળાની 
યોજનાની વાત કરી સારી વાત છે કે ખેડતોને દવસે પાૂ વર આપવો ઇએ. પરતુ ગીર િવ તાર આપ ણતા હશો કે રોજ ં
બગસરા અને અમરેલી િજ ાનો આજબાજનો િવ તાર છે યા ં િસહંો અન ે દીપડાનો મોટો ાસ છેુ ુ , ખેડતોને રા  ે પાંજરામા ંૂ
પૂરાઇ રહેવું પડે છે. એ પાંજરા ઉપર દીપડા મારણ કરીન ેમારે છે, કેટલાય ખેડતોને હમણા ંમાયા છેૂ . એવા સં ગોમા ં પેિશયલ 
કેટેગરીમાં ગીર િવ તારમાં ધારી, બગસરા અને બાજમાં વીસાવદર એમાં થોડા દવસોમાં કોઇ પણ ઓ ટરનેટીવ યવ થા ુ
કરીને દવસે વીજળી આપવા માગો છો કે કેમ? એની પ તા કરો. 
 ી સૌરભ પટેલ : અમારા િવ તારના સાંસદ સ ય ીઓએ, એ િવ તારના પાટ ના મુખ ીઓએ આપની જ ેિચંતા 
છે એની અમ ેબે મ હના પહેલા િચંતા ય ત કરી હતી. આદરણીય મુ યમં ી ીએ મન ેસૂચના પણ આપી છે કે બન ેએટલુ ં
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જ દી આપણે આ િવ તારમાં આગળ લેવાનુ ંછે. એટલે આખા ગુજરાતની અદંર આપની જ ેિચંતા છે એ અમારી પાટ ની અંદર 
આની ઘણી ચચા થઇ ગઇ છે અન ેઅમ ેઆ િવ તારને પેલી રીતથી, (અંતરાય) િકસાન સંઘે અને બી  અનેકે  રજઆત કરી ૂ
છે અન ેઅમારા મુ યમં ી ીએ આની િ લઅર ઇ ટકશન, ડાયરેકશન આપી છે એટલે ગુજરાતની અંદર પહેલો િવષય યારે 
ચાલુ થશે અને અ યારે ટોપ મો ટ ાયો રટીમાં નવું ઇ ા ટકચર કરવાનું કામ ચાલી ર ું છે અને એ ઇ ા ટકચરનું કામ જ ે
ભાગમાં પૂ  થશે એટલા િવ તારમા ંચાલ ુથશે એ માણ ેઅમ ેઆગળ વધીશુંં .  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વશં : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ કીધંુ અને ગઇકાલે નાણામં ી ીએ પણ હેરાત 
કરી કે ણ વષ આપવાની. યારે મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કે ણ દવસનું અગાઉ સ  મળેલુ ંઅને ણ દવસના ુ ં
સ ની અંદર આપે બી  દવસે તમે દવસે વીજળી આપવા માટેની હેરાત કરી હતી તો એ વખતે સરકારનું કોઇપણ કારનુ ં
લાિનંગ કયા વગર તમે હેરાત કરી હતી કે તમ ેએ વખતે (xxx) આ યો હતો.    

 અ  ય ી : આ *(xxx) શ દ કાઢી નાખવામાં આવે છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : ણ વષ પછી આપવાની હેરાત કરી છે એ સારી વાત છે, આવકારદાયક છે પણ પહેલા 
અગાઉ હેરાત કરી હતી તો એ વખતે તમે શું લાિનંગ કયુ હતંુ એની પણ તમારે હેરાત કરવી ઇએ.  
 અ  ય ી : આવી ગયુ,ં માનનીય પંુ ભાઇ... 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : અમે પ  લખીન ેપણ ણ કરી હતી. (અતંરાય)  
 અ  ય ી : આપનો  આવી ગયો. જવાબ આપે છે મં ી ી. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વશં : રા યના ખેડતોન ેસરળતા પડે એના માટે અમ ેરજઆત કરી હૂ ૂ તી. તમ ેઅ યારે કહો છો કે 
અમારા સાંસદોએ રજઆત કરીૂ . અમે તો વષ થી રજઆત કરીએ છીએૂ . તમ ે હેરાત કરી હતી તો એ વખતે તમે યા આધારે 

હેરાત કરી હતી એની પ તા કરવામાં આવ.ે  
 ી સૌરભ પટેલ : માનનીય અ ય ી, પહેલી વ તુ કે મ એવી રીતે કોઇ હેરાત કરી નથી. (અંતરાય) અરે ભાઇ, 
મારી વાત તો સાંભળો. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : ગૃહના નેતા ી ઊભા થયા છે. લીઝ.  
  ી િવજયકમાર પાણી ુ : માનનીય અ ય ી, આ બે  ભેગા થાય છે. યારે વચમા ંઆજથી બે મ હના પહેલા 
દીપડાનો ખૂબ ાસ બગસરા િવ તારમાં જ ેઊભો થયો યારે સરકારે યાંના લોકોની જ ેલાગણી હતી કે રા ે ખેડત ખેતરમા ંૂ

ય, દીપડો ઓિચંતો આવે અને ઉપાડી ય અથવા તો યા ંઆગળ ભરખી ય તો તમે આન ેકાંઇક દવસ ેઅમને ટે પરરી 
કરી આપો અન ે યારે હેરાતમા ંએ દવસોમા ંટે પરરી આપણે કરી દીધી. યારપછી ગઇકાલ ેબજટેમા ંજ ેઆપણ ે હેરાત કરી 
છે એ કાયમી માટે કરી છે. આપ સૌ ણો છો કે કોઇ પણ  આખી યવ થા દા.ત. યોિત ામ યોજનામાં ૨૪ કલાક લાઇટ 
કરી તો ટોટલ આપણે સબ ટેશનની કેપેિસટી, વાયરો, લાઇનો બધી લઇ જવી આ બધંુ આપણે અપ ેડ કયુ અને આખી 
યોજનાને સફળ કરી. એવી જ રીતે આ યોજના પણ ણ વષ કોઇ ખેડતને રા ે ૂ ૯-૦૦ વા યા પછી ખેતરમાં જવું ના પડે અન ે
સવારથી એને લાઇટ મળે અને બધાને ૮-૮ કલાકનો રાઉ ડ હતો એના બદલે ૧૬ કલાકમાં જ પતી ય. રાતના ૮-૦૦ 
કલાક દરેક ખેડત પોતે આરામથી સૂઇ શકે એટલા માટે આપણે ગઇકાલે જ હેરાત કરી છેૂ . ણ વષનો તબ ો એટલા માટે છે 
કે આખા ગુજરાતમાં દરેક જ યાએ આપણે આ ચેઇ જ લાવીએ છીએ અને એમાં સોલારનો પણ આપણે મેકસીમમ ઉપયોગ 
કરવાના છીએ. આ રીતે આખી યવ થા શ  કરીએ છીએ. આ વષથી શ  કરીએ છીએ, ટક સમયમા ંશ  કરીએ છીએ અન ેૂં
પહેલા જયા ં જગલ િવ તાર છેં , જયા ં િસંહ અન ે દીપડાઓની તકલીફ છે યાંથી શ આત કરીએ છીએ આપણે એ િજ ામા ં
પહેલા કરીશુ ંઅન ેપછી બાકીનામાં આપણે આગળ વધીશુ.ં    
 અ  ય ી : માનનીય હષદભાઇ, બંદૂક લઇને આ યા નથીન?ે 
 ી હષદકમાર માુ . રીબ ડયા : ના, . માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીું ને  પૂછવા માગંુ છંુ.  
  અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે. નેક ટ. 

અતારાં કત ો 
(તારાં કત ો રીમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 

જનાગઢૂ  િજ ામાં પેટા ક ોનીે  ઘટ 
 ૨૧૬૭૫ ી દેવાભાઇ માલમ (કશોદે ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) જનાગઢૂ  િજ ામા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા પેટા કે ો મળવાપા  છે તેની 
સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
મળવાપા  ૧૯૧ 

હયાત ૨૩૭ 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  
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 (૨) ઉ ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનંુ શંુ આયોજન છે?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

સુરત િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ  
 ૨૧૬૨૩ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે(અકોટા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત મહાનગરપાિલકા િવ તાર અને સુરત િજ ામા ં  તાલુકાવાર 
હાથીપગા રોગના કેટલા દદ  ન ધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં
સુરત મહાનગરપાિલકા િવ તાર અને સુરત િજ ામા ં તાલુકાવાર 
હાથીપગા રોગના નીચ ેમુજબના દદ  ન ધાયા, 

નં. તાલુકા ન ધાયેલ કેસ 
૧ સુરત મહાનગરપાિલકા  ૫૯ 
૨ ચોયાસી  ૦ 
૩ ઓલપાડ ૧ 
૪ બારડોલી ૫૭ 
૫ મહવાુ  ૨૮ 
૬ કામરેજ ૯ 
૭ પલસાણા ૧૭ 
૮ માંડવી ૫૭ 
૯ માંગરોલ ૧૭ 

૧૦ ઉમરપાડા ૩ 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓને સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને 

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓને દદમાં કાયમી રાહત મેળવી 
શકે તે માટે સજરી કરવામા ંઆવ ે છે. તેમજ વ માવજત અગંેની 
તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી પુરી પાડવામા ંઆવે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે 
શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે મુજબના 
પગલા ંહાથ ધરવામાં આ યાઃ-  

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા શોધખોળ 
અને સારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ને વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં કિષૃ  િવષયક વીજ ડાણો 

 ૨૧૬૫૮ ી રાજ િસંહે  ચાવડા ( હમતનગરં ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં
અનુસુિચત િતના લાભાથ ઓને અ તાના ધોરણ ે કૃિષ િવષયક 
વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ સાબરકાંઠા િજ ામા ં
કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૧૪૨ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામાં આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૨૦૩.૩૧ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ધોળકાથી સહીજ રોડન ેચારમાગ ય કરવાનું આયોજન 
 ૨૧૯૧૩ ી ભુપે ભાઇ પટલે   (ઘાટલો ડયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના ધોળકા થી સહીજ રોડને ચારમાગ ય કરવાનંુ આયોજન છે 
કે કેમ,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની મંજરીૂ  આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨) . ૩૪૧૨.૮૩ લાખ. 

 (૩) આ કામગીરી ઉ ત િ થિતએ યા તબ ે  છે ?   (૩) ગિતમાં.  
--------- 
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વડોદરા અન ે મનગર િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અન ે એસટીની વસૂલાત 
 ૨૨૬૨૯ ી અ યકમારુ  પટલે  (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા અને 

મનગર િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વયે . ૧૦ 
લાખ કે તેથી વધ ુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
અનુ િજ ો એકમ 
૧ વડોદરા ૭૪૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઓ ોિગક એકમો કે યાપારી 
ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી છે, અને 

  (૨)  
અનુ િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી 

રકમ  
( . કરોડમા)ં 

૧ વડોદરા ૮૭૩૦ ૬૮૯૭.૬૭ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો તેવા 
કેટલા એકમો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં શા ં પગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામાં આવેલ મનાઈ હકમુ  
િસવાયના, વડોદરા િજ ામા ં ૭૯૪૦ એકમોમા ં તથા મનગર 
િજ ામા ં૧૩૫૧ એકમોમા ંગુજરાત વચેાણવેરા, ગુજરાત મુ યવિધત 
કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તથા જમીન મહેસૂલ કાયદા 
અ વય ેપગલા ંલેવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
જનાગઢૂ  અન ેપોરબદંર િજ ામાં સે સટે , વેટ અન ે એસટીની વસૂલાત  

 ૨૨૫૬૧ ી હષદકમારુ  રીબડીયા  (િવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ  અને 
પોરબંદર િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વયે . ૧૦ 
લાખ કે તેથી વધ ુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
મ. નં. િજ ો એકમ 
૧ જનાગઢૂ  ૧૧૯ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઓ ોિગક એકમો કે યાપારી 
ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી છે, અને 

  (૨)  
મ. નં. િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી 

રકમ  
( . કરોડમા)ં 

૧ જનાગઢૂ  ૫૬૨ ૧૮૧.૧૦ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો તેવા 
કેટલા એકમો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં શા ં પગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ં આવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, જનાગઢૂ  િજ ામા ં૫૧૯ એકમોમા ંતથા પોરબદંર 
િજ ામા ં૧૮૮ એકમોમા ંગુજરાત વચેાણવેરા, ગુજરાત મુ યવિધત 
કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તથા જમીન મહેસૂલ કાયદા 
અ વય ેપગલા ંલેવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં પેટા ક ોનીે  ઘટ 

 ૨૧૮૬૦ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા પેટા કે ો મળવાપા  છે તેની 
સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
મળવાપા  ૩૨૮ 
હયાત ૩૬૩ 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનંુ શંુ આયોજન છે?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

માંડલથી સંગપુર ર તાને પહોળો કરવાનું આયોજન 
 ૨૧૬૧૯ ી કબેરુ ભાઈ ડ ડોર (સંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ   (૧) હા, . 
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િજ ાના માંડલ થી સંગપુર ર તાને પહોળો કરવાનુ આયોજન છે કે 
કેમ, અને 
 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની મંજરીૂ  આપવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) . ૪૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
એસટી અ વયે માસવાર આવક 

 ૨૨૪૭૪ ી ગુલાબિસંહ રાજપુત (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં
માસવાર એસટી અ વયે કેટલી આવક થઈ, અને 

  (૧) પ ક-અ મુજબ 

 (૨) ઉ ત આવકમા ંઘટાડો થયો હોય તો તે અંગેના કારણો 
શંુ છે? 

  (૨)  રહેતો નથી. 

પ ક-અ 
(રકમ . કરોડ) 

વષ યુઆરી ફે ુઆરી માચ એિ લ મે  જૂન જુલાઈ ઓગ  સ ટે બર ઓ ટોબર નવે બર ડસે બર ટોટલ 
તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  

તા-૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૨૮૨૨.૦૦ ૨૭૨૨.૯૫ ૨૭૦૨.૯૯ ૨૬૮૫.૦૪ ૨૬૫૦.૭૯ ૨૬૯૦.૬૯ ૨૭૩૫.૭૬ ૨૪૦૪.૬૯ ૨૬૯૫.૨૮ ૨૫૧૯.૮૩ ૨૭૧૨.૪૧ ૨૫૨૬.૪૨ ૩૧૮૬૮.૮૫ 
તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  

તા-૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૨૬૫૩.૨૬ ૨૮૮૩.૦૦ ૨૮૭૨.૩૪ ૨૯૮૦.૧ ૨૭૫૭.૧ ૩૧૯૨.૯૫ ૩૩૨૭.૭૯ ૨૯૪૦.૪૮ ૨૭૬૧.૪૯ ૨૪૨૪.૦૧ ૨૭૫૫.૦૯ ૨૮૯૮.૫૩ ૩૪૪૪૬.૧૪ 
 

--------- 
જનાગઢૂ  િજ ામાં પેટા ક ોનીે  ઘટ 

 ૨૧૬૨૧ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરજે ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) જનાગઢૂ  િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા પેટા કે ો 
મળવાપા  છે તેની સામ ેકેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  
મળવાપા  ૧૯૧ 
હયાત ૨૩૭ 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ખેડા અન ેભાવનગર િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજરીૂ  

 ૨૨૬૦૨ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ખેડા અને ભાવનગર િજ ામા ં િવભાગ હ તક કેટલા 
ર તાઓ નવા અને કેટલા ર તાઓના સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  
આપવામાં આવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનંુ કામ પૂણ થયુ,ં   
 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનંુ કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
ર તાનંુ કામ ચાલુ કરવાનંુ બાકી છે, અને  

 

 (૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં
રા ય તથા પંચાયત િવભાગમાં ખેડા અને ભાવનગર િજ ામા ંનવા 
ર તાઓ તેમજ સમાર કામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન થયેલ 
(બાકી 
કામ) 

નવા ર તા ૭૬ ૧૩ ૫૪ ૯ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૮૪ ૩૭ ૪૩ ૪ 
નવા ર તા ૩૬ - - ૩૬ 

ખેડા 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭૨ ૪ ૯ ૫૯ 
નવા ર તા ૨૮ ૬ ૧૯ ૩ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૪૧ ૯ ૨૮ ૪ 

ભાવનગર 

૨૦૧૯ નવા ર તા ૩૯ - ૧૩ ૨૬ 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ંસુધીમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશે? 
  

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
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નવસારી અન ેવલસાડ િજ ાઓમા ંર તાઓની કામગીરીની મંજરીૂ  
 ૨૨૬૫૩ ી અનંતકમારુ  પટેલ (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામા ં માગ અને મકાન 
(રા ય) હ તકના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા 
ર તાઓના સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ રા ય િવભાગના મંજરૂ  થયલે 
ર તાઓની િવગતો. 

મંજૂર થયેલ ર તાની સં યા વષ 
નવા ર તા સમારકામ 

તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૮  
થી  

તા-૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
- ૯ 

તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  - ૧૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં  

  (૨) ૧૬ 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અને કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે  

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે   

 

 (૩) અન ે(૪) ૬ ર તાઓનુ ં કામ ગિતમા ં અને ૪ 
ર તાઓની વહીવટી યા પૂણ કરી કામગીરી બનતી 
વરાથી પૂણ કરવામા ંઆવશ.ે  

--------- 
રાજકોટ િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ 

 ૨૧૬૭૮ ી અરિવંદ રૈયાણી  (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રાજકોટ િજ ામા ં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા દદ  
ન ધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રાજકોટ િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદ  ન ધાયા, 

મ તાલુકાનુ ંનામ ન ધાયેલ કેસ 
૧. ધોરા  ૦ 
૨. જતેપુર ૦ 
૩. જસદણ ૧ 
૪. ગ ડલ ૧ 
૫. ઉપલેટા ૦ 
૬. કોટડાસાંગાણી ૮ 
૭. લોધીકા ૬ 

 (૨) ન ધાયેલા દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને  

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓ તેમના દદમા ં કાયમી 
રાહત મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ંઆવ ેછે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા?  

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 

--------- 
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વડોદરા અને મ હસાગર િજ ાઓમા ંર તાઓના કામની મંજરીૂ  
 ૨૨૬૨૬ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અને મ હસાગર િજ ામા ં િવભાગ 
હ તક કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા ર તાઓના 
સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અને કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા અન ે મ હસાગર િજ ામા ં નવા ર તાઓ તેમજ 
સમારકામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન થયેલ
(બાકી 
કામ) 

નવા ર તા ૪૪ ૧૭ ૨૫ ૨ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૩૯ ૩૧ ૫ ૩ 
નવા ર તા ૩૯ ૨ ૯ ૨૮ 

વડોદરા 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૬૭ ૧૧ ૧૩ ૪૩ 
નવા ર તા ૨૯ ૧૫ ૩ ૧૧ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૩૬ ૩૧ ૧ ૪ 

મ હસાગર 

૨૦૧૯ નવા ર તા ૧૨ ૮ ૧ ૩ 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામ વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વારાથી. 

--------- 
વલસાડ િજ ામા ંપેટા કે ોની ઘટ 

 ૨૧૬૭૬ ી કનુભાઈ દસેાઈ (પારડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા પેટા કે ો 
મળવાપા  છે તેની સામ ેકેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને  

  (૧)  
મળવાપા  ૩૨૮ 
હયાત ૩૬૩ 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મનગર એમ. પી. શાહ મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ 

 ૨૧૬૭૪ ી રાઘવ ભાઇ પટેલ ( મનગર- ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, મનગર નું સંવગવાર કલુ  કેટલ ુ મહેકમ 
મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, મનગરનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૩૭ 
વગ-૨ ૯૯ 
વગ-૩ ૧૮૫ 
વગ-૪ ૧૭૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૯૦ ૪૭ 
વગ-૨ ૪૬ ૫૩ 
વગ-૩ ૧૧૮ ૬૭ 
વગ-૪ ૧૭૭ ૦૦ 
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 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકનો અ વીકાર, રા નામા ંતથા વયિનવિૃ  
ના કરણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત 
અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ક ંડથીુ  બારે  ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 

 ૨૧૯૦૭ ી િકશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના ક ંડથીુ  બારે  ર તાન ે પહોળો કરવાનુ ં આયોજન 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) . ૨૨૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામા ંજજરીત વીજ વાયરો અન ેથાંભલા બદલવા બાબત 

 ૨૧૮૮૫ ી મહેશકમારુ  રાવલ (ખંભાત) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાગરખેડૂ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ભાવનગર િજ ામા ં
કલુ  કેટલા કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે કેટલા થાંભલા 
બદલવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૮૩૭.૯૨ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અને ૯૪૨ 
વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પાછળ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૭૪૮.૦૮ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

બોરસદ તાલુકાના ભાદરણ સી વા દહેવાણ રોડના કામ બાબત 
 ૨૨૫૯૦ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના બોરસદ તાલુકાના ભાદરણ સી વા દહેવાણ રોડનુ ં
કામ છે  ેકઈ એજ સીન ે યારે કેટલા સમયમા ં પૂણ કરવાની 
શરતે સ પવામા ંઆવેલ, અન ે

  (૧) ઉ ત િ થિતએ સદર ર તાનુ ંકામ ઇ રદાર ગીરીશ 
જ.ેપટેલન ે તા.૧૭-૧૨-૨૦૧૯થી ચાર માસમા ં પૂણ 
કરવાની શરતે સ પવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે અ વય ે ઉ ત િ થિતએ એજ સી ારા 
સમયમયાદામા ંકામ કરવામા ંઆવેલ ન હોય તો તેની સામ ેશા ં
પગલા લેવામા ંઆ યા? 

  (૨) સદરકામ ગિતમા ં છે અન ે કરારનામા ં મુજબ  
તા.૧૬-૦૪-૨૦૨૦ સુધીમા ં પૂણ કરવાનુ ં હોઇ  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામા ંનમદા કેનાલમા ંપડેલ ગાબડા અને ભંગાણ 

 ૨૩૩૪૦ ી મહેશકમારુ  પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામા ં ૨૦૧૯ની સાલમા ં નમદા 
કેનાલમા ં કઇ-કઇ જ યાએ ગાબડા અન ેભંગાણ પડવાની 
ઘટનાઓ બની, 

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ામા ં ૨૦૧૯ની સાલમા ં નમદા 
કેનાલમા ં જદીુ  જદીુ  જ યાએ ગાબડા અન ે ભંગાણ પડવાની 
નીચે મુજબ ઘટનાઓ બનેલ છે. 

તાલુકો િવશાખા 
નહેરો 

શાખા 
નહેરો 

કલુ  

ભાભર ૩ ૧ ૪ 
વાવ ૭ ૧૦ ૧૭ 
થરાદ ૦ ૭ ૭ 
સુઇગામ ૫ ૮ ૧૩ 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  305 

કલુ  ૧૫ ૨૬ ૪૧  
 (૨) આવી ઘટનાઓમા ં કેટલા કો ટા ટરોન ે
જવાબદાર ઠરાવવામા ંઆ યા, 

  (૨) આવી કલુ  ૪૧ ઘટનાઓ પૈકી ૧ િક સામા ં ગેટ 
ઓપરેશનની ખામીના લીધે ૧ કો ટા ટર જવાબદાર છે. પરતું  
આ તમામ ઘટનાઓ ડીફે ટ લીયાબીલીટીના સમયમા ં આવતી 
હોઇ કલુ  ૧૦ કો ટા ટરો પાસ ે કેનાલ રીપેર ગ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 

 (૩) જવાબદાર કો ટા ટરો પાસ ે કેટલી રકમ વસૂલ 
લેવામા ંઆવી, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) કયા કયા કો ટા ટરો પાસ ેગાબડા અન ેભંગાણ 
રીપેર કરવામા ંઆ યા ? 

  (૩) નીચે જણાવેલ કો ટા ટરો પાસ ેગાબડા ંઅન ેભંગાણ 
રીપેર કરાવવામા ંઆ યા. 

૧ એમ.એમ.સી. ા.િલ. આદીપુર 
૨ ગેનન ડ કલ  & કપનીં  ાઇવેટ િલં., મુંબઈ 
૩ એસ.ઇ.ડબ ય.ુ ઇ ા. િલ. હૈ ાબાદ 
૪ એસ.ઇ.ડબ ય.ુ – મેઘા એં નીયર ગ ( ટ વચર) 
૫ માયા ક ટ શન, અમદાવાદ 
૬ જલારામ ોજે સ, િલ. અમદાવાદ 
૭ એલ.કે.પટેલ, લાખણી 
૮ ચામુંડા ક ટ શન, ડીસા 
૯ અંબર ક ટ શન, ઝેરડા 

--------- 
કાલાવડથી રાજકોટ એ ોચ રોડ અન ેરાજ થળીથી ચાપરા અન ેબેડીયા રોડન ે ઈ ટ કરવાની મંજરીૂ  

 ૨૨૫૪૮ ી િવણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કાલાવડથી 
રાજકોટ એ ોચ રોડ અન ે રાજ થળીથી ચાપરા અન ે બેડીયા 
ગામથી િનકાવાથી નાના વડાળા ઈ ટ રોડ યારે કેટલા 
ખચ મંજરૂ  કરવામા ંઆ યો, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ રોડની મરામત માટે કેટલી ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવી, અને 

 

 (૧) અને (૨) ઉ ત િ થિતએ રજઆતૂ  પૈકીના ર તામાંથી 
અને જ રીયાત મુજબનો િનકાવાથી નાનાવડાળા રા ય 
ધોરીમાગન ે ઈ ટ બેડીયા એ ોચ રોડ ખાસ મરામત વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં . ૩૪.૦૦ લાખની રકમથી મંજરૂ  કરવામા 
આવેલ છે. 

 (૩) આ કામ કેટલા સમયમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશ ે?   (૩) મંજરૂ  થયેલ ર તાની ટે ડર યા પૂણ કરી બનતી 
વરાએ કામ પૂણ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
પેટલાદથી સંદેસર રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 

 ૨૧૬૨૦ ી સી. કે. રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના પેટલાદ થી સંદેસર રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) . ૯૧૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
મનગર . . હોિ પટલન ેઅપ ેડ કરવા બાબત 

 ૨૨૫૫૪ ી િવ મભાઇ માડમ (ખભંાિળયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર ખાતે 
આવેલ . . હોિ પટલન ે આધુિનક સિુવધા ધરાવતી 

  (૧) હાલ આયોજન ( લાન ગ)ના તબ ે  છે. 
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હોિ પટલ તરીકે અપ ેડ કરવા મેટરનીટી ચાઇ ડ લોકની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કામગીરી કેટલા ખચ યા ંસુધીમા ં
પૂણ કરવામા ંઆવશ,ે અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ટે ડર યા અન ે વક ઓડરની 
કામગીરી પૂણ થયેથી અદંાજ ેબે વષમાં પૂણ થઈ શકશ.ે 

 (૩) ઉ ત કામગીરી કઇ એજ સી ારા કરવામા ંઆવ ે
છે? 

  (૩) ઉ ત લાન ગની કામગીરી મે.એ.કે.એ. ક સલ ટ 
ઈ દોર વારા કરવામા ંઆવ ેછે. 

 
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 
 ૨૧૬૯૮ ી ગજે િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અનુસુિચત િતના લાભાથ ઓન ે અ તાના ધોરણ ે કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ 
સાબરકાંઠા િજ ામાં કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 
આપવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૧૪૨ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  .૨૦૩.૩૧ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

અમરેલી િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 
 ૨૧૬૧૪ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમરેલી િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામ ે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અને  

  (૧)  
મળવાપા  ૦૯ 
હયાત ૧૨ 

વધુમા,ં અમરેલી િજ ામા ં૧(એક) ડી ટી ટ હોિ પટલ તથા 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગરની સર.ટી.હોિ પટલમા ંવષવાર થયલે આવક 

 ૨૨૫૮૭ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર ની 
સર.ટી.હોિ પટલમા ં રોગી ક યાણ સિમિતન ે છે ા ં બે વષમા ં
વષવાર કેટલી આવક થઈ, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગરની 
સર.ટી.હોિ પટલમા ં રોગી ક યાણ સિમિતન ે છે ા ં બે વષમા ં
વષવાર થયેલ આવકની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

વષ આવક 
૨૦૧૮ .૧,૫૨,૭૬,૪૦૮/- 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલો ખચ કયા 
હેતુ માટે કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર થયેલ ખચની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

વષ ખચ 
૨૦૧૮ .૧,૫૨,૭૬,૪૦૮/- 
૨૦૧૯ .૧,૧૪,૩૨,૯૬૫/- 

ઉપરો ત ખચ દદ ઓ માટે આવ યક દવાની ખરીદી, મેડીકલ 
અને સજ કલ સાધનોની ળવણી તથા વાિષક મરામત માટે 

--------- 
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ક છ િજ ામા ંજજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત 
 ૨૧૬૫૬ ીમતી માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાગરખેડૂ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ક છ િજ ામાં કલુ  
કેટલા કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અને કેટલા થાભંલા 
બદલવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૨૩૧૪ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે ૬૪૯૭ 
વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પાછળ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૧૫૫.૯૯ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

ડાંગ અને વલસાડ િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ 
 ૨૨૬૪૭ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અન ે
વલસાડ િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સંવગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) અન ે(૨) પ ક-૧,૨,૩ તથા ૪ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અને  

    

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) હોિ પટલ અને આરો ય કે ો ખાતે વગ-૧ 
તજ ોની જ યા ભરવા માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી 
અિધકારી વગ-૨ ની જ યાઓ ભરવા દર મંગળવારે વોકઈન 
ઈ ટર ય ુરાખવામા ંઆવ ે છે. જમેા યો ય ઉમેદવાર ઉપલ ધ 
થયેથી જ યાઓ ભરવામા ંઆવશ.ે 
વગ-૩ ની નસ ગ, પેરા મેડીકલ , ટેકનીકલ તેમજ અ ય 
વહીવટી સવંગની જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ભરવામા ં
આવ ે છે. જમેા યો ય ઉમદેવાર ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવેલ છે.) 
--------- 

ભાડભૂત બેરેજ યોજનાન ેમંજરીૂ  
 ૨૧૬૮૪ ી દુ યંતભાઈ પટેલ (ભ ચ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (ક પસર) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે યારે મંજરીૂ  
આપવામા ંઆવી, 

  (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે તા.૧૯-૦૫-૨૦૧૮ 
થી મંજરીૂ  આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાડભૂત બેરેજ 
યોજના કયા તબ ે  છે, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાડભૂત બેરેજ 
યોજના ટે ડર તબ ે  છે. 

 (૩) આ યોજનાથી પાણીના કેટલા જ થાનો સં હ 
થશે? 

  (૩) આ યોજનાથી ૫૯૯ મીલીયન ઘન મીટર 
(એમ.સી.એમ.) પાણીના જ થાનો સં હ થશે. 

--------- 
અમદાવાદની હોિ પટલમા ંવે ટીલટેર મશીન  

 ૨૨૮૮૩ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
ખાતે આવેલ સરકારી િસિવલ હોિ પટલ, િકડની હોિ પટલ, 
કે સર હોિ પટલ, અને ય.ુએન. મહેતા હાટ હોિ પટલ ખાતે 
કેટલા વે ટીલેટર મશીનો ઉપલ ધ છે, 

  (૧)  
હોિ પટલનુ ંનામ વે ટીલેટરની 

સં યા 
િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ ૧૬૦ 
ય.ુએન.મહેતા ઇ ટી ૂટ ઓફ ૧૧૦ 
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કાડ યોલો  એ ડ રીસચ 
સે ટર, અમદાવાદ 
ગુજરાત કે સર એ ડ રીસચ 
ઇ ટી ૂટ, અમદાવાદ 

૧૩ 

ઇ ટી ૂટ ઓફ િકડની ડીસીઝ 
એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદ  

૧૮ 

કલુ  ૩૦૧  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ હોિ પટલવાર કેટલા 
વે ટીલેટર મશીનો ચાલ ુ અન ે કેટલા મશીનો બંધ હાલતમા ં
છે, અને  

  (૨)  
હોિ પટલનુ ંનામ ચાલ ુ બંધ 

િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ ૧૬૦ ૦ 
ય.ુએન.મહેતા ઇ ટી ટૂ ઓફ 
કાડ યોલો  એ ડ રીસચ 
સે ટર, અમદાવાદ 

૧૧૦ ૦ 

ગુજરાત કે સર એ ડ રીસચ 
ઇ ટી ૂટ, અમદાવાદ 

૧૩ ૦ 

ઇ ટી ૂટ ઓફ િકડની 
ડીસીઝ એ ડ રીસચ સે ટર, 
અમદાવાદ  

૧૮ ૦ 

 (૩) ઉ ત બંધ મશીનો યા ં સુધીમા ં કાયરત કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
માણસા તાલુકાના ર તાઓન ેસમારકામ કરવાની મંજરીૂ  

 ૨૨૫૧૨ ી સરેુશકમારુ  પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના માણસા તાલુકામા ં માગ અન ે મકાન (રા ય)ના 
કેટલા ર તાઓ નવા અન ેકેટલા ર તાઓ સમારકામ કરવાની 
મંજરીૂ  છે ા બે વષમા ંવષવાર આપવામા ંઆવી, 

  (૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય િવભાગમા ંગાંધીનગર િજ ાના માણસા તાલુકામા ંનવા 
ર તાઓ તેમજ સમારકામવાળા ર તાઓ 

વષ કામો મંજૂર પૂણ િગત શ  ન થયેલ 
(બાકી કામ) 

નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧

૮ 
સમારકામ ૧ - ૧ - 

નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧

૯ 
સમારકામ ૧ - - ૧  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થય,ુ 

  

 (૩) કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અને કેટલા ર તાનુ ં
કામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અને  

  

 (૪) કામ ચાલ ુન કરવાના શા કરાણો છે, અને ઉ ત 
બાકી કામ યા ંસુધીમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશ?ે  

  (૪) બાકી કામ વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
આણંદ અને ખેડા િજ ામા ં એસટીના ંરીફડનીં  રકમ 

 ૨૨૬૦૮ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ આણંદ અન ે   (૧) મા હતી શૂ ય છે. 
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ખેડા િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા વેપારી/પેઢીઓન ેકેટલી રકમ 
એસટીના ંરીફડં  પેટે ચૂકવવાની બાકી છે, 

 (૨) ઉ ત રીફડં  સમયસર ન ચૂકવવાના ંકારણો શા છે, 
અને  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત રીફડં  યા ંસુધીમા ંચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

બહેચરા  િસિવલ હોિ પટલમા ં લડ બકની સુિવધા બાબત  
 ૨૨૪૯૫ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના બહેચરા  ખાતે આવેલ િસિવલ હોિ પટલમા ં લડ 
બકની સુિવધા ઉપલ ધ નથી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) મહેસાણા િજ ાના બહેચરા  ખાતે િસિવલ 
હોિ પટલ નથી. 

 (૨)  હા, તો તેના કારણો શાં છે, અને    (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૩) દદ ઓન ે થાિનક ક ાએ લડ મળી રહે તે માટે 
યા ં સુધીમા ં લડ બકની સિુવધા ઉપલ ધ કરાવવામા ં

આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામા ંમંજરૂ  કરેલ નવા ાથિમક આરો ય કે ો 

 ૨૧૬૧૦ ી ઋિષકેશ પટેલ (િવસનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામા ં કેટલા નવા ાથિમક આરો ય કે ો 
મંજરૂ  કરવામા ંઆવલે છે. 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી 
માણે કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની 

સામે કેટલા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
મળવાપા  ૫૦ 

મંજરૂ  ૫૨ 

 (૩) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 

 ૨૧૬૧૩ ી િવરે િસંહ ડે  (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક આરો ય કે ો 
મળવાપા  છે તેની સામ ેકેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  
મળવાપા  ૧૭ 

હયાત ૧૬ 
ક છ િજ ામાં ૩( ણ) સબ ડી ટી ટ હોિ પટલો કાયિ વત 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ંશું આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ 

 ૨૨૫૧૫ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને ગાંધીનગર િજ ામા ંઆવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સંવગવાર 

  (૧) અન ે(૨) પ ક-૧, ૨, ૩, ૪, ૫ તથા ૬ સામેલ છે. 
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મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

   

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) હોિ પટલ અને આરો ય કે ો ખાતે વગ-૧ 
તજ ોની જ યા ભરવા માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી 
અિધકારી વગ-૨ ની જ યાઓ ભરવા દર મંગળવારે વોકઇન 
ઇ ટર ય ુરાખવામા ંઆવ ે છે. જમેા ંયો ય ઉમેદવાર ઉપલ ધ 
થયેથી જ યાઓ ભરવામા ંઆવશ.ે  
વગ-૩ ની નસ ગ, પેરા મેડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અ ય 
વહીવટી સવંગની જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ભરવામા ં
આવ ે છે. જમેા યો ય ઉમદેવાર ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ 
ભરવામા ંઆવશ.ે 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવેલ છે.) 
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ 
 ૨૧૬૫૩ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગાંધીનગર િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 

ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૧૫ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  .૪૪.૬૨ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

માલપુર અન ેબાયડ તાલુકાના પેટાપરાઓન ેએ ોચ ર તાથી ડવા બાબત 
 ૨૨૫૦૬ ી જશુભાઈ પટેલ (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના માલપુર અન ે બાયડ તાલુકામા ં તાલુકાવાર ૫૦૦ કે 
તેથી વધુ વ તી ધરાવતા યા પેટાપરાઓન ેએ ોચ ર તાથી 

ડવાના બાકી છે, અને  

  (૧) અન ે (૨) માલપુર અન ે બાયડ તાલુકામા ં ૫૦૦ થી 
વધુ વ તી ધરાવતા તમામ પેટાપરાઓ પાકા ર તાથી 

ડાયેલ છે. 

 (૨) ઉ ત પેટાપરાઓન ે યા ં સુધીમા ંઅ ોચ ર તાથી 
ડવામા ંઆવશ?ે 

   

--------- 
પાટણ િજ ામા ંમંજરૂ  કરેલ નવા ાથિમક આરો ય કે ો 

 ૨૧૬૪૩ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલુ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામા ં કેટલા નવા ાથિમક આરો ય કે ો 
મંજરૂ  કરવામા ંઆવલે છે. 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી 
માણે કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની 

સામે કેટલા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
મળવાપા  ૫૦ 
મંજરૂ  ૫૨ 

 (૩) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વસોથી નડીયાદ રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 

 ૨૧૯૧૭ ી રાકેશભાઈ શાહ (એલીસિ જ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા િજ ાના 
વસોથી નડીયાદ વાયા પીજ રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧૩૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
ખેડા િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ 

 ૨૧૬૫૪ ી કેસરીિસહં સોલંકી (માતર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ખેડા િજ ામા ં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 

ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) કલુ  ૫૦૫ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  .૩૧.૨૭ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ 
 ૨૧૬૬૭ ી રમણભાઈ પટેલ (િવ પુર) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગાંધીનગર િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 

ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૧૫ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  .૪૪.૬૨ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ભાવનગર સરકારી મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ 
 ૨૧૬૪૭ ી આર. સી. મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગરનુ ં સંવગવાર કલુ  કેટલ ુ મહેકમ 
મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, ભાવનગરનુ ં સવંગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૧૨ 
વગ-૨ ૭૮ 
વગ-૩ ૨૧૬ 
વગ-૪ ૧૦૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે,  

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૮૧ ૧૩૧ 
વગ-૨ ૨૨ ૫૬ 
વગ-૩ ૨૦૭ ૦૯ 
વગ-૪ ૧૦૯ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત  ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તૃતજ 
ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
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જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 
--------- 

અમદાવાદ બી.જ.ે મેડીકલ કોલેજનુ ંસવંગવાર મંજરૂ  મહેકમ 
 ૨૧૬૭૦ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બી.જ.ે 
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદનુ ં સંવગવાર કલુ  કેટલ ુ મહેકમ 
મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બી.જ.ે મેડીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૩૪૩ 
વગ-૨ ૧૦૫ 
વગ-૩ ૨૪૬ 
વગ-૪ ૧૬૪ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

વગ-૧ ૨૬૮ ૭૫ 
વગ-૨ ૮૭ ૧૮ 
વગ-૩ ૧૮૮ ૫૮ 
વગ-૪ ૧૬૪ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તૃતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત 
અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
વડોદરા સરકારી મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ  

 ૨૧૬૭૧ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, વડોદરાનુ ંસવંગવાર કલુ  કેટલુ ંમહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મેડીકલ કોલેજ, 
વડોદરાનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ 
છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૯૨ 
વગ-૨ ૧૦૫ 
વગ-૩ ૩૦૭ 
વગ-૪ ૧૩૬ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

વગ-૧ ૨૨૪ ૬૮ 
વગ-૨ ૬૬ ૩૯ 
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વગ-૩ ૧૬૮ ૧૩૯ 
વગ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

કલુ  ૫૯૪ ૨૪૬  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત 
અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ખેડા િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ 

 ૨૧૬૬૬ ી ેશકમારુ  સવેક  (લુણાવાડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ખેડા િજ ામા ં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 

ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) કલુ  ૫૦૫ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૩૧.૨૭ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

દાહોદ અન ેપંચમહાલ િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ 
 ૨૨૬૧૫ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અન ે(૨) િવગતો પ ક-અ મુજબ   

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજ ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી 
વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અને  

   

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કને શનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાને લઈન ેવીજ ડાણો 
આપવાન ુ આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઈ તમામ બાબતો યાન ેલઈ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવતો હોય છે. 

પ ક-અ 
િજ ો તાલુકો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ આપવાના બાકી 
કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 

એક વષથી વધુ પણ બે 
વષ સુધીની પડતર 
અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 
દાહોદ ૧૯૪ ૫૫ ૦ 

લીમખેડા ૨૨૬ ૭૫ ૦ 
ઝાલોદ ૨૯૬ ૧૧૧ ૦ 
ફતપૂેરા ૪૫૯ ૯૯ ૦ 
ગરબાડા ૧૬૬ ૫૫ ૦ 
ધાનપુર ૧૬૪ ૪૬ ૦ 

દેવગઢ બારીયા ૪૪૫ ૧૨૧ ૦ 
સંજલેી ૬૩ ૬ ૦ 

દાહોદ 

િસંગવડ ૭૭ ૨૫ ૦ 
પંચમહાલ ગોધરા ૩૩૮ ૧૦૨ ૦ 
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શહેરા ૩૪૮ ૧૧૩ ૦ 
હાલોલ ૩૬૧ ૧૨૨ ૦ 

મોરવા(હ) ૧૭૨ ૮૫ ૦ 
ંબુઘોડા ૧૭૭ ૧૦૭ ૦ 

કાલોલ ૨૩૧ ૭૮ ૦ 
ઘોઘંબા ૫૪૫ ૧૨૨ ૦ 

--------- 
મા અમૃતમ, મા કાડ યોજના અ વય ેસુિવધા ન આપવા બાબત 

 ૨૧૨૧૦ ી ઈમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામા ંમુ યમં ી અમૃતમ ‘‘મા’’ કાડ 
યોજના અ વય ે હોિ પટલો ારા દદ ઓન ે લાભ આપવાનો 
ઈ કાર કરવાના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) ૮(આઠ) કેસો ન ધાયા. 

 (૨) તેના શા કારણો છે,   (૨) કારણો અંગેની મા હતી પ ક-૧ ના કોલમ-૪ મા ં
સામેલ છે. 

 (૩) આવી હોિ પટલો સામ ેસરકારે શી કાયવાહી કરી?   (૩) હોિ પટલો સામ ેકરેલ કાયવાહીની િવગત પ ક-૧ 
ના કોલમ-૫ માં સામેલ છે. 

પ ક-૧ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
મ દદ નંુ નામ હોિ પટલનંુ નામ ફરીયાદ/કારણો લીધેલ પગલા/ંકરેલ કાયવાહી 
૧ ઈ રભાઈ તલ ભાઈ દેસાઈ શેિ બ હોિ પટલ નરોડા 

અમદાવાદ 
સારવાર માટે 
હોિ પટલ ેલીધેલ પૈસા 
બાબત 

ટેપ-૧ નોટીસ હોિ પટલને આપેલ છે. 
ત ઉપરાતં આ કેસ ડી. .આર.સી. મીટ ગમા ં
લેવાયેલ િનણય અનુસાર હોિ પટલ ે દદ ને પૈસા 
પરત કરેલ છે. 

૨ કા તાબેન ઠ ર (ફરીયાદ 
કતા-ડા ાભાઈ ઠ ર) 

ટલ ગ હોિ પટલ 
અમદાવાદ 

હોિ પટલ ારા 

.૧,૩૦,૭૫૦ લવેા 

બાબત 

હોિ પટલ તથા ફ ડ વેરીફીકેશન કરાવેલ જમેા ં
માલુમ થયું કે દદ ને તા.૨૩-૦૩-૨૦૧૯ ના 
રોજ બાયપાસ સજરી થયલે છે. પરતું  તા.૦૧-

૦૪-૨૦૧૯ના રોજ દદ  gastric issue 
(પાછલી માંદગી સાથે કોઈ સહસંબંધ નથી) ના 

લીધે હોિ પટલમા ંદાખલ થયેલ. પરતું  હોિ પટલ 
આ સારવાર માટે યોજના અંતગત ડાયેલ ન 
હોવાથી દદ ને ાઈવેટ દદ  તરીકે સારવાર 
આપીને તેની પાસેથી પૈસા આ સારવાર માટે 
લીધેલ છે. 

૩ શરદકુલાર મહેતા યુરો-૧ હોિ પટલ 
અમદાવાદ 

યોજના અતંગત 
સારવાર ન મળવા 
બાબત 

હોિ પટલ ે લ ટર-૬ ( યુરો) માટે યોજનામાંથી 
િનકળવા માટે તા.૦૩-૧૧-૧૮ ના રોજ અર  
કરેલ અને દદ  તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજ 
યુરોની સારવાર માટે દાખલ થયલેા તેથી 

હોિ પટલ ે યોજના અંતગત દદ ને સારવાર 
આપવાની ના પાડેલ છે અને દદ ને ાઈવેટ દદ  
તરીકે ગણેલ. તેમ છતા ં આ કેસની આગળની 
કાયવાહી માટે મોકલલે છે. ટેટ હે થ એજ સી 

ારા લ ટર-૬ ( યરુો) એ સમયગાળામા ં મા 
યોજનામાંથી િનકળવા માટે િનણય આપેલ ન 
હતો. 

૪ ભગવતીબેન મહે રી 
(ફરીયાદ કતા-મેઘરજભાઈ 
મહે રી)  

નારાયણા 
મિ ટ પેશીયાલીટી 
હોિ પટલ-અમદાવાદ 

હોિ પટલ ેમા કાડ 
અંતગત સારવાર ન 
આપવા તથા 

.૧,૮૩,૦૦૦ 

સારવાર અથ લીધેલ 
બાબત. 

તપાસ દર યાન હોિ પટલ ારા જણા યા માણે 
દદ  ાઈવેટ દદ  તરીકે દાખલ થયલે તથા 

પેશીયલ મ, પેશીયલ નસ ગ સિવસ 

લીધેલ.જ ે યોજના અંતગત આવતું નથી. 
હોિ પટલ ે દદ  ારા સહી કરેલ સંમતીપ કમા ં
દદ  પાસ ે મા કાડ નથી તવેુ ં દદ ના સગા ારા 
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બતાવેલ છે તથા એ સંમતીપ ક એજ સીમા ંજમા 
કરાવેલ છે. 

૫ ગંભીરભાઈ સોલંકી નારાયણા 
મિ ટ પેશીયાલીટી 
હોિ પટલ-અમદાવાદ 

હોિ પટલ ેમા કાડ 
અંતગત સારવાર ન 
આપવા બાબત 

હોિ પટલ તપાસ દર યાન ણવા મ ું કે આ 
દદ  યઆુરી ૨૦૧૬મા ં ઈમરજ સી સારવાર 
માટે હોિ પટલમા ંઆવલે. ત ેદર યાન દદ એ મા 
કાડ િકઓ ક ઉપર બતાવેલ ન હતુ ંતવેી ખાતરી 
હોિ પટલ ે આપેલ છે અને દદ એ પણ ૩ વષ 
સુધી ફ રયાદ કરેલ ન હતી અને આ ફ રયાદ ૩ 
વષ પછી તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૯ ના રોજ 
ગવમે ટમાં કરેલ છે. સારવાર દર યાન મા કાડ 
બતાવેલ ન હોવાથી પૈસા પરત મળવાપા  નથી. 

૬ યંતીલાલ િવ લદાસ વયભંુ હોિ પટલ 
અમદાવાદ 

મા કાડ અંતગત 
હોિ પટલ ેસારવાર ન 
આપવા અને દદ  
પાસેથી ઓપરેશનના 
પૈસા વસૂલ કરવા 
બાબત 

ટેપ-૧ નોટીસ હોિ પટલને આપેલ અને 
હોિ પટલ ેદદ ને પૈસા પરત કરેલ છે. 

૭ દેવ ભાઈ પિત સે ટલ યનુાઈટેડ 
હોિ પટલ અમદાવાદ 

મા કાડ અંતગત 
સારવાર ન આપવા 
બાબત 

તપાસ દર યાન માલુમ થયલે કે દદ  તા.૦૭-
૧૦-૨૦૧૮ ના રોજ દાખલ થયેલ અને 
હોિ પટલ આ સમયગાળા દર યાન મા યોજના 
સાથે ડાયેલ ન હતી. હોિ પટલ તા.૧૬-૧૧-
૨૦૧૮ના રોજ યોજના સાથે ડાયેલ છે. 

૮ સરફરાજ િસ ધી નારાયણા 
મિ ટ પેશીયાલીટી 
હોિ પટલ-અમદાવાદ 

મા કાડ અંતગત 
સારવાર ન આપવા 
બાબત 

દદ  પોત ે તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ યોજના 
અંતગત હોિ પટલમા ં સારવાર લીધેલ છે અને 
દદ ને કોઈ ફરીયાદ નથી તવેુ ં ફોન પરની 
વાતચીત દર યાન ખાતરી આપેલ છે. 

--------- 
રાજકોટ પી.ડી.ય.ુ મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ 

 ૨૧૬૭૩ ી ગોિવંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી.ડી.ય.ુ 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુ ંસંવગવાર કલુ  કેટલ ુમહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી.ડી.ય.ુ 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુ ં સંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૧૬ 
વગ-૨ ૧૦૦ 
વગ-૩ ૨૯૧ 
વગ-૪ ૧૨૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અને ખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૧૯ ૯૭ 
વગ-૨ ૪૬ ૫૪ 
વગ-૩ ૧૭૪ ૧૧૭ 
વગ-૪ ૧૨૧ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તૃતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
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જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ામા ંક ટરુ  યોિત યોજના 
 ૨૧૬૬૮ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ  (કાલોલ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ક ટરુ  યોિત યોજના હેઠળ છોટાઉદેપુર િજ ામા ં કેટલા વીજ 

ડાણો આપવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) કલુ  ૨૬૦૦ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૧૦૨.૪૬ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામા ંકલોલ-બોરીસણા-ભોયણ રોડના કામ બાબત 
 ૨૩૨૨૩ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગાંધીનગર િજ ામા ં કેટલા ર તાઓની ડામર પેવર સપાટી 
કરવા માટેના ટે ડર બહાર પાડવામા ંઆ યા, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગાંધીનગર િજ ામા ં
કલુ  ૩૫ ર તાઓની ડામર પેવર સપાટી કરવા માટેના ટે ડર 
બહાર પાડવામા ંઆ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ટે ડર બહાર પાડી મંજરૂ  થયેલ 
ટે ડર પૈકી કેટલી એજ સીઓએ કેટલા ર તાના કામ પૂણ 
કરેલ છે અન ેકેટલા ર તાના કામ ગિતમા ંછે, અને  

  (૨) કલુ  ૨૪ ર તાના કામોના ટે ડર મંજરૂ  કરવામા ં
આ યા જ ે પૈકી ૨ એજ સી ારા ૪ કામો પૂણ કરેલ અન ે૫ 
એજ સી ારા ૨૦ કામો ગિતમા ંછે. 

 (૩) તે પૈકી કલોલ-બોરીસણા-ભોયણ મોટી રોડનુ ં
કામ યારે પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) કલોલ-બોરીસણા-ભોયણ મોટી-રણછોડપૂરા 
સુધીના ર તાન ે ૭ મી. માંથી ૧૦મી. પહોળો કરવાનુ ં કામ 

ગિતમા ં છે જ ે જનુ  ૨૦૨૦ સુધીમા ં પૂણ કરવાનુ ં આયોજન 
છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ામા ંર તાઓન ેરીસરફેસ કરવાની દરખા તો 

 ૨૨૪૬૯ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામા ં૭ વષથી રીસરફેસ ન થયા હોઈ તેવા કયા ર તાઓન ે
રીસરફેર કરવા માટેની દરખા ત/માંગણી સરકારમા ં પડતર 
છે, 

  (૧) પ રિશ -૧ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ર તાની માંગણી/દરખા ત બે વષ 
કરતા ંવધુ સમયથી પડતર છે, 

   (૨) અન ે(૩) ઉ ત િ થિતએ બે વષ કરતા ંવધુ સમયથી 
કોઈ દરખા ત પડતર ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ઉ ત દરખા ત/માંગણીઓ પડતર રહેવાના 
કારણો શા છે, અન ે

   

 (૪) ઉ ત દરખા ત/માંગણીઓ અ વયેના ર તાઓ 
યા ંસુધીમા ંમંજરૂ  કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) કામની અગ યતા અન ે નાણાકીય ઉપલ ધતા 
અનુસાર આયોજન િવચારવામા ંઆવશ.ે 

(પ રિશ  સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવેલ છે.) 
--------- 

અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલમા ંરોબોટથી થયેલ શ યા બાબત 
 ૨૨૫૯૬ ી િનરજનં  પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલમા ં રોબોટથી 
ઘંૂટણ અન ેથાપાના રી લેસમે ટની કેટલી શ યા કરવામા ં
આવી, અને  

  (૧)  
મ વષ શ યાની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮ ૧૦૮ 
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કલુ  ૧૮૭  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ રોબોટ કેટલી રકમના ખચ કઈ 
એજ સી પાસેથી ખરીદવામા ંઆવેલ? 

  (૨) .૧૦,૪૨,૯૦,૯૬૧/(અંકે  િપયા દસ કરોડ 
બેતાલીસ લાખ નેવ ુ હ ર નવસો એકસઠ પૂરા) ની િકમતેં  
M/s Biomed Healthcare (p) Ltd. Mumbai 
પાસેથી ખરીદવામા ંઆવેલ.  

--------- 
રા યની મેડીકલ કોલે મા ંફીનુ ંધોરણ  

 ૨૨૫૬૯ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર, એમ.બી.બી.એસની સરકારી, ખાનગી અન ેગુજરાત 
મેડીકલ અન ે એ યુકેશન રીસચ સોસાયટી સંચાિલત 
કોલે મા ંફીનુ ંધોરણ શું છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં છે ા 
બે વષમાં વષવાર એમબીબીએસની સરકારી, ખાનગી અન ે
ગુજરાત મેડીકલ અન ેએ યુકેશન રીસચ સોસાયટી સંચાિલત 
કોલે મા ંફીનુ ંધોરણ નીચે મુજબ છે. 

મ મેડીકલ કોલેજનો 
કાર 

ટેટ વોટાની 
ફી 

મેનેજમે ટ 
વોટાની ફી 

વષ ૨૦૧૮-૧૯ 
૧ સરકારી ૨૫૦૦૦/- - 
૨ એમઈઆરએસ ૩૦૦૦૦૦/- ૭૮૬૦૦૦/- 
૩ ખાનગી પ ક સામેલ છે. 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
૧ સરકારી ૨૫૦૦૦/- - 
૨ એમઈઆરએસ ૩૦૦૦૦૦/- ૭૮૬૦૦૦/- 

 (૨) ઉ ત ફીના ધોરણમા ંછે ા બે વષમા ંકેટલો વધારો 
કે ઘટાડો ન ધાયો? 

  (૨) સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે વષ-૨૦૧૮-૧૯ 
થી અગાઉની ફી .૬૦૦૦/- થી વધીન ે .૨૫૦૦૦/- 
થયેલ છે ખાનગી મેડીકલ કોલે ની ફી ની િવગતોનુ ંપ ક આ 
સાથે સામેલ છે. 

પ ક  
મ કોલેજનુ નામ ગવમ ટકોટા 

૨૦૧૮-૧૯ 
ુશનફી  

(લાખ િપયામાં) 

મેનેજમે ટકોટા 
૨૦૧૮-૧૯ 

ુશનફી  
(લાખ િપયામાં) 

ગવમ ટકોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

ુશનફી  

(લાખ િપયામાં) 

મેનેજમે ટકોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

ુશનફી  
(લાખ િપયામાં) 

૧ સુરત મુ સીપલઇ ટી ૂટ મેડીકલ અને રસચ સે ટર, સુરત ૬.૫૧ ૧૩.૫ ૭.૦૮ ૧૪.૦૪ 

૨ સી.યુ.શાહ મેડીકલ કોલેજ સુરે નગર ૫.૨૪ ૧૨.૫ ૫.૭૩ ૧૩.૫ 
૩ .સી.એસ. મેડીકલ કોલેજ એ ડ રસચસે ટર, અમદાવાદ ૭.૨૫ ૧૨.૭ ૭.૯ ૧૪.૦૦ 

૪ ગુજરાત અદાણી ઇ ટી ૂટ મેડીકલ સાય સ, ભુજ ૫.૬૫ ૧૭.૩૦ ૬.૧૫ ૧૭.૬૦ 

૫ મુખ વામી મેડીકલ કોલેજ, કરમસદ ૭.૮૦ ૧૪.૪૦ ૮.૨૨ ૧૫.૨૦ 

૬ ીમતી એન.એચ.એલ.મુ સીપલ મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૫.૪૪ ૧૩.૮૦ ૫.૬૪ ૧૫.૮૭ 

૭ એ.એમ.સી.મેટ મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૬.૦૪ ૧૩.૯૧ ૬.૪૮ ૧૬.૦૦ 

૮ પા લ ઇ ટી ટૂ મેડીકલ સાય સ અને રસચ, વાઘો ડયા, 
વડોદરા 

૬.૯૦ ૧૩.૫૫ ૭.૫૫ ૧૪.૬૦ 

૯ બનાસ મેડીકલ કોલેજ અને રસચ, પાલનપુર ૩.૦૦ એડોક ફી ૮.૨૫ એડોક ફી ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ 

૧૦ ઝાયડસ મે ડકલ કોલેજ અને હોિ પટલ, દાહોદ ૩.૦૦ એડોક ફી ૮.૨૫ એડોક ફી ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ 

૧૧ ડૉ. એમ.કે.શાહ મેડીકલ કોલેજ અને રસચ સે ટર, અમદાવાદ ૦ બે ચ ૦ બે ચ ૭.૮૫ ૧૫.૦૦ 

૧૨ ડૉ. એન.ડી.દેસાઈ ફેસીલીટી મેડીકલ સાય સ અને રસચ, 
ન ડયાદ 

- - ૬.૮૫  એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૩ નૂતન મેડીકલ કોલેજ અને રસચ સે ટર, િવસનગર - - ૭.૮૫  એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 
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૧૪ શાંતાબા મેડીકલ કોલેજ, અમરેલી - - ૭.૮૫  એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૫ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, સોલા અમદાવાદ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, ગાંધીનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, ગો ી વડોદરા ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, પાટણ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, વલસાડ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, હમતનગરં  ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, જૂનાગઢ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, વડનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામા ંર તાઓ, નાળા, કોઝવેના નવીનીકરણ અને મજબૂતીકરણનો ખચ  

 ૨૨૬૨૩ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામા ં પંચાયત અને ટેટ હ તકના કેટલા ર તાઓ, 
નાળા, કોઝવ ેવષ ૨૦૧૯માં થયલે અિતવૃિ થી તૂટી ગયેલા 
છે અને તેના મજબુતીકરણ અન ે નવીનીકરણ માટે કેટલા 
િપયાના ખચનો અંદાજ છે, 

 
 
 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ અિતવૃિ ના કારણ ે તૂટી ગયેલા 
તમામ ર તાઓ, નાળા/કોઝવેન ેમરામત કરી વાહન યવહાર 
યો ય રાખેલ છે. જ ે ર તાઓ, નાળા/કોઝવ ે અન ે પુલ તુટી 
ગયેલ છે તેની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 ર તા નાળા/કોઝ
વે 

પુલ 

પંચાયત - ૭ - 
ટેટ - - ૧ 

પંચાયત હ તકના તુટી ગયેલ નાળા/કોઝવેનો .૨૨૧૦.૦૦ 
લાખ અન ે ટેટ હ તકના પુલનો . ૧૨૦૦.૦૦ લાખના 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાઓ, નાળા, 
પુલો બનાવવા માટે કેટલા િપયાની મંજરીૂ  આપીન ે યારે 

બ નંબર ફાળવવામા ંઆ યા, અન ે

 

 (૩) બાકી રહેલા કામોન ે યા ં સુધીમા ં રકમ ફાળવી 
બ નંબર ફાળવવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૨) અન ે(૩)  
પંચાયત હ તક ૪-નાળા/કોઝવેના .૧૩૮૦.૦૦ લાખના 
તા.૧૨-૭-૨૦૧૯, ૨-૧૧-૨૦૧૯, ૧૬-૧૨-૨૦૧૯ 
અને રા ય હ તક ૧ પુલના . ૧૨૦૦.૦૦ લાખના  
તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ પુનઃબાંધકામ મંજરૂ  કરવામા ં
આવેલ છે. બાકી રહેલા કામોન ેતાિં ક જ રીયાત અનુસાર. 

 
--------- 

સુરત મહાનગર પાલીકામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયલેા દદ ઓ 
 ૨૧૮૬૪ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહવાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત મહાનગરપાિલકા િવ તારમા ં હાથીપગા રોગના કેટલા 
દદ  ન ધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત મહાનગરપાિલકા િવ તારમા ંહાથીપગા રોગના કલુ  ૫૯ 
દદ ઓ ન ધાયા. 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને  

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓ તેમના દદમા ં કાયમી 
રાહત મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ંઆવ ેછે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા?  

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 
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 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 

 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 
--------- 

ભાવનગર િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 
 ૨૧૬૦૯ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાવનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામ ે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૧૩ 
હયાત ૧૩ 

  વધુમા,ં ભાવનગર િજ ામાં ૨(બે) સબ ડ ટી ટ 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ધોળકાથી સહીજ રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ંઆયોજન 

 ૨૧૬૧૬ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના ધોળકા થી સહીજ રોડન ે ચારમાગ ય કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે, અન ે

  (૨) . ૩૪૧૨.૮૩ લાખ. 

 (૩) આ કામગીરી ઉ ત િ થિતએ યા તબ ે  છે ?   (૩) ગિતમા.ં  
--------- 

બનાસકાંઠા અન ેનમદા િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ 
 ૨૨૪૮૫ ી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને નમદા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો આપવાના બાકી છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજ ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી 
વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ. 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અન ેવીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો 
આપવાન ુ આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અને વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઇ તમામ બાબતો યાને લઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે  

પ ક –અ  
િજ ો 

 

તાલુકો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ આપવાના બાકી 
કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા  
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અમીરગઢ ૪૦૪ ૧૫૩ ૦ 
ભાભર ૬૭૦ ૨૦૧ ૦ 
દાંતા ૭૭૯ ૨૯૮ ૦ 
દાંતીવાડા ૬૬૮ ૨૫૭ ૦ 
ડીસા ૮૪૬ ૩૦૦ ૦ 
દીઓદર ૨૮૭ ૧૧૯ ૦ 
ધાનેરા ૮૬૮ ૨૯૨ ૦ 
કાંકરેજ ૯૧૯ ૩૩૪ ૦ 
લાખાણી ૩૮૯ ૧૭૯ ૦ 
પાલનપુર ૭૧૪ ૨૧૬ ૦ 
સુઈગામ ૭૧૬ ૧૯૩ ૦ 
થરાદ ૪૪૦૮ ૨૩૦૭ ૦ 
વડગામ ૪૫૪ ૯૭ ૦ 

 
 
 
 

બનાસકાંઠા 

વાવ ૩૧૪૪ ૧૩૬૨ ૦ 
નાંદોદ ૨૦૬ ૧૫ ૦ 
ગ ડે ર ૨૨૩ ૬૧ ૦ 
િતલકવાડા ૮૨ ૮ ૦ 
ડેડીયાપાડા ૧૮૭૩ ૧૩૫૩ ૦ 

નમદા 

સાગબારા ૪૮૨ ૮૬ ૦ 
 

--------- 
ભ ચ અને છોટાઉદેપુર િજ ાઓમા ંર તાઓની કામની મંજરીૂ   

 ૨૨૬૩૫ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભ ચ અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામા ં રા ય હ તક 
િવભાગના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના 
સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં  

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે  

 

 (૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય િવભાગમા ં ભ ચ અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામા ં નવા 
ર તાઓ તેમજ સમાર કામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન 
થયેલ 
(બાકી 
કામ) 

નવા ર તા - - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૫ ૫ - - 
નવા ર તા - - - - 

ભ ચ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૧૨ ૧ ૧૦ ૧ 
નવા ર તા - - - - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૫ ૫ - - 
નવા ર તા - - - - 

છોટા- 
ઉદેપુર 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૫ - ૫ -  

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે   

  (૪) બાકી કામ વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
જનાગઢૂ  અને ગીરસોમનાથ િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ 

 ૨૨૫૫૮ ી ભીખાભાઈ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ  અન ે
ગીરસોમનાથ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો આપવાના બાકી છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ  

 (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ. 
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ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી વધુ 
સમયથી આપવાના બાકી છે, અને 
 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અન ેવીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો 
આપવાનુ ં આયોજન કરવામા ં આવતંુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અને વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઇ તમામ બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે  

પ ક –અ  

િજ ો તાલુકો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
આપવાના બાકી કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા  

ભેસાણ ૩૩ ૦ ૦ 
જૂનાગઢ ૪૬ ૦ ૦ 

જૂનાગઢ સીટી ૨ ૦ ૦ 
કેશોદ ૬૫૮ ૦ ૦ 

માળીયા હાટીના ૧૦૫૭ ૪૧૬ ૦ 
માણાવદર ૪૧૦ ૧ ૦ 
માંગરોળ ૮૩૬ ૩૯૧ ૦ 
મદરડા ૬૧ ૦ ૦ 
વંથલી ૨૩૯ ૦ ૦ 

 
જૂનાગઢ 

 
 
 
 

જૂનાગઢ 
િવસાવદર ૫૧ ૦ ૦ 
કોડીનાર ૨૯૭ ૫ ૦ 

ગીર ગઢડા ૨૯૪ ૦ ૦ 
સુ ાપાડા ૪૬૮ ૦ ૦ 
તાલાલા ૧૬૧ ૦ ૦ 

ઉના ૫૦૧ ૮ ૦ 

ગીર સોમનાથ 

વેરાવળ ૩૮૦ ૪૫ ૦ 
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાઓમા ંર તાઓની કામની મંજરીૂ   
 ૨૨૫૪૫ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામા ં રા ય હ તકના 
કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના સમારકામ 
કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં  

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે  

 

 (૧), (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય િવભાગમા ં રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં નવા 
ર તાઓ તેમજ સમાર કામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન 
થયેલ 
(બાકી 
કામ) 

નવા ર તા - - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૩ ૩ - - 
નવા ર તા - - - - 

રાજકોટ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૧૧ ૫ ૨ ૪ 
નવા ર તા - - - - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૧ ૧ - - 

પોરબંદર 

૨૦૧૯ નવા ર તા - - - - 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં   (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
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આવશ?ે   વરાથી. 
--------- 

િભલોડાની કોટેજ હોિ પટલન ેઅપ ેડ કરવાની કામગીરી બાબત 
 ૨૨૫૦૧ ડૉ. અનીલ ષીયારા  (િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) કોટેજ હોિ પટલ, િભલોડા અન ેસામુ હક આરો ય 
કે , ગ ડે રન ે અપ ેડ કરી સબ ડ ટી ટ હોિ પટલમા ં
પાંત રત કરવાની કામગીરી તાઃ  ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ કયા તબ ે  છે, 

  (૧)  
 તાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 

િજ ામા ં િભલોડા કોટેજ હોિ પટલન ે અપ ેડ 
કરવાની મંજરીૂ  મળેલ છે. 

 સામુ હક આરો ય કે , ગ ડે રન ે અપ ેડ કરી 
સબ ડ ટીકટ હોિ પટલમા ં પાંતરીત કરવા માટે 
મંજરીૂ  યા હેઠળ છે.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કામગીરી કેટલા ખચ યા સુધીમા ં
પૂણ કરવામા ંઆવશ,ે અન ે

  (૨)  

 કોટેજ હોિ પટલ, િભલોડા માટે  ૧૬૯૩.૦૦ 
લાખના અંદાિજત ખચ કામનુ ંટે ડર મંજરૂ  થયા બાદ 
ઈ રદાર ીન ે વક ઓડર મળેથી એક વષમા ં પૂણ 
થઈ શકશ.ે 

 સામુ હક આરો ય કે  ગ ડે રન ે અપ ેડ કરવા 
માટે મંજરીૂ  મ ા બાદ . ૮૦૦.૦૦ લાખના 
અંદાિજત ખચ કામન ુ ટે ડર મંજરૂ  થયા બાદ 
ઈ રદાર ીન ે વક ઓડર મળેથી એક વષમા ં પૂણ 
થઈ શકશ.ે  

 (૩) ઉ ત કામગીરી કઈ એજ સી વારા પૂણ કરવામા ં
આવ ેછે? 

  (૩) ટે ડર યા થયા પછી એજ સીની િનમણૂક 
કરવામા ંઆવશ.ે  

--------- 
ભાદરણથી િકખલોડં  રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 

 ૨૧૬૩૭ ી અજનિસંુ હ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ િજ ાના 
ભાદરણ થી િકખલોડં  રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં આયોજન છે કે 
કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) . ૩૦૪૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
રા યમા ંએમ.બી.બી.એસ, ખાનગી, સરકારી મે ડકલ કોલે મા ંફીનુ ંધોરણ 

 ૨૨૬૫૦ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા યની એમ.બી.બી.એસ ની સરકારી, 
ખાનગી અન ે ગુજરાત મેડીકલ અન ે એ યુકેશન રીસચ 
સોસાયટી સંચાિલત કોલે મા ંફીનુ ંધોરણ શું છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં છે ા બે 
વષમાં વષવાર એમબીબીએસની સરકારી, ખાનગી અને ગુજરાત 
મેડીકલ અન ેએ યુકેશન રીસચ સોસાયટી સંચાિલત કોલે મા ં
ફીનું ધોરણ નીચે મુજબ છે. 

મ મેડીકલ 
કોલેજનો કાર 

ટેટ વોટાની 
ફી 

મેનેજમે ટ 
વોટાની ફી 

વષ ૨૦૧૮-૧૯ 
૧ સરકારી ૨૫૦૦૦/-  
૨ એમઇઆરએસ ૩૦૦૦૦૦/- ૭૮૬૦૦૦/- 
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૩ ખાનગી પ ક સામેલ છે. 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ સરકારી ૨૫૦૦૦/-  
૨ એમઇઆરએસ ૩૦૦૦૦૦/- ૭૮૬૦૦૦/- 
૩ ખાનગી પ ક સામેલ છે.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ફીના ધોરણમા ં છે ા બે વષમા ં
કેટલો વધારો કે ઘટાડો ન ધાયો ? 

  (૨) સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે વષ-૨૦૧૮-૧૯ થી 
અગાઉની ફી . ૬૦૦૦/- થી વધીન ે .૨૫૦૦૦/- થયેલ 
છે ખાનગી મેડીકલ કોલે ની ફી ની િવગતોનુ ંપ ક આ સાથે 
સામેલ છે. 

પ ક  
મ કોલેજનુ નામ ગવમ ટકોટા  

૨૦૧૮-૧૯ 
ુશનફી  

(લાખ િપયામાં) 

મેનેજમે ટકોટા 
૨૦૧૮-૧૯ 

ુશનફી  
(લાખ િપયામાં) 

ગવમ ટકોટા  
૨૦૧૯-૨૦ 

ુશનફી  
(લાખ િપયામાં) 

મેનેજમે ટકોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

ુશનફી  
(લાખ િપયામાં) 

૧ સુરત મુ સીપલઇ ટી ૂટ મેડીકલ અને રસચસે ટર, સુરત ૬.૫૧ ૧૩.૫ ૭.૦૮ ૧૪.૦૪ 

૨ સી.યુ.શાહ મેડીકલ કોલેજ સુરે નગર ૫.૨૪ ૧૨.૫ ૫.૭૩ ૧૩.૫ 
૩ .સી.એસ. મેડીકલ કોલજે એ ડ રસચસે ટર, અમદાવાદ ૭.૨૫ ૧૨.૭ ૭.૯ ૧૪.૦૦ 

૪ ગુજરાત અદાણી ઇ ટી ૂટ મેડીકલ સાય સ, ભુજ ૫.૬૫ ૧૭.૩૦ ૬.૧૫ ૧૭.૬૦ 

૫ મુખ વામી મેડીકલ કોલેજ, કરમસદ ૭.૮૦ ૧૪.૪૦ ૮.૨૨ ૧૫.૨૦ 

૬ ીમતી એન.એચ.એલ.મુ સીપલ મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૫.૪૪ ૧૩.૮૦ ૫.૬૪ ૧૫.૮૭ 

૭ એ.એમ.સી.મેટ મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૬.૦૪ ૧૩.૯૧ ૬.૪૮ ૧૬.૦૦ 

૮ પા લ ઈ ટી યુટ મેડીકલ સાય સ અને રસચ, વાઘો ડયા, 
વડોદરા 

૬.૯૦ ૧૩.૫૫ ૭.૫૫ ૧૪.૬૦ 

૯ બનાસ મેડીકલ કોલેજ અને રસચ, પાલનપુર ૩.૦૦ એડોક ફી ૮.૨૫ એડોક ફી ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ 

૧૦ ઝાયડસ મે ડકલ કોલેજ અને હોિ પટલ, દાહોદ ૩.૦૦ એડોક ફી ૮.૨૫ એડોક ફી ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ 

૧૧ ડૉ. એમ.કે.શાહ મેડીકલ કોલેજ અને રસચ સે ટર, અમદાવાદ ૦ બે ચ ૦ બે ચ ૭.૮૫ ૧૫.૦૦ 

૧૨ ડૉ. એન.ડી.દેસાઈ ફેસીલીટી મેડીકલ સાય સ અને રસચ, 
ન ડયાદ 

- - ૬.૮૫ એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૩ નૂતન મેડીકલ કોલેજ અને રસચ સે ટર, િવસનગર - - ૭.૮૫ એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૪ શાંતાબા મેડીકલ કોલેજ, અમરેલી - - ૭.૮૫ એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૫ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, સોલા અમદાવાદ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, ગાંધીનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, ગો ી વડોદરા ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, પાટણ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, વલસાડ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, હમતનગરં  ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, જૂનાગઢ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ .એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, વડનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

--------- 
મહીસાગર અન ેખેડા િજ ામા ં વાઇન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અન ેક ગોફીવરના ન ધાયેલ કેસો 

 ૨૨૬૧૨ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહીસાગર અન ે ખેડા િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર વાઈન લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 
શહેરનું નામ મહીસાગર મહીસાગર 
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િચકનગુિનયાુ , ક ગોફીવરના કેટલા કેસો ન ધાયા, (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 
વાઇન 

લ ુ
મેલેરીયા ડે

યુ 
ચીકુન 
ગુનીયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઇન 
લ ુ

મેલેરીયા ડે
યુ 

ચીકુન 
ગુનીયા 

ક ગો 
ફીવર 

લુણાવાડા ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૪ ૨ ૩ ૦ ૦ 
બાલાિસનોર ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૨ ૦ ૩ ૦ ૦ 
સંતરામપુર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૦ ૦ 
િજ ા કુલ 
(શહેર+ ા ય) 

૧૬ ૧૫૩ ૮ ૩ ૦ ૧૩ ૮૯ ૨૫ ૦ ૦ 

 

ખેડા (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) ખેડા (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) શહેરનું નામ 
વાઇન 

લ ુ
મેલેરીયા ડે

યુ 
ચીકુન 
ગુનીયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઇન 
લ ુ

મેલેરીયા ડે
યુ 

ચીકુન 
ગુનીયા 

ક ગો 
ફીવર 

નડીયાદ ૭ ૪૪ ૪૩ ૦ ૦ ૧૨ ૩૦ ૯૩ ૦ ૦ 
ચકલાસી ૦ ૨ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ 
કજરીં  ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કપડવંજ ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૪ ૧ ૨ ૦ ૦ 
કઠલાલ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧ ૦ ૦ 
ડાકોર ૦ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ઠાસરા ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૨ ૧ ૦ ૦ 
મહેમદાવાદ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 
મહધાુ  ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ખેડા ૨ ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 

િજ ા કુલ 
(શહેર+ ા ય) 

૧૮ ૧૪૬ ૬૩ ૨ ૦ ૫૮ ૭૬ ૧૪૮ ૨ ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, 
િજ ાવાર/શહેરવાર કેટલા યિ તઓના મૃ ય ુ થયા, 
અન ે

  (૨) ઉ ત રોગવાર, વષવાર, િજ ાવાર/શહેરવાર થયેલ 
મૃ યુના આંકડા નીચે મુજબ છે. 

મહીસાગર 
(૧/૧/૧૮ થી  ૩૧/૧૨/૧૮) 

મહીસાગર 
(૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 

શહેરનું નામ 

વાઇન 
લ ુ

મેલેરીયા ડે
યુ 

ચીકુન 
ગુનીયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઇન 
લ ુ

મેલેરીયા ડે
યુ 

ચીકુન 
ગુનીયા 

ક ગો 
ફીવર 

લુણાવાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બાલાિસનોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સંતરામપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િજ ા કુલ 
(શહેર+ ા ય) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 
ખેડા (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) ખેડા (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) શહેરનું નામ 
વાઇન 

લ ુ
મેલેરીયા ડે

યુ 
ચીકુન 
ગુનીયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઇન 
લ ુ

મેલેરીયા ડે
યુ 

ચીકુન 
ગુનીયા 

ક ગો 
ફીવર 

નડીયાદ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ચકલાસી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કજરીં  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કપડવંજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કઠલાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ડાકોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ઠાસરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહેમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહધાુ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િજ ા કુલ 
(શહેર+ ા ય) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા માટે 
નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયાુ  તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, ઈ ડોર 
ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિ  જવેી 
િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. 

 વાઇન લુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ીન ગ અને દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. યા ં

વાઈન લુના કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ંઆવ ે
છે. 
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 ક ગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથે સંકલન 
કરી પશુઓમા ં ઈતરડીનાશક કામગીરી હાથ ધરવામા ં
આવ ેછે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામા ં લાન અન ેનોન- લાન ર તાઓનો બજટેમા ંસમાવેશ 

 ૨૨૬૨૦ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ામા ં કેટલા નોન- લાન અન ે
લાન ર તાઓનો બજટેમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆ યો, 

 

 (૨) તે અ વય ે ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ર તાઓની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

 

 (૧) અન ે(૨) ઉ ત િ થિતએ દાહોદ િજ ામા ંનોન- લાન 
અને લાન ર તા. 

વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન થયેલ 
(બાકી કામ) 

લાન ૭૯ ૬૯ ૮ ૨ 
૨૦૧૮ 

નોન લાન ૫૨ ૧૩ ૩૬ ૩ 
૨૦૧૯ લાન ૮૬ ૧ ૩૫ ૫૦ 

 (૩) ઉ ત કામગીરી યા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) બાકી કામો વહીવટી ીયા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
માંડલ થી સંગપુર ર તાન ેપહોળો કરવાન ુઆયોજન 

 ૨૧૬૩૨ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના માંડલ થી સંગપુર ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) . ૪૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
દાહોદ િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 

 ૨૧૬૬૫ ી શલૈેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
દાહોદ િજ ામા ંઆ દ તી િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) કલુ  ૨૪૭૮ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૨૮૯૯.૦૮ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

વડોદરા સરકારી મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ 
 ૨૧૬૧૨ ી કેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, વડોદરાનુ ંસવંગવાર કલુ  કેટલ ુમહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, વડોદરાનુ ં સંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૯૨ 
વગ-૨ ૧૦૫ 
વગ-૩ ૩૦૭ 
વગ-૪ ૧૩૬ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ   (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
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ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  
સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 

વગ-૧ ૨૨૪ ૬૮ 
વગ-૨ ૬૬ ૩૯ 
વગ-૩ ૧૬૮ ૧૩૯ 
વગ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત 
અને ઉપલ ધ યાન ેલઇ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
રા યની રી યુએબલ એનજ ની મતા 

 ૨૨૪૯૧ ી રધુભાઇ દસેાઈ (રાધનપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યની 
રી યુએબલ એનજ ની થાિપત મતા કેટલી છે?  

   તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યની 
રી યુએબલ એનજ ની થાિપત મતા ૧૦૨૧૯.૩૪ 
મેગાવોટ છે. 

--------- 
જનાગઢૂ  િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ 

 ૨૧૮૭૬ ી જગદીશભાઇ પટેલ (અમરાઇવાડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢૂ  િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા 
દદ  ન ધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનાગઢૂ  િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદ  ન ધાયા, 

મ તાલુકાનુ ંનામ ન ધાયેલ કેસ 
૧ જનાગઢૂ  ા ય ૦૦ 
૨ જનાગઢૂ  શહેર ૦૫ 
૩ ભસાણ ૦૦ 
૪ વીસાવદર ૦૦ 
૫ વંથલી ૦૦ 
૬ માણાવદર ૦૦ 
૭ માંગરોળ ૦૦ 
૮ માળીયા ૦૦ 
૯ કેશોદ ૦૦ 

૧૦ મદરડા ૦૦ 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને 

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓન ે તેમના દદમા ં કાયમી 
રાહત મળેવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ંઆવ ેછે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
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 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ંસે સ ટે સ, વેટ અન ે એસટીની વસલૂાત 

 ૨૨૫૬૬ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી 
અ વય ે . ૧૦ લાખ  કે તેથી વધુ રકમ વસલૂવાની બાકી 
હોય તેવા કેટલા ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
મ 

નં 
િજ ો એકમ 

૧ ગીરસોમનાથ ૪૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસલૂ કરવાની બાકી 

રહે છે, અને  

  (૨)  
મ ન ં િજ ો એકમ વસૂલવાની 

બાકી રકમ 
( . કરોડમા)ં 

૧ ગીર સોમનાથ ૧૨૦૭ ૭૮.૬૧ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વરેો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શા ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઇ 
હકમુ  િસવાયના, ગીરસોમનાથ િજ ામા ં ૧૧૭૩ એકમોમા ં
તથા દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં ૧૨૧ એકમોમા ં ગુજરાત 
વેચાણવેરા, ગુજરાત મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ેસેવા કર 
કાયદા તથા જમીન મહેસલૂ કાયદા અ વય ે પગલા લેવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
સુરત િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ 

 ૨૧૬૮૧ ીમતી ઝંખના પટેલ (ચોયાસી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા દદ  
ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામાં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગ નીચે મુજબના દદ  
ન ધાયા, 

મ તાલુકા ન ધાયેલ કેસ 
૧ ચોયાસી ૦ 
૨ ઓલપાડ ૧ 
૩ બારડોલી ૫૭ 
૪ મહવાુ  ૨૮ 
૫ કામરેજ ૯ 
૬ પલસાણા ૧૭ 
૭ માંડવી ૫૭ 
૮ માંગરોલ ૧૭ 
૯ ઉમરપાડા ૩ 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને 

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓન ે દદમા ં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ં આવ ે છે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પૂરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ   (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
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માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા? મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 
 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા 

શોધખોળ અને સારવાર 
 મ છર ઉ પિત િનયં ણ 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી 

--------- 
સુરત અને ભ ચ િજ ામા ંસે સ ટે સ, વેટ અન ે .એસ.ટી.ની વસલૂાત 

 ૨૨૬૩૮ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત અન ે
ભ ચ િજ ામા ંસે સ ટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે .૧૦ 
લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય કેટલા તેવા 
ઔ ોિગક ગૃહો કે યપારી એકમો છે, 

  (૧)  
અન ુ િજ ો એકમ 
૧ સુરત ૮૩૮ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

છે, અને 

  (૨)  
અનુ િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી રકમ ( . કરોડમા)ં 
૧ સુરત ૭૪૩૪ ૪૭૨૭.૩૨ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વરેો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શુ ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ    િસવાયના, સુરત િજ ામા ં૭૧૨૩ અન ેભ ચ િજ ામા ં
૧૭૪૮ એકમો સામ ેગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત મુ યવિધત 
કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તથા જમીન મહેસલૂ કાયદા 
અ વય ેપગલા ંલેવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ અન ેપંચમહાલ િજ ાઓમા ંર તાઓના કામની મંજૂરી 

 ૨૨૬૧૭ ી વજિેસંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર દાહોદ અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં િવભાગ હ તક કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના 
સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ંકામ પૂણ થયુ,ં  
 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ કરવાનુ ં
બાકી છે, અન ે

 

 (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
દાહોદ અન ે પંચમહાલ િજ ામા ં નવા ર તાઓ તેમજ 
સમાર કામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન 
થયલે 
(બાકી 
કામ) 

નવા ર તા ૨૯ - ૨૫ ૨૪ 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૮૯ ૭૦ ૧૯ - 
નવા ર તા ૮૦ - ૩૬ ૪૪ દાહોદ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૧૦૧ ૧ ૩૧ ૬૯ 
નવા ર તા ૬૨ ૩૬ ૨૬ - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૫૯ ૫૩ ૬ - 

પંચમહાલ 

૨૦૧૯ નવા ર તા ૬૯ - ૧૨ ૫૭ 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ંસુધીમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશ?ે   (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
સુરત િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ 

 ૨૧૮૬૧ ી અરિવંદ રાણા (સરુત-પૂવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં સરુત   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં સરુત 
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મહાનગરપાિલકા િવ તાર અને સરુત િજ ામા ં તાલુકાવાર હાથીપગા 
રોગના કેટલા દદ  ન ધાયા, 

મહાનગરપાિલકા િવ તાર અન ેસુરત િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા 
રોગ નીચે મુજબના દદ  ન ધાયા, 

નં. તાલુકા ન ધાયેલ કેસ 
૧ સુરત મહાનગરપાિલકા ૫૯ 
૨ ચોયાસી ૦ 
૩ ઓલપાડ ૧ 
૪ બારડોલી ૫૭ 
૫ મહવાુ  ૨૮ 
૬ કામરેજ ૯ 
૭ પલસાણા ૧૭ 
૮ માંડવી ૫૭ 
૯ માંગરોલ ૧૭ 

૧૦ ઉમરપાડા ૩ 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા ઉપલ ધ છે, 
અન ે

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓન ેદદમા ંકાયમી રાહત મેળવી શકે 
તે માટે સજરી કરવામા ંઆવ ેછે. તેમજ વ માવજત અંગેની તાલીમ 
તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે શા 
પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે મુજબના 
પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા શોધખોળ અન ે
સારવાર 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ 

 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી 

--------- 
મનગર અન ેદેવભૂિમ ારકા િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ 

 ૨૨૫૫૧ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર અન ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને  (૨) પ ક-અ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજ ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી 
વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અન ે

    

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કને શનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અન ેવીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઈને વીજ ડાણો 
આપવાન ુ આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વન ુ
હોઈ તમામ બાબતો યાન ેલઈ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે 

પ ક-અ 
િજ ો તાલુકો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આપવાના 

બાકી કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 
એક વષ કરતા વધુ સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 
બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 
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ોલ  ૩૮૯ ૦ ૦ 
મ ધપુર ૭૩૨ ૦ ૦ 
મનગર ૭૧૬ ૧૮ ૦ 
ડયા ૩૬૩ ૦ ૦ 

કાલાવડ ૭૨૪ ૦ ૦ 

મનગર િજ ો 

લાલપુર ૮૨૬ ૨૦ ૦ 
ભાણવડ ૯૯૦ ૬૭ ૩૭૧ 
ક યાણપુર ૫૯૨૭ ૨૫૮૬ ૧૩૧૯ 
ખંભાિળયા ૨૪૭૯ ૮૯૭ ૪૩૩ દેવભિૂમ ારકા 

ઓખા ૨૪૮ ૭ ૦ 
--------- 

રાજકોટ િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 
 ૨૧૬૪૫ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) રાજકોટ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  
િ થિતએ ૨૦૧૧ ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૧૪ 
હયાત ૧૨ 

રાજકોટ િજ ામા ં૧(એક) ડી ટી ટ હોિ પટલ તથા ૫(પાંચ) 
સબ ડી ટી ટ હોિ પટલો કાયિ વત હોવાથી સામૂ હક 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં  શુ ંઆયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 

 ૨૧૬૫૧ ી રમેશભાઈ કટારા  (ફતેપૂરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ામા ંઆ દ તી િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ 
કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં આ યા, 
અને  

  (૧) કલુ  ૨૪૭૮ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૨૮૯૯.૦૮ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

રધોળાં -વ ભીપુર-બરવાળા રા ય ધોરીમાગ 
 ૨૨૫૭૮ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ   (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  િ થિતએ રધોળાં -
વ ભીપુર-બરવાળા રા ય ધોરીમાગ િબ માર હાલતમા ંછે તે 
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) અને (૨)   ના, .  
  આ ર તો ટા ફકેબલ હોવાથી  ઉપિ થત થતો  
  નથી. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ર તાન ેકેટલા સમયમા ં
રીપેર કરવામા ંઆવશ?ે 

    

--------- 
ભ ચ િજ ામા ંઘર વપરાશના વીજ ડાણો 

 ૨૧૬૫૫ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ઝંૂપડા વીજળીકરણ યોજના અંતગત ભ ચ િજ ામા ં
કલુ  કેટલા લાભાથ ઓન ે વીજ ડાણ આપવામા ં આ યા, 
અન ે

  (૧) કલુ  ૨૪૫૧ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કલુ  કેટલો ખચ થયો ?   (૨) કલુ  .૮૬.૪૩ લાખનો ખચ થયો. 
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ક છ અને પાટણ િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ 

 ૨૨૪૭૦ ીમતી સંતોકબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
પાટણ િજ ામા ંઆવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક આરો ય 
કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ 
મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) અન ે(૨) પ ક-૧, ૨, ૩, ૪ તથા ૫ સામલે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

   

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) હોિ પટલ અને આરો ય કે ો ખાતે વગ-૧ તજ ોની 
જ યા ભરવા માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી અિધકારી વગ-૨ ની 
જ યાઓ ભરવા દર મંગળવારે વોકઇન ઇ ટર ય ુરાખવામા ંઆવ ેછે. 
જમેાં યો ય ઉમેદવાર ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરવામા ંઆવશ.ે  
વગ-૩ ની નસ ગ, પેરા મેડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અ ય વહીવટી 
સંવગની જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ભરવામા ં આવ ે છે. જમેા 
યો ય ઉમેદવાર ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરવામા ંઆવશ.ે 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવેલ છે.) 
--------- 

છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામા ંઆરો ય કે ોનુ ંમંજરૂ  મહેકમ 
 ૨૩૩૨૫ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર  
અને વડોદરા િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સવંગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

 

 (૧) અન ે (૨ પ ક -૧,  પ ક -૨ તથા  પ ક-૩ 
સામેલ છે.  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમ ંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઇને ભરવામા ંઆવ ેછે. 

( પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખલે છે.) 
--------- 

બગોદરા અન ેધોળકા રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ંઆયોજન 
 ૨૧૬૧૮ ી હતુ કનોડીયા (ઇડર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના બગોદરા થી ધોળકા રોડન ે ચારમાગ ય કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) . ૫૧૭૫.૦૦ લાખ. 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામા ંજજરીત વીજ વાયરો અન ેથાંભલા બદલવા બાબત 

 ૨૧૬૫૭ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાગરખેડૂ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ગીર સોમનાથ 
િજ ામા ં કલુ  કેટલી કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે કેટલા 
થાંભલા બદલવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૬૧૦.૯૬ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૧૧૬૪ વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પાછળ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૬૫૫.૩૫ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

વડોદરા િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 
 ૨૧૬૪૯ ી અભિેસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) કલુ  ૩૨૩૩ નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ 
આપવામા ંઆ યા.  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૫૬૬૭.૩૦ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ભાવનગર અને બોટાદમા ંિજ ાવાર આરો ય કે ો મંજરૂ  મહેકમ 
 ૨૨૫૮૪ ી કનુભાઇ બારૈયા (તળા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામા ંિજ ાવાર સામૂ હક આરો ય કે ો અન ે

ાથિમક આરો ય કે ોનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ં
છે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે, અને કેટલી જ યાએ ખાલી છે, અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક-૧ તથા ૨ સામલે છે. 

 (૩) ખાલી જ યાઓ કયા ંસુધીમા ંભરવામા ંઆવશ?ે   (૩) િનમ ંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃ ીના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઇને ભરવામા ંઆવ ેછે. 

પ ક-૧ 
ભાવનગર િજ ો  બોટાદ િજ ો  

સા.આ.કે ોની સં યા- ૧૩  સા.આ.કે ોની સં યા- ૦૫ 
અ.નં. સંવગનુ ંનામ. 

મંજરૂ  ભરેલી  ખાલી મંજરૂ   ભરેલી  ખાલી 
૧ અિધ ક વગ-૧ ૧૩ ૦ ૧૩ ૫ ૧ ૪ 
૨ તબીબી અિધકારી વગ-૨  ૩૮ ૨૯ ૯ ૧૫ ૮ ૭ 
૩ ડે ટલ સજન વગ-૨ ૧૩ ૧૧ ૨ ૫ ૪ ૧ 
૪ ફી યો થેરાપી ટ વગ-૩  ૧૩ ૧૨ ૧ ૫ ૫ ૦ 
૫ એ સ-રે આસી ટ ટ વગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ એ સ-રે ટેકિનિશયન વગ-૩ ૧૩ ૧૧ ૨ ૫ ૩ ૨ 
૭ લેબોરેટરી ટેકિનિશયન વગ-૩  ૧૩ ૧૧ ૨ ૫ ૫ ૦ 
૮ જિનયરુ  ફામાિસ ટ વગ-૩ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૪ ૧ 
૯ હેડ નસ વગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ ટાફનસ વગ-૩ ૯૧ ૮૪ ૭ ૩૮ ૩૪ ૪ 
૧૧ િસિનયર આસી ટ ટ વગ-૩ ૧૧ ૫ ૬ ૩ ૧ ૨ 
૧૨ િસિનયર લાક વગ-૩ ૧૨ ૯ ૩ ૫ ૫ ૦ 
૧૩ જિનયરુ  કલાક વગ-૩  ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ 
૧૪ ડાયવર વગ-૩ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૫ ૦ 
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૧૫ પટાવાળા વગ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૫ ૦ 
૧૬ વોડબોય વગ-૪ ૨૬ ૨૩ ૩ ૧૬ ૧૪ ૨ 
૧૭ આયા વગ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૬ ૬ ૦ 
૧૮ ડેસર વગ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૫ ૦ 
૧૯ વીપર વગ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૧૦ ૮ ૨ 
૨૦ વોચમેન વગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૨૧ રસોયા વગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 
૨૨ પાટ ટાઇમ વીપર વગ-૪ ૨૬ ૨૬ ૦ ૮ ૮ ૦ 
૨૩ પાટ ટાઇમ વોચમેન વગ-૪ ૨૬ ૨૩ ૩ ૮ ૮ ૦ 

કલુ  ૩૭૪ ૩૨૩ ૫૧ ૧૫૯ ૧૩૧ ૨૮ 
પ ક-૨ 

ભાવનગર િજ ો  બોટાદ િજ ો  
ા.આ.કે ોની સં યા- ૪૮  ા.આ.કે ોની સં યા  

અ.નં. સંવગનુ ંનામ. 

મંજરૂ  ભરેલી  ખાલી મંજરૂ   ભરેલી  ખાલી 
૧ તબીબી અિધકારી, વગ-૨ ૪૮ ૪૧ ૭ ૧૭ ૧૧ ૬ 
૨ આયુવૈ દક ડૉ ટર, વગ-૨  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ જિનયરુ  ફામાિસ ટ, વગ-૩ ૪૮ ૪૮ ૦ ૧૭ ૧૭ ૦ 
૪ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, વગ-૩ ૪૮ ૪૭ ૧ ૧૭ ૧૭ ૦ 
૫ ટાફ નસ, વગ-૩   ૭ ૦ ૭ ૬ ૦ ૬ 
૬ ડાઇવર, વગ-૩ ૪૮ ૪૮ ૦ ૧૭ ૧૪ ૩ 
૭ વોડ આયા, વગ-૪  ૪૮ ૪૮ ૦ ૧૭ ૧૭ ૦ 
૮ વોડ બોય, વગ-૪ ૪૮ ૪૮ ૦ ૧૭ ૧૭ ૦ 
૯ પાટટાઇમ વીપર, વગ-૪  ૯૬ ૯૬ ૦ ૩૪ ૨૯ ૫ 

કલુ  ૩૯૧ ૩૭૬ ૧૫ ૧૪૨ ૧૨૨ ૨૦ 
--------- 

 
રા યમા ંમેડીકલ યુિનવિસટી થાપવાની કામગીરી 

 ૨૨૫૩૯ ી લલીતભાઇ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
મેડીકલ યુિનવિસટી થાપવાની કાયવાહી કયા ંતબ ે  છે, 

  (૧) આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગના  
તા. ૦૬-૧૧-૨૦૧૯ના ઠરાવથી રા યમા ં મેડીકલ 
યુિનવિસટી થાપવાની બાબતન ે વહીવટી મંજરીૂ  આપવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ યુિનવિસટી યા થળ ેકેટલા ખચ 
યા ંસુધીમા ં થાપવામા ંઆવશ,ે અન ે

  (૨) આ બાબત િવચારણાધીન છે. 

 (૩) ઉ ત યુિનવિસટીની કામગીરી કઇ એજ સીન ે
સ પવામા ંઆવેલ છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ધોળકા થી સહીજ રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ંઆયોજન  

 ૨૧૬૩૪ ી કનુભાઇ પટેલ  (સાણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના ધોળકા થી સહીજ રોડન ે ચારમાગ ય કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે, અન ે

  (૨) . ૩૪૧૨.૮૩ લાખ. 

 (૩) આ કામગીરી ઉ ત િ થિતએ યા તબ ે  છે?   (૩) ગિતમા ં 
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અમદાવાદ બી.જ.ેમેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ 

 ૨૧૬૨૪ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બી. જ.ે 
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ નુ ં સંવગવાર કલુ  કેટલ ુ મહેકમ 
મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બી. જ.ે મેડીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૩૪૩ 
વગ-૨ ૧૦૫ 
વગ-૩ ૨૪૬ 
વગ-૪ ૧૬૪ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૨૬૮ ૭૫ 
વગ-૨ ૮૭ ૧૮ 
વગ-૩ ૧૮૮ ૫૮ 
વગ-૪ ૧૬૪ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા ંતથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત 
અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામા ં વાઇન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયલે કેસો 

 ૨૨૫૩૦ ી સોમાભાઇ કોળીપટેલ  (લ બડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અન ે બોટાદ િજ ામા ં વાઇન 
લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના કેટલા 

કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે 
મુજબના દદ ઓ ન ધાયા 

સુરે નગર િજ ો 
વષ 

વાઇન લ ુ મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન ગુિનયા ક ગોફીવર 
૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦ ૧૨૨૮ ૩૪ ૫ ૦ 

૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ 

૩૭ ૫૩૫ ૨૬૦ ૬ ૪ 

 
બોટાદ િજ ો 

વષ 
વાઇન લ ુ મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન ગુિનયા ક ગોફીવર 

૧-૧-૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૧૮ 

૨૮ ૩૭ ૫ ૪ ૦ 

૧-૧-૧૯ થી  ૫૪ ૩૧ ૨૨ ૧ ૩ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, કેટલા 
યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અન ે

  (૨) ઉ ત રોગવાર, વષવાર થયેલ મૃ યુના 
આંકડા નીચે મુજબ છે. 

વષ વાઇન 
લ ુ 

મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન ગુિનયા ક ગોફીવર 

૧-૧-૧૮ થી  ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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૩૧-૧૨-૧૮ 
૧-૧-૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

૯ ૦ ૦ ૦ ૪ 
 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયાુ , તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, ઇ ડોર 
ફોગ ગ કામગીરી અન ેઆરો ય િશ ણ વૃિ  જવેી 
િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. 

 વાઇન લુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અન ે દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઇન લુના કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઓઇસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઇતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામા ંમંજરૂ  કરેલ નવા ાથિમક આરો ય કે ો  

 ૨૧૬૧૧ ી િવણભાઇ ધોધારી (કરજં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામા ં કેટલા નવા ાથિમક આરો ય 
કે ો મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી 
માણે કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની 

સામે કેટલા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
મળવાપા  ૪૭ 

મંજરૂ  ૪૮ 

 (૩) ઉ ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નવસારી િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 

 ૨૧૬૯૭ ી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નવસારી િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૭૮૮ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  .૮૫૨.૪૯ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

પેટલાદ થી સંદસેર રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
 ૨૧૬૩૩ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના પેટલાદ થી સંદેસર રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) . ૯૧૦.૦૦ લાખ. 
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માળીયા (હા) અન ેમાંગરોળ તાલુકામા ં લાન અને નોન લાન ર તાની મંજરીૂ  

 ૨૨૫૬૩ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢૂ  િજ ાના માળીયા (હા.) અન ે
માંગરોળ તાલુકામા ંતાલુકાવાર કેટલા નોન લાન અન ે લાન 
ર તાઓ મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા,  

  (૧) ઉ ત િ થિતએ નીચેની િવગતે કામો મંજરૂ  થયેલ છે. 
વષઃ તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮ 

તાલુકો લાન નોન લાન 
માંગરોળ ૧ - 
માળીયા (હા) - ૧ 

વષઃ તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯ 
તાલુકો લાન નોન લાન 

માંગરોળ ૫ ૧૧ 
માળીયા (હા) ૪ ૧૧ 

 (૨) ઉ ત મંજરૂ  ર તાઓ પૈકી કેટલા નોન લાન અન ે
લાન ર તાઓવાર વકઓડર આ યા અને કેટલાના વક 

ઓડર આપવાના બાકી છે, 

  (૨) ઉ ત કામો પૈકી ૨ કામો પૂણ થયેલ છે, ૨ લાન 
ર તા અન ે ૪ નોન લાન ર તાના વકઓડર આપેલ છે. જ ે

ગિતમા ં છે બાકીના કામોની વહીવટી યા પૂણ થય ે
વકઓડર આપવામા ંઆવશ.ે 

 (૩) વકઓડર આપવા છતા ંઉ ત િ થિતએ કામગીરી 
શ  ન થઈ હોય તેવા તાલુકાવાર નોન લાન અન ે લાન 
ર તાઓ કેટલા છે અન ેકામગીરી શ  ન થવાના કારણો શા ં
છે, અને  

 

 (૪) વકઓડર આપવા છતા ં કામ શ  ન કરનાર 
એજ સીઓ સામ ેશી કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

 

 (૩) અન ે(૪) આવ ુકોઈ કામ ન હોઈ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલમા ંવે ટીલટેર મશીન બાબત 

 ૨૨૫૧૮ ી હમતિસંહં  પટેલ  (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસિવલ 
હોિ પટલ, અમદાવાદમા ં પુરતા વે ટીલેટર ઉપલ ધ ન 
હોવાથી દદ ઓન ે વઇેટ ગમા ં રાખવામા ં આવ ે છે તે હકીતત 
સાચી છે, અને 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ િસિવલ હોિ પટલમા ં
પુરતા વે ટીલેટર યા ંસુધીમા ંઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ધોલેરા તાલુકામા ંઅિતભારે વરસાદથી ર તાનુ ંધોવાણ 

 ૨૨૫૨૪ ી રાજશેકમારુ  ગો હલ  (ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સન-ે
૨૦૧૯માં ધોલેરા તાલુકામા ં અિતભારે વરસાદ થવાથી તથા 
ઉપરવાસમાંથી પાણી આવવાથી ર તાઓનુ ં મોટાપાય ે
ધોવાણ થયેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

 

 (૨)  હા, તો કેટલા ર તાઓનુ ંસમારકામ કરી ડામર 
સપાટીના બનાવવામા ં આ યા અન ે કેટલા ર તાઓ ડામર 
સપાટીના બનાવવાના બાકી છે, અન ે

 

 (૧) અન ે (૨) નુકસાન પામલે ૧૮ ર તાઓન ે જ રી 
મરામત કરી વાહન યવહાર લાયક રાખવામા ંઆવલે છે. 

 (૩) ઉ ત બાકી ર તાઓન ે યા ં સુધીમા ં ડામર 
સપાટીના બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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સુરે નગર અને બોટાદ િજ ાઓમા ંર તાઓના કામની મંજરીૂ  

 ૨૨૫૩૫ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા  (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામા ં રા ય હ તકના 
કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના સમારકામ 
કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય િવભાગમા ં સરેુ નગર અન ે બોટાદ િજ ામા ં નવા 
ર તાઓ તેમજ સમાર કામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન થયેલ 
(બાકી 
કામ) 

નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૩ ૩ - - 
નવા 
ર તા 

- - - - સુરે નગર 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૧૧ ૫ ૫ ૧ 
નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૨ - ૨ - 

બોટાદ 

૨૦૧૯ નવા 
ર તા 

- - - - 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ કયા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
બગોદરાથી ધોળકા રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ંઆયોજન 

 ૨૧૬૩૬ ી ધન ભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના બગોદરા થી ધોળકા રોડન ે ચારમાગ ય કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) . ૫૧૭૫.૦૦ લાખ 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 

 ૨૧૮૭૭ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામ ે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૦૯ 
હયાત ૦૮ 

અમદાવાદ િજ ામા ં ૩( ણ) સબ ડી ટી ટ હોિ પટલો 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શું આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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ક ંડુ  થી બારે  ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
 ૨૧૬૩૫ ી બાબુભાઈ પટેલ (દસ ોઈ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના ક ંડુ  થી બારે  ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૨૨૫૦.૦૦ લાખ 

--------- 
અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામા ંઆરો ય કે ોનુ ંમહેકમ 

 ૨૩૩૪૪ ી ેશકમારુ  મવેાણી (વડગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને બનાસકાંઠા િજ ામા ં ાથિમક અને સામૂ હક આરો ય 
કે ના મંજરૂ  મહેકમ સામ ેકેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અન ે

  (૧) પ ક-૧ તથા ૨ સામલે છે. 

 (૨) ઉ ત મંજરૂ  મહેકમ સામ ે ખાલી જ યાઓ ભરવા 
શી કાયવાહી કરી? 

  (૨)  
 સામૂ હક આરો ય કે ો ખાતેની તજ  વગ-૧ની 

જ યાઓ દર મંગળવાર અન ે શુ વારે વોક ઇન 
ઇટર ય ુ ારા તથા સામૂ હક આરો ય કે ો અન ે

ાથિમક આરો ય કે ો ખાતેની તબીબી અિધકારી 
વગ-૨ની જ યાઓ દર મંગળવારે વોક ઇન 
ઇ ટર ય ુ ારા ભરવામા ં આવ ે છે. વધુમા ં ગુજરાત 

હેર સેવા આયોગન ે ૧૫૯૪ મેડીકલ ઓફીસર 
વગ-૨ની  જ યાઓ ભરવા માગણાપ ક મોકલેલ 
છે. 

 પેરામેડીકલ સંવગની વગ-૩ની જ યાઓ ગૌણ 
સેવા પસંદગી મંડળન ે માંગણાપ કો મોકલી, 
ભલામણ મેળવી ભરવામા ંઆવ ેછે. 

 ાથિમક આરો ય કે ો ખાતેની વગ-૩ સંવગની 
જ યાઓ પંચાયત સંવગની હોઈ પંચાયત સેવા 
પસંદગી મંડળ ારા ભરવાની કાયવાહી કરવામા ં
આવ ેછે. 
ડાઈવર વગ-૩ અન ે વગ-૪ની ખાલી જ યાઓ 
ઉપર જ ર જણાય યા ં આઉટસોસથી કામગીરી 
લેવામા ંઆવ ેછે. 

પ ક-૧ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામા ંઆવેલ ાથિમક આરો ય કે ોમા ંમંજૂર મહેકમની 

સામે મંજરૂ , ભરેલી અન ેખાલી જ યાઓની િવગત દશાવતંુ પ ક 
અમદાવાદ િજ ો બનાસકાંઠા િજ ો 

ા.આ. કે ોની સં યા-૪૦ ા.આ. કે ોની સં યા-૧૨૧ અ.નં. સંવગનુ ંનામ 
મંજરૂ   ભરેલી ખાલી મંજરૂ   ભરેલી ખાલી 

૧ તબીબી અિધકારી, વગ-૨ ૪૦ ૩૪ ૬ ૧૩૬ ૮૯ ૪૭ 
૨ આયુવ દક ડૉ ટર, વગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૮ ૧ ૭ 
૩ જિનયરુ  ફામાસી ટ, વગ-૩ ૪૦ ૩૮ ૨ ૧૨૧ ૧૧૩ ૮ 
૪ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, વગ-૩ ૪૦ ૩૫ ૫ ૧૨૧ ૧૧૬ ૫ 
૫ ટાફ નસ, વગ-૩ ૨૯ ૦ ૨૯ ૫૧ ૪૦ ૧૧ 
૬ ડાઈવર, વગ-૩ ૪૦ ૪૦ ૦ ૧૨૧ ૧૨૧ ૦ 
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૭ વોડ આયા, વગ-૪ ૪૦ ૪૦ ૦ ૧૨૧ ૧૨૧ ૦ 
૮ વોડ બોય, વગ-૪ ૪૦ ૪૦ ૦ ૧૨૧ ૧૨૧ ૦ 
૯ પાટટાઇમ વીપર, વગ-૪ ૮૦ ૮૦ ૦ ૨૪૨ ૨૪૨ ૦ 

કલુ  ૩૪૯ ૩૦૭ ૪૨ ૧૦૪૨ ૯૬૪ ૭૮ 
પ ક-૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામા ંઆવેલ સામુ હક આરો ય કે ોમા ંમંજરૂ  મહેકમની 
સામે મંજરૂ , ભરેલી અન ેખાલી જ યાઓની િવગત દશાવતંુ પ ક 

અમદાવાદ િજ ો કલુ  બનાસકાંઠા િજ ો કલુ  
સા.આ. કે ોની સં યા-૦૮ સા.આ. કે ોની સં યા-૨૬ અ.નં. સંવગનુ ંનામ 
મંજરૂ   ભરેલી ખાલી મંજરૂ   ભરેલી ખાલી 

૧ અિધ ક વગ-૧ ૮ ૩ ૫ ૩૪ ૫ ૨૯ 
૨ તબીબી અિધકારી વગ-૨ ૨૫ ૨૪ ૧ ૮૦ ૭૧ ૯ 
૩ ડે ટલ સજન વગ-૨ ૮ ૭ ૧ ૨૬ ૧૮ ૮ 
૪ ફી યોથેરાપી ટ વગ-૩ ૮ ૬ ૨ ૨૬ ૧૦ ૧૬ 
૫ એ સ-રે આસી ટ ટ વગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ એ સ-રે ટેકિનિશયન વગ-૩ ૮ ૪ ૪ ૨૬ ૮ ૧૮ 
૭ લેબોરેટરી ટેકિનિશયન વગ-૩ ૯ ૭ ૨ ૨૬ ૧૯ ૭ 
૮ જિનયરુ  ફામાિસ ટ વગ-૩ ૯ ૭ ૨ ૨૯ ૨૨ ૭ 
૯ હેડ નસ વગ-૩ ૧ ૧ ૦ ૩ ૩ ૦ 

૧૦ ટાફનસ વગ-૩ ૬૦ ૫૬ ૪ ૧૯૪ ૧૭૯ ૧૫ 
૧૧ િસિનયર આસી ટ ટ વગ-૩ ૫ ૨ ૩ ૨૬ ૯ ૧૭ 
૧૨ િસિનયર કલાક વગ-૩ ૮ ૭ ૧ ૨૬ ૯ ૧૭ 
૧૩ જિનયરુ  કલાક વગ-૩ ૧ ૧ ૦ ૩ ૧ ૨ 
૧૪ ડાયવર વગ-૩ ૮ ૭ ૧ ૨૬ ૧૭ ૯ 
૧૫ પટાવાળા વગ-૪ ૭ ૭ ૦ ૨૬ ૨૧ ૫ 
૧૬ વોડબોય વગ-૪ ૨૩ ૨૨ ૧ ૬૪ ૫૨ ૧૨ 
૧૭ આયા વગ-૪ ૭ ૭ ૦ ૨૭ ૨૨ ૫ 
૧૮ ડેસર વગ-૪ ૮ ૬ ૨ ૨૬ ૧૯ ૭ 
૧૯ વીપર વગ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૩૬ ૩૩ ૩ 
૨૦ વોચમેન વગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૦ 
૨૧ રસોયા વગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૪ ૨ ૨ 
૨૨ પાટ ટાઇમ વીપર વગ-૪ ૧૪ ૧૦ ૪ ૪૮ ૨૪ ૨૪ 
૨૩ પાટ ટાઇમ વોચમેન વગ-૪ ૧૪ ૮ ૬ ૪૮ ૨૮ ૨૦ 

કલુ  ૨૪૪ ૨૦૫ ૩૯ ૮૦૬ ૫૭૪ ૨૩૨ 
--------- 

અમરેલી િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 
 ૨૧૬૪૧ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમરેલી િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામ ે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૦૯ 

હયાત ૧૨ 
  વધુમા,ં અમરેલી િજ ામા ં ૧(એક) ડ ટી ટ 
હોિ પટલ તથા ૩( ણ) સબ ડી ટી ટ હોિ પટલો કાયિ વત 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ 
 ૨૨૫૨૭ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરેુ નગર 
અને બોટાદ િજ ામા ં અન ે તાલુકાવાર કેટલા કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો આપવાના બાકી છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી વધુ 

સમયથી આપવાના બાકી છે, અને 

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ. 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અન ેવીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો 
આપવાન ુ આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અને વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઇ તમામ બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે  

પ ક –અ  

િજ ો તાલુકો 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

આપવાના બાકી કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 
એક વષ કરતા વધુ 

સમયથી પડતર 
અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા  

ચોટીલા ૮૦૩ ૩ ૦ 
ચુડા ૯૫૪ ૧૧૮ ૦ 

દસાડા ૭૦૦ ૦ ૦ 
ાંગ ા ૬૯૦ ૦ ૦ 

લખતર ૨૦૨ ૧૧ ૦ 
લ બડી ૨૯૪ ૦ ૦ 
મુળી ૬૦૯ ૨૬ ૦ 

સાયલા ૮૦૨ ૦ ૦ 
થાન  ૨૦ ૦ ૦ 

 
 
 
 

સુરે નગર િજ ો 
 
 
 

સુરે નગર િજ ો 
વઢવાણ ૬૪૧ ૪૦ ૦ 
બરવાળા ૧૫૬ ૦ ૦ 
બોટાદ ૪૪૮ ૦ ૦ 
ગઢડા ૨૬૦ ૦ ૦ 

બોટાદ િજ ો 

રાણપુર ૮૪૯ ૧૫૪ ૦ 
--------- 

ઉના તાલુકામા ંચીખલી કોબ ખાતે ૪૦૦૦ મે.વો.ના પાવર લા ટ 
 ૨૨૫૭૨ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર-
સોમનાથ િજ ાના ઉના તાલુકામા ંચીખલી કોબ ખાતે ૪૦૦૦ 
મે.વો.નો અ ટા મેગા પાવર લા ટ થાપવાની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, 

  (૧) હાલમા,ં થળ પસંદગી અંગેની કાયવાહી ચાલી રહી 
છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ પાવર લા ટ કઈ એજ સી ારા 
થાપનાર છે, અન ે

  (૨) આ પાવર લા ટ થાપવા સે લ ઈલે ટીસીટી 
ઓથોરીટી (CEA) ારા થળ પસંદગીની કાયવાહીના 
આધારે આ ોજે ટ કેવી રીતે થાપવો તેનુ ં દશા િનદશન 
કરવામા ંઆવશ.ે  



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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 (૩) ઉ ત પાવર લા ટ યા ંસુધીમા ં કેટલા ખચ પૂણ 
થશે? 

  (૩) થળ પસંદગી થયા બાદ, થળ પરના િવિવધ 
અ યાસો કયા પછી તથા િવિવધ મંજરીઓૂ  મળે યા બાદ જ 
આ ોજે ટ કેટલા સમયમા ં અન ે કેટલા િપયાના ખચ પૂણ 
થશે તે ણી શકાય. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 

 ૨૧૮૫૬ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રાજકોટ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામ ે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૧૪ 

હયાત ૧૨ 
  રાજકોટ િજ ામા ં ૧(એક) ડ ટી ટ હોિ પટલ 
તથા ૫(પાંચ) સબ ડી ટી ટ હોિ પટલો કાયિ વત હોવાથી 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામા ં ાથિમક આરો ય કે ોના નવા મકાનના બાંધકામની મંજરીૂ  

 ૨૧૫૬૦ ી જઠેાભાઈ ભરવાડ (શહેરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા ાથિમક 
આરો ય કે ો જજરીત હાલતમા ંછે, 

  (૧) શહેરા તાલુકાના-૦૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો ના નવા 
મકાનના બાંધકામન ે મંજરીૂ  આપવામા ં આવેલ છે, અને 
કેટલાન ેમંજરીૂ  આપવાની બાકી છે, અન ે

  (૨)  
મંજરીૂ  મળેલ ૦૨ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ બાકી રહેલાન ે યા ંસુધીમા ંમંજરીૂ  
આપવામા ંઆવશ ેઅને તેન ુકામ યા ંસુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) આગામી વષ મા ંનાણાકીય ગવાઈ થયેથી. 

--------- 
ભાડભૂત બેરેજ યોજનાન ેમંજરીૂ  

 ૨૧૬૮૫ ી મુકેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (ક પસર) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે યારે મંજરીૂ  
આપવામા ંઆવી, 

  (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે તાઃ૧૯-૦૫-
૨૦૧૮થી મંજરીૂ  આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાડભતૂ 
બેરેજ યોજના યા તબ ે  છે, અન ે  

  (૨) તાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાડભૂત બેરેજ 
યોજના ટે ડર તબ ે  છે. 

 (૩) આ યોજનાથી પાણીના કેટલા જ થાનો સં હ 
થશે. 

  (૩) આ યોજનાથી ૫૯૯ મીલીયન ઘન મીટર 
(એમ.સી.એમ.) પાણીના જ થાનો સં હ થશે.  

--------- 
રા યનુ ં હેર દેવુ ં

 ૨૨૫૨૧ ી શલૈેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યનુ ં હેર 
દેવું કેટલુ ંછે,  

  (૧)  
નાણાકીય વષ કુલ બાકી હેર દેવુ ં( .કરોડમા)ં 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલી   (૨)  
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રકમનો વધારો હેર દેવામા ંથયો, નાણાકીય વષ દેવામાં ચો ખો વધારો ( .કરોડમા)ં 
૨૦૧૭-૧૮ ૧૩,૨૫૩ 

૨૦૧૮-૧૯(સુ.અ) ૨૮,૦૬૧  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર હેર 
દેવા પેટે યાજ અન ે મુ લ પેટે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૩)  
નાણાકીય વષ ચુકવેલ યાજ 

( .કરોડમા)ં 
ચુકવેલ મુ લ 
( .કરોડમા)ં 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૧૪૬ ૧૩,૭૦૦ 

 (૪) ઉ ત હેર દેવાની કેટલી રકમ કોની પાસેથી 
યા યાજદરે કેટલા વષ માટે લેવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૪)  
િવગત લોનની રકમ 

( .કરોડમા)ં 
લોનના 
યાજદર 

(%) 

લોનની 
મુ ત 
(વષ) 

નાણાકીય 
સં થાઓની લોન 

૧૪,૬૯૧ ૪.૭૫% 

થી 

૮.૭૫% 

૭ થી ૧૫ 
વષની 

બ ર લોન ૧,૭૯,૩૫૩ ૬.૬૮% 
થી 

૯.૭૫% 

૫ થી ૧૫ 
વષની 

એન.એસ.એસ.એફ. 
લોન 

૩૯,૩૮૫ ૯.૫૦% 
થી 

૧૦.૫૦% 

૧૦ થી ૨૫ 
વષની 

કેિ ય દેવુ ં ૭,૨૨૩ ૦% થી ૨ થી ૩૮ 
વષની 

--------- 
ક ડથીુ ં  બારે  ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 

 ૨૧૬૧૭ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના ક ડુ ં  થી બારે  ર તાન ે પહોળો કરવાનુ ં કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) .૨૨૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામા ં‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના 

 ૨૧૮૭૩ ી કીત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ): માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામા ંછે ા બે વષમા ં‘‘મા’’ અન ે‘‘મા વા સ ય’’ યોજના હેઠળ 
કેટલા લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા છે, અન ે 

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૧૨,૯૨૯ અન ે ‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજના હેઠળ-૬૨,૬૮૩ દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજરૂ  કરવામા ં આવેલ દાવા માટે 
કલુ  કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવી છે? 

  (૨) કલુ  .૯૦,૧૨,૯૫,૬૩૪/- અંકે િપયા નેવુ ં
કરોડ બાર લાખ પંચા  હ ર છસો ચો ીસ પૂરા 

--------- 
 

મહેસાણા િજ ામા ં‘‘મા’’ અન ે‘‘મા વા સ ય’’ યોજના 
 ૨૧૮૬૯ ી સરેુશભાઈ પટેલ (મણીનગર): માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા   (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૭૧૬૧ અન ે‘‘મા વા સ ય’’ 
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િજ ામા ંછે ા બે વષમા ં‘‘મા’’ અન ે‘‘મા વા સ ય’’ યોજના 
હેઠળ કેટલા લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ં આ યા 
છે,  

યોજના હેઠળ-૬૧,૩૮૭ દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ દાવા માટે 
કલુ  કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવી છે, અન ે

  (૨) કલુ  . ૧,૦૪,૩૦,૨૮,૧૦૭/- (અંકે િપયા 
એક અબજ ચાર કરોડ ીસ લાખ અઠાવીસ હ ર એકસો સાત 
પૂરા) 

 (૩) ઉ ત મંજરૂ  દાવા પૈકી દય, કે સર અન ે
િકડનીના રોગોમા ંકેટલા દાવા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા? 

  (૩)  
 દય કે સર િકડની 
મા યોજના ૮૬૨ ૧,૦૪૫ ૪,૭૯૨ 
મા વા સ ય યોજના ૬,૯૫૭ ૯,૦૫૩ ૪૧,૯૯૪ 

--------- 
સુરત સરકારી મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ 

 ૨૧૬૭૨ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, સુરતનુ ં સંવગવાર કલુ  કેટલ ુ મહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, સુરતનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની િવગત નીચે 
મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૬૭ 
વગ-૨ ૯૩ 
વગ-૩ ૨૧૯ 
વગ-૪ ૧૩૬ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૯૫ ૭૨ 
વગ-૨ ૪૭ ૪૬ 
વગ-૩ ૧૫૧ ૬૮ 
વગ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા ંતથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત 
અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
જનીૂ  ચાણ મા રેલવ ેલાઇન પુનઃ ચાલ ુકરવા બાબત 

 ૨૨૪૯૪ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ પુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનીૂ  
ચાણ મા રેલવ ેલાઇન બંધ હાલતમા ં છે તે પુનઃ ચાલ ુકરવા 
માટે છે ા બે વષમા ં કે  સરકાર સમ  કોઇ રજઆતૂ / 
માંગણી કે દરખા ત કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અને 

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ેકે  સરકાર 
તરફથી યારે શુ ં િતભાવ મ ો? 

 

 (૧) અન ે(૨) એક રજઆતૂ  મળેલ જનેે કે  સરકારમા ં
મોકલવામા ંઆવેલ છે. 
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પાટણ િજ ામા ંમંજરૂ  કરેલ નવા ાથિમક આરો ય કે ો 

 ૨૧૬૬૯ ડૉ. આશાબેન પટેલ ( ઝા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામા ં કેટલા નવા ાથિમક આરો ય કે ો 
મંજરૂ  કરવામા ંઆવલે છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી 
માણે કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની 

સામે કેટલા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
મળવાપા  ૫૦ 

મંજરૂ  ૫૨ 

 (૩) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વડોદરા િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 

 ૨૧૯૬૪ ી શલૈેષભાઇ મહેતા  (ડભોઇ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા 
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) કલુ  ૩૨૩૩ નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 
આપવામા ંઆ યા.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૫૬૬૭.૩૦ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

ભાવનગર િજ ામા ંમંજરૂ  કરેલ નવા ાથિમક આરો ય કે ો 
 ૨૧૬૪૪ ી ભીખાભાઇ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામા ં કેટલા નવા ાથિમક આરો ય 
કે ો મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી 
માણે કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની 

સામે કેટલા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
મળવાપા  ૪૭ 

મંજરૂ  ૪૮ 

 (૩) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ઉમરગામ તાલુકામા ંઓવર િ જ બનાવવાની કામગીરી 

 ૨૨૬૪૧ ી પુનાભાઇ ગાિમત ( યારા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ાના ઉમરગામ તાલુકામા ં ભીલાડ રેલવ ે ટેશનની હદમા ં
આવેલ રેલવ ે ફાટક ઉપર ઓવર િ જ બનાવવા તથા રેલવ ે
ગરનાળુ ં માગ ય બનાવવાની કામગીરી યા તબ ે  છે, અને 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કામગીરી કેટલા ખચ કયા ંસુધીમા ં
પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧) અન ે(૨) રેલવ ેઓવર િ જ બનાવવાનુ ંકામ ન શા 
અંદાજ તબ ે  યારે રેલવ ે ગરનાળુ ં રેલવ ે િવભાગ તથા 
DFCC િવભાગની મંજરીૂ  હેઠળ છે. જ ેઆખરી થયેથી બનતી 
વરાએ પૂણ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
પાટણ િજ ામા ંનમદા કેનાલમા ંપડેલ ગાબડા અન ેભંગાણ 

 ૨૩૩૩૭ ી કીરીટકમારુ  પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) પાટણ િજ ામા ં ૨૦૧૯ની સાલમા ં નમદા 
કેનાલમા ં કઇ-કઇ જ યાએ ગાબડા અન ે ભંગાણ પડવાની 
ઘટનાઓ બની, 

  (૧) પાટણ િજ ામા ં૨૦૧૯ની સાલમા ંનમદા કેનાલમા ં
જદીુ  જદીુ  જ યાએ ગાબડા અન ેભંગાણ પડવાની નીચે મુજબ 
ઘટનાઓ  બનેલ છે. 

તાલુકો િવશાખા નહેરો શાખા નહેરો કલુ  
હારીજ  ૧  ૧ 
શંખે ર  ૨  ૨ 
સમી ૧  ૧ 
રાધનપુર  ૨ ૨ 
સાંતલપુર  ૪  ૪ 

 (૨) આવી ઘટનાઓમા ંકેટલા કો ટા ટરોન ેજવાબદાર 
ઠરાવવામા ંઆ યા, 

  (૨) આવી ૧૦ ઘટનાઓ પૈકી ગેટ ઓપરેશનની ખામીન ે
કારણ ેપડેલ ભંગાણ માટે ૨ (બે) કો ટા ટરો જવાબદાર છે. 

 (૩) જવાબદાર કો ટા ટરો પાસ ે કેટલી રકમ વસૂલ 
લેવામા ંઆવી, અને 

  (૩) રીપેર ગની કામગીરી કો ટા ટરની ડીફે ટ 
લીયાબીલીટીની જવાબદારીમા ં આવતી હોઇ તેઓએ 
રીપેર ગની કામગીરી પૂણ કરેલ છે. તેથી કોઇ રકમ વસલૂ 
કરવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) કેટલા કો ટા ટરો પાસ ે ગાબડા અન ે ભંગાણ 
રીપેર કરવામા ંઆ યા ? 

  (૪) ૩ કો ટા ટરો પાસ ે ગાબડા અન ે ભંગાણ રીપેર 
કરવામા ંઆ યા. 

--------- 
સોનગઢ િજ ામા ંકોટેજ હો પીટલ બનાવવાની કામગીરી 

 ૨૨૬૪૪ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિત તાપી િજ ાના 
સોનગઢ તાલુકામા ં કોટેજ હો પીટલ બનાવવાની કામગીરી 
યા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ સોનગઢ ખાતે 
સામુ હક આરો ય કે  આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત હો પીટલ કેટલા ખચ યા ં સુધીમા ં કાયરત 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અન ેક છ િજ ામા ં વાઇન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગો ફીવરના ન ધાયેલ કેસો 

 ૨૨૪૭૨ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામા ં િજ ાવાર/શહેરવાર 
વાઇન લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના 

કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થતીએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 

બનાસકાંઠા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) બનાસકાંઠા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 
વાઇન લ ુ મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઇન લ ુ મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન ગુિનયા ક ગો ફીવર 

પાલનપુર ૦ ૩૧ ૧૭ ૦ ૦ ૦ ૩૩ ૨૪૯ ૦ ૦ 
ડીસા ૦ ૨૭ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧૩ ૦ ૦ 
થરાદ ૦ ૧૮ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 
ધાનેરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભાભર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
થરા  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િજ ા  
(શહેર + ા ય) 

૪૪ ૧૪૩૭ ૪૩ ૦ ૦ ૧૧૬ ૩૪૦ ૪૦૫ ૦ ૦ 
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ક છ  (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) ક છ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 
વાઇન લ ુ મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઇન લ ુ મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન ગુિનયા ક ગો ફીવર 

માંડવી ૪ ૫ ૨ ૦ ૦ ૫ ૨ ૨ ૦ ૦ 
અં ર ૭ ૪ ૦ ૦ ૦ ૬ ૪ ૨૩ ૦ ૦ 
ગાંધીધામ ૧૭ ૪૧ ૫ ૦ ૦ ૧૪ ૧૬ ૨૪ ૨ ૦ 
ભુજ ૫૩ ૧૩ ૫૦ ૦ ૦ ૨૪ ૧૬ ૨૮૭ ૧ ૦ 
ભચાઉ ૧ ૪ ૦ ૧ ૦ ૩ ૮ ૫ ૦ ૦ 
રાપર ૧ ૨૧ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧૪ ૫ ૦ ૦ 
િજ ા  
(શહેર + ા ય) 

૧૮૬ ૬૧૬ ૧૦૪ ૪ ૦ ૧૮૦ ૫૩૩ ૭૭૫ ૮ ૦ 
 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, િજ ાવાર/શહેરવાર 
કેટલા યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, િજ ાવાર / શહેરવાર 
થયેલ મૃ યુની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

બનાસકાંઠા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) બનાસકાંઠા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 
વાઇન 

લુ  
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઇન 

લુ  
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો ફીવર 

પાલનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ડીસા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
થરાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ધાનેરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભાભર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
થરા  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર + ા ય) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

           
ક છ  (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) ક છ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 

વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઇન 
લુ  

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો ફીવર 

માંડવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
અં ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ગાંધીધામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભુજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભચાઉ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
રાપર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િજ ા  ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયાુ , તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, ઇ ડોર 
ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ વૃિ  જવેી 
િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. 

 વાઇન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અને દવા મફત પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. યા ં

વાઇન લનુા કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ં આઇસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઇતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 
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િભલોડાની કોટેજ હોિ પટલન ેઅપ ેડ કરવાની કામગીરી બાબત 
 

 ૨૨૬૩૨ ી મેિસંહભાઇ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) કોટેજ હોિ પટલ, િભલોડા અન ેસામુ હક આરો ય 
કે , ગ ડે રન ે અપ ેડ કરી સબ ડ ટી ટ હોિ પટલમા ં
પાંત રત કરવાની કામગીરી તાઃ  ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ કયા તબ ે  છે, 

  (૧)  

 તાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામા ં િભલોડા કોટેજ હોિ પટલન ે અપ ેડ 
કરવાની મંજરીૂ  મળેલ છે. 

 સામુ હક આરો ય કે , ગ ડે રન ે અપ ેડ કરી 
સબ ડ ટીકટ હોિ પટલમા ં પાંતરીત કરવા માટે 
મંજરીૂ  યા હેઠળ છે.  

 (૨) ઉ ત કામગીરી કેટલા ખચ યા સુધીમા ં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ,ે અન ે

  (૨)  
 કોટેજ હોિ પટલ, િભલોડા માટે  ૧૬૯૩.૦૦ 

લાખના અંદાિજત ખચ કામનુ ંટે ડર મંજરૂ  થયા બાદ 
ઈ રદાર ીન ે વક ઓડર મળેથી એક વષમા ં પૂણ 
થઈ શકશ.ે 

 સામુ હક આરો ય કે  ગ ડે રન ે અપ ેડ કરવા 
માટે મંજરીૂ  મ ા બાદ . ૮૦૦.૦૦ લાખના 
અંદાિજત ખચ કામન ુ ટે ડર મંજરૂ  થયા બાદ 
ઈ રાદર ીન ે વક ઓડર મળેથી એક વષમા ં પૂણ 
થઈ શકશ.ે  

 (૩) ઉ ત કામગીરી કઈ એજ સી વારા પૂણ કરવામા ં
આવ ેછે? 

  (૩) ટે ડર યા થયા પછી એજ સીની િનમણૂંક 
કરવામા ંઆવશ.ે  

--------- 
સાબરકાંઠા અન ેઅરવ ી િજ ાઓમા ંર તાઓના કામની મંજરીૂ  

 ૨૨૫૦૦ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામા ં રા ય 
હ તકના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના 
સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંરા ય 
િવભાગમા ં સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામા ં નવા ર તાઓ 
તેમજ સમારકામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન 
થયલે 
(બાકી 
કામ) 

નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૨ ૨ - - 
નવા 
ર તા 

- - - - સાબરકાંઠા 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭ ૩ ૧ ૩ 
નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૧ ૧ - - 

અરવ ી 

૨૦૧૯ નવા 
ર તા 

- - - - 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ંકામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે
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 (૪) ઉ ત બાકી કામ કયા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
ક છ િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 

 ૨૧૬૪૬ ડૉ.નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક આરો ય કે ો 
મળવાપા  છે તેની સામ ેકેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  
મળવાપા  ૧૭ 
હયાત ૧૬ 

ક છ િજ ામા ં૩( ણ) સબ ડી ટી ટ હોિ પટલો કાયિ વત 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા યની રી યુએબલ એનજ ની મતા 

 ૨૨૪૮૭ ી શીવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યની 
રી યુએબલ એનજ ની થાિપત મતા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યની 
રી યુએબલ એનજ ની થાિપત મતા ૧૦૨૧૯.૩૪ 
મેગાવોટ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં રી યુએબલ 
એનજ ની મતામા ંકેટલો વધારો કે ઘટાડો ન ધાયો? 

  (૨) છે ા બે વષ દર યાન રી યુએબલ એનજ ની 
મતામા ંથયેલ વધારો નીચે મુજબ છે. 

મ વષ કલુ  થાિપત મતા મેગાવોટ 
૧ ૨૦૧૮ ૭૫૦.૪૧ 

--------- 
આણંદ અને મ હસાગર િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ 

 ૨૨૫૯૩ ી કાિંતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અન ે
મ હસાગર િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સવંગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક-૧, ૨ તથા ૩ સામલે છે. 
  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમ ંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃ ીના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઈને ભરવામા ંઆવ ેછે. 

(પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખેલ છે.) 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામા ં લાન અન ેનોન લાન ર તાઓન ે બ નંબર આપવા બાબત 
 ૨૨૪૮૦ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  349 

વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં દાંતા અને અમીરગઢ 
તાલુકાઓમા ંતાલુકાવાર, વષવાર કેટલા લાન અને નોન-
લાન ર તા મંજરૂ  કરવા માટેની કેટલી દરખા તો સરકારન ે

મળી, 

બનાસકાંઠા િજ ામા ં દાંતા અન ે અમીરગઢ તાલુકાઓમા ં 
તાલુકાવાર, વષવાર લાન અને નોન- લાન ર તાઓ 

તાલકુો વષ કામો મળલે 
દરખા ત 

મંજૂર શ  
થયલે 
કામ 

શ  ન 
થયલે 
(બાકી 
કામ) 

લાન ૧૯ ૭ ૭ - 
૨૦૧૮ 

નોન લાન ૫૩ ૫ ૫ - 
લાન ૧૮ ૨ ૨ - દાંતા 

૨૦૧૯ 
નોન લાન ૨૬ ૧ - ૧ 
લાન ૩ ૨ ૨ - 

૨૦૧૮ 
નોન લાન ૧૦ ૩ ૩ - 

અમીરગઢ 

૨૦૧૯ લાન ૪ ૩ ૧ ૨ 

 (૨) તે અ વય ેઉ ત િ થિતએ કેટલી દરખા તો મંજરૂ  
કરી બ નંબર ફાળવવામા ંઆ યા, 

 

 (૩) બ નંબર આપેલ ર તાઓ પૈકી કેટલા ર તાના 
કામો શ  થયા અન ે કેટલાના કામ શ  કરવાના બાકી છે, 
અન ે

 

 

 (૪) બાકી કામો કયા ંસુધીમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશ?ે   (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
મોરબી અન ેરાજકોટ િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ 

 ૨૨૫૪૨ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામા ંઆવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક આરો ય 
કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનું સંવગવાર મંજરૂ  થયેલ 
મહેકમ કેટલુ ંછે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
અને રાજકોટ િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોની મહેકમ િવગત 
પ ક મુજબ છે. 
 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  
 હોિ પટલ ખાતે વગ-૧ તજ ોની જ યા ભરવા માટે દર 

સોમવારે તેમજ તબીબી અિધકારી વગ-૨ ની જ યાઓ 
ભરવા દર મંગળવારે વોકઇન ઇ ટર ય ુ રાખવામા ં આવ ે છે. 
જમેાં યો ય ઉમેદવાર ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરવામા ં
આવશ.ે  

 વગ-૩ ની નસ ગ, પેરા મેડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અ ય 
વહીવટી સંવગની જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી 
ભરવામા ંઆવ ેછે. 

 સામુ હક આરો ય કે ોની વગ-૧ અન ે તબીબી 
અિધકારી વગ-૨ ની જ યાઓ વોક ઇન ઇ ટર ય ુ ારા 
ભરવાનું આયોજન કરવામા ંઆવ ેછે. જમેાં ઉમેદવારો પસંદ 
થયેથી િનમણૂક આપી આ જ યાઓ ભરવામા ંઆવ ેછે. પેરા 
મેડીકલ સવંગની જ યાઓન ે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ 

ારા ભરવામા ંઆવ ેછે. 
 ાથિમક આરો ય કે ોની વગ-૨ ની જ યાઓ ભરવા 

માટે દર અઠવાડીય ેવોક ઇન ઇ ટર યુનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આવ ેછે. વગ-૩ સંવગની જ યાઓ પંચાયત સવંગની હોઈ 
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પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ારા પધા મક પરી ા લઈ 
ભરવાની કાયવાહી કરવાની થાય છે. ડાઈવર વગ-૩ અન ે
વગ-૪ ની ખાલી જ યાઓ ઉપર જ ર જણાય યા ં આઉટ 
સોસથી કામગીરી લેવામા ંઆવ ેછે. 

પ ક 
િજ ાનુ ંનામ હોિ પટલની સં યા સંવગ મંજરૂ  ભરેલી ખાલી  રીમાકસ 

વગ-૧ ૨૭ ૯ ૧૮ 
વગ-૨ ૩૩ ૨૧ ૧૨ 
વગ-૩ ૧૮૪ ૧૧૬ ૬૮ 

જ.હો.-૦૧ 
સ.હો.-૦૨ 

વગ-૪ ૧૦૫ ૧૦૫ ૦૦ 

િવગતવાર પ ક-૧ સામલે છે. 

વગ-૧ ૬ ૦ ૬ 
વગ-૨ ૨૪ ૨૦ ૪ 
વગ-૩ ૯૨ ૪૯ ૪૩ 

સા.આ.કે ો-૬ 

વગ-૪ ૭૧ ૧૨ ૫૯ 

િવગતવાર પ ક-૨ સામલે છે. 

વગ-૨ ૩૦ ૨૯ ૧ 
વગ-૩ ૯૫ ૮૭ ૮ 

મોરબી 

ા.આ.કે ો-૩૦ 

વગ-૪ ૧૨૦ ૬૦ ૬૦ 

િવગતવાર પ ક-૩ સામલે છે. 

વગ-૧ ૭૬ ૩૨ ૪૪ 
વગ-૨ ૩૩ ૨૩ ૧૦ 
વગ-૩ ૨૭૭ ૧૯૮ ૭૯ 

જ.હો.-૦૧ 
સ.હો.-૦૪ 

વગ-૪ ૧૩૮ ૧૩૮ ૦૦ 

િવગતવાર પ ક-૧ સામલે છે. 

વગ-૧ ૧૩ ૦ ૧૩ 
વગ-૨ ૫૨ ૪૪ ૮ 
વગ-૩ ૧૯૨ ૧૩૨ ૬૦ 

સા.આ.કે ો-૧૩ 

વગ-૪ ૧૪૧ ૪૯ ૯૨ 

િવગતવાર પ ક-૨ સામલે છે. 

વગ-૨ ૫૪ ૪૩ ૧૧ 
વગ-૩ ૧૬૫ ૧૪૩ ૨૨ 

રાજકોટ 

ા.આ.કે ો-૫૫ 

વગ-૪ ૨૧૬ ૧૦૭ ૧૦૯ 

િવગતવાર પ ક-૩ સામલે છે. 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવેલ છે.) 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 
 ૨૧૬૨૮ ી અરિવંદકમારુ  પટેલ  (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૦૯ 
હયાત ૦૮ 

અમદાવાદ િજ ામા ં ૩( ણ) સબ ડી ટી ટ હોિ પટલો 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ંશું આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સુરત િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો  

 ૨૧૬૪૮ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૬૦૫ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 
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 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૧૨૧૧.૮૬ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

સુરત સરકારી મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ 
 ૨૧૮૯૭ ી િવવેક પટેલ (ઉધના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, સુરતનુ ં સંવગવાર કલુ  કેટલ ુ મહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, સુરતનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની િવગત નીચે 
મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૬૭ 
વગ-૨ ૯૩ 
વગ-૩ ૨૧૯ 
વગ-૪ ૧૩૬ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૯૫ ૭૨ 
વગ-૨ ૪૭ ૪૬ 
વગ-૩ ૧૫૧ ૬૮ 
વગ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા ંતથા વયિનવિૃ  
ના કરણ ે જ યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત 
અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
વલસાડ  િજ ામા ંપેટા કે ોની ઘટ 

 ૨૧૬૨૨ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા પેટા કે ો 
મળવાપા  છે તેની સામ ેકેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  
મળવાપા  ૩૨૮ 
હયાત ૩૬૩ 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમરેલી િજ ામા ંક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 

 ૨૩૩૩૬ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમરેલી િજ ામા ંક તુરબા પોષણ સહાય યોજના 
અ વય ેતા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની િ થિતએ ૧૯૨ લાભાથ  તથા 
જનાગઢૂ  િજ ામા ં૩૮૧ લાભાથ ઓન ે ી  હ ો ચૂકવવામા ં
આ યો નથી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા , 
  કારણ કે સંપૂણ રસીકરણ પૂણ થયેલ ન હોઈ ી  
હ ો ચૂકવવામા ંઆ યો નથી. 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિત 
ઉપરો ત બાકી લાભાથ ઓ પૈકી કેટલા લાભાથ ઓન ે ી  

  (૨) એક પણ લાભાથ ન ે ી  હ ો ચૂકવવાનો બાકી 
રહેતો નથી. 
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હ ો ચૂકવવાનો બાકી છે, 
 (૩) ી  હ ો સમયસર ન ચૂકવી શકનાર જવાબદારો 
સામે શા પગલા લેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૩) બ  ે િજ ામા ં તમામ લાભાથ ઓન ે ી  હ ો 
સમયસર ચૂકવવામા ં આવલે છે જથેી પગલા લેવાનો  
રહેતો નથી. 

 (૪) બાકી રહેલા તમામ લાભાથ ઓન ે ી  હ ો યા ં
સુધીમા ંચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) બ  ે િજ ામાં તમામ લાભાથ ન ે ી  હ ો ચૂકવી 
દેવામા ંઆવેલ છે આથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા યમા ંજનેેરીક દવાઓની માગદિશકા બાબત 

 ૨૨૫૮૨ ી અંબરીષ ડેર  (રાજલાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જનેેરીક દવાઓનો ઉપયોગ થાય તે માટે કોઈ માગદિશકા 
બહાર પાડવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) રા યમા ં જનેેરીક દવાઓનો ઉપયોગ થાય તે માટે 
કોઈ માગદિશકા બહાર પાડવામા ંઆવેલ નથી. 
  આ બાબતે જ રી ઠરાવ તેમજ પ રપ  કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત માગદિશકા યારે બહાર 
પાડવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨) જનેેરીક દવાઓનો ઉપયોગ થાય તે માટે થયેલ 
ઠરાવ અન ેપ રપ ની િવગત નીચે મુજબ છે. 
૧. આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ, 
સિચવાલય, ગાંધીનગરનો તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ નો ઠરાવ 
માંકઃ બી ટી/૧૦/૨૦૧૩/ગ 

૨. આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ, 
સિચવાલય, ગાંધીનગરનો તા.૨૪-૦૧-૨૦૧૪ નો ઠરાવ 
માંકઃ બી ટી/૧૦૨૦૧૩/ન.બા.-૧૮/ગ 

૩. આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ, 
સિચવાલય, ગાંધીનગરનો તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૯ નો ઠરાવ 
માંકઃ એમએસપી/૧૦૨૦૧૬/૪૩૯/ગ, 

૪. કિમશનર ી, આરો ય અને તબીબી સેવાઓનો 
તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૬ નો પ રપ  માંકઃ ૭૪૨૫૨ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં રા યની સરકારી 
હોિ પટલોમા ં જનેરેીક દવાઓ ઉપલ ધ થાય તે માટે શા 
પગલા ંલેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) રા યની સરકારી હોિ પટલોમા ં જનેેરીક દવાઓ 
ઉપલ ધ થાય તે માટે ૧૯ મેડીકલ કોલેજ સંલ  હોિ પટલો, 
૨૩ િજ ા ક ાની હોિ પટલો, ૧૭ સબ ડ ટી ટ હોિ પટલ 
તેમજ ૦૩ સામુ હક આરો ય કે ો ખાતે દીનદયાળ 

ધાનમં ી જન ઔષિધ ટોસ યોજનાના જનેેરીક દવાના 
ટોર કાયરત થયેલ છે. 

વધુમા,ં ગુજરાત મેડીકલ સિવસીસ કોપ રેશન િલિમટેડ ારા 
ખરીદવામા ં આવતી એસે સીયલ ડગ લી ટ મુજબની ૬૫૧ 
દવાઓ પણ જનેેરીક છે તેમજ આ દવાઓ તમામ સરકારી 
હોિ પટલો ખાતે ઉપલ ધ કરાવી દદ ઓન ે િવના મૂ ય ે
આપવામા ંઆવ ેછે.  

--------- 
ગાંધીનગર અન ેઅમદાવાદ િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અને એસટીની વસલૂાત 

 ૨૨૫૧૧ ડૉ. સી. જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને અમદાવાદ િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી 
અ વય ે . ૧૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય 
તેવા કેટલા ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
મ િજ ો એકમ 

૧ ગાંધીનગર ૨૩૬ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઓ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

  (૨)  
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છે, અને અન ુ િજ ો એકમ વસૂલવાની 
બાકી રકમ  

( . કરોડમા)ં 
૧ ગાંધીનગર ૧૭૩૫ ૧૨૨૧.૨૭ 
૨ અમદાવાદ ૨૪૭૪૭ ૧૬૯૫૫.૪૮  

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશા ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, ગાંધીનગર િજ ામા ં ૧૫૫૩ એકમોમા ં તથા 
અમદાવાદ િજ ામા ં ૨૨૮૫૦ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુ યવિધત કાયદા, માલ અને સવેા કર કાયદા તથા 
જમીન મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલેવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
આણંદ અને ખેડા િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે એસટીની વસૂલાત 

 ૨૨૬૦૧ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અન ે
ખેડા િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે . ૧૦ 
લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
મ િજ ો એકમ 

૧ આણંદ ૭૮ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઓ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસલૂ કરવાની બાકી 

છે, અને 

  (૨)  
અન.ુ િજ ો એકમ વસૂલવાની 

બાકી રકમ  
( . કરોડમા)ં 

૧ આણંદ ૧૬૨૩ ૧૫૭.૭૨ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વરેો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશા ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, આણંદ િજ ામા ં૧૫૪૬ એકમોમા ંઅને ખેડા 
િજ ાના કલુ  ૬૯૭ કેસોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ે સેવા કર કાયદા તથા જમીન 
મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલવેામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
મોરબી અન ેમાળીયા તાલુકાના ર તાઓન ેરા ય ધોરી માગમા ંફેરવવા બાબત 

 ૨૨૫૩૭ ી િ જશે મેર   (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
માળીયા તાલુકાના િજ ા પંચાયત હ તકના કેટલા ર તાઓન ે
રા ય ધોરીમાગમા ંફેરવવાની છે ા બે વષમા ંકેટલી રજઆતોૂ  
મળી, અન ે

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મળેલ રજઆતોૂ  પૈકી કેટલા 
માગ ન ેરા ય ધોરીમાગમા ંફેરવવામા ંઆ યા? 

 

 (૧) અન ે(૨)  
ઉ ત િ થિતએ પંચાયત હ તકના મુ ય િજ ા માગ ક ાના 
૧૯૦.૭૦ િકમી લંબાઈના ૧૩ ર તા રા ય મા.મ.િવભાગન ે
સ પવામા ંઆવેલ છે આ િસવાય પંચાયત હ તકના વધારાના 
૨ ર તાઓન ે મા.મ.િવભાગન ે સ પવા રજઆતૂ  તાજતેરમા ં
મળેલ છે. જ ેિવચારણા હેઠળ છે.  

--------- 
વસો થી ન ડયાદ રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 

 ૨૧૯૧૯ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા 
કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા િજ ાના 
વસો થી નડીયાદ વાયા પીજ રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) . ૧૩૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામા ંજજરીત વીજ વાયરો અન ેથાંભલા બદલવા બાબત 

 ૨૧૮૮૪ ી કેશુભાઈ નાકરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાગરખેડૂ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ભાવનગર િજ ામા ં
કલુ  કેટલા કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે કેટલા થાંભલા 
બદલવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૮૩૭.૯૨ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અને ૯૪૨ 
વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પાછળ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૭૪૮.૦૮ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

અમરેલી અન ેભાવનગર િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ 
 ૨૨૫૭૬ ી જ.ે વી. કાકડીયા (ધારી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી અન ેભાવનગર 
િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક આરો ય કે ો અને 

ાથિમક આરો ય કે ોનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) અન ે(૨) પ ક-અ,બ,ક અને ડ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને  

    

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ંસુધીમા ંભરવામા ંઆવશ?ે   (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવૃિ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તૃતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે  

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

ગીર સોમનાથ િજ ામા ંજજરીત વીજ વાયરો અન ેથાંભલા બદલવા બાબત 
 ૨૧૮૮૩ ી દવેાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાગરખેડૂ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ગીર સોમનાથ 
િજ ામા ં કલુ  કેટલી કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે કેટલા 
થાંભલા બદલવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૬૧૦.૯૬ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૧૧૬૪ વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પાછળ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૬૫૫.૩૫ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

મટોડા થી ખેડવા રોડ પહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૨૦ ી રાજે િસંહ ચાવડા  ( હમતનગરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના મટોડા થી ખેડવા રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) . ૧૨૭૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
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વડોદરા અને નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષિવષયક વીજ ડાણ 
 ૨૨૬૩૧ ી અ યકમારુ  પટેલ (કરજણ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા અન ે
નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલા કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 
આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અન ે(૨) િવગતો પ ક-અ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજ ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી 
વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અન ે

  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કને શનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશે? 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઈન ેવીજ ડાણો 
આપવાનુ ં આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઈ તમામ બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવતો હોય છે. 

પ ક-અ 
િજ ો તાલુકો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

આપવાના બાકી કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો 

એક વષથી વધુ પણ બે વષ 
સુધીની પડતર અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

વડોદરા ૨૧૯ ૫૫ ૧ 
સાવલી ૩૩૩ ૫૦ ૪ 
ડેસર ૨૧૪ ૩૨ ૧ 

વાઘોડીયા ૨૯૪ ૬૩ ૦ 
પાદરા ૧૮૫ ૨૨ ૦ 
કરજણ ૨૨૬ ૬૯ ૦ 
શીનોર ૧૮૯ ૭૮ ૫ 

વડોદરા 

ડભોઈ ૪૬૧ ૧૬૧ ૧૩ 
િજ ો  

નવસારી ૩૪૭ ૧૨૫ ૦ 
જલાલપોર ૩૧૪ ૧૩૫ ૦ 
ગણદેવી ૨૪૩ ૧૧૮ ૦ 
ચીખલી ૫૩૮ ૨૦૪ ૦ 
વાંસદા ૯૦૮ ૧૫૨ ૦ 

નવસારી 

ખેરગામ ૧૪૨ ૪૭ ૦ 
--------- 

જનાગઢૂ  અને મનગર િજ ામા ં વાઇન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અન ેક ગોફીવરના ન ધાયેલ કેસો 
 ૨૨૫૬૨ ી હષદકમારુ  રીબડીયા (િવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢૂ  અન ે મનગર િજ ામા ં વાઈન 
લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયાુ , ક ગો ફીવરના કેટલા 

કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ નોધાયા. 

જૂનાગઢ િજ ો વષ 
વાઇન 

લ ુ
મેલેરીયા ડે ય ુ ચીકુન 

ગુનીયા 
ક ગો 
ફીવર 

૧/૧/૧૮ થી 

૩૧/૧૨/૧૮ 

૩૦ ૨૮૬ ૫૯ ૨૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ થી ૧૦૨ ૨૮૯ ૧૭૮ ૧૫ ૦ 
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મનગર િજ ો વષ 

વાઇન 
લ ુ

મેલેરીયા ડે ય ુ ચીકુન 
ગુનીયા 

ક ગો 
ફીવર 

૧/૧/૧૮ થી 

૩૧/૧૨/૧૮ 

૨૬ ૧૮૪ ૩૪૯ ૫૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ થી ૮૬ ૧૦૦ ૨૮૨૬ ૧૩ ૨ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, કેટલા 
યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અન ે

  (૨) તે પૈકી રોગવાર, વષવાર થયેલ મૃ યુના આંકડા નીચે 
મુજબ છે. 

જૂનાગઢ િજ ો વષ 
વાઇન 

લ ુ
મેલેરીયા ડે ય ુ ચીકુન 

ગુનીયા 
ક ગો 
ફીવર 

૧/૧/૧૮ થી 

૩૧/૧૨/૧૮ 

૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ થી ૧૭ ૦ ૩ ૦ ૦ 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયાુ  તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, ઈ ડોર 
ફોગ ગ કામગીરી અન ે આરો ય િશ ણ વૃિ  જવેી 
િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. 

 વાઇન લુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ીન ગ અન ે દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઈન લુના કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ં આઈસોલશેન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઈતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

--------- 
નવસારી િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 

 ૨૧૯૬૮ ી કબેરભાઈુ  ડ ડોર  (સંતરામપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નવસારી િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૭૮૮ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૮૫૨.૪૯ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

બનાસકાંઠા અન ેમહેસાણા િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ 
 ૨૨૪૭૬ ી ગુલાબિસંહ રાજપુત (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને મહેસાણા િજ ામા ંઆવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સવંગવાર 

  (૧) અને (૨) પ ક-૧ પ ક-૨ તથા પ ક-૩ સામેલ 
છે. 
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મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અને  

 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઇને ભરવામા ંઆવ ેછે. 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખેલ છે.) 
--------- 

પોરબંદર િજ ામા ંમંજરૂ  કરેલ નવા ાથિમક આરો ય કે ો  
 ૨૧૮૫૮ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પોરબંદર િજ ામા ંકેટલા નવા ાથિમક આરો ય કે ો 
મંજરૂ  કરવામા ંઆવલે છે, 

  (૧) ૦૧ (એક). 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી 
માણે કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની 

સામે કેટલા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
મળવાપા  ૧૦ 

મંજરૂ  ૧૨ 

 (૩) ઉ ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષિવષયક વીજ ડાણ 

 ૨૨૬૦૩ ી ઇ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
મહીસાગર િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અન ે(૨) િવગતો પ ક-અ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજ ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી 
વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અન ે

  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કને શનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઈન ેવીજ ડાણો 
આપવાનુ ં આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઈ તમામ બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવતો હોય છે. 

પ ક-અ 
િજ ો તાલુકો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

આપવાના બાકી કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ સમયથી પડતર 
અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

ગલતે ર ૨૭ ૦ ૦ ખેડા 
ખેડા ૧૦૮ ૪૮ ૦ 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 358 

મહધાુ  ૬૩ ૦ ૦ 
માતર ૬૨ ૦ ૦ 

નડીયાદ ૬૪ ૦ ૦ 
ઠાસરા ૧૪૩ ૭ ૦ 
વસો ૨૮ ૦ ૦ 

મહેમદાવાદ ૨૨૧ ૫૫ ૦ 
કઠલાલ ૨૭૩ ૪૭ ૧ 
કપડવંજ ૬૧૬ ૧૬૩ ૨ 
કડાણા ૨૮૮ ૨૫ ૦ 

સંતરામપુર ૨૯૬ ૨૪ ૦ 
લુણાવાડા ૮૪૫ ૧૨૩ ૦ 
ખાનપુર ૫૩૭ ૧૧૦ ૦ 

બાલાિશનોર ૧૬૭ ૧ ૦ 

મહીસાગર 

િવરપુર ૨૩૬ ૧૪ ૦ 
--------- 

નવસારી અન ેદાહોદ િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે એસટીની વસૂલાત 
 ૨૨૬૫૪ ી અનંતકમારુ  પટેલ (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી અન ે
દાહોદ િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે . ૧૦ 
લાખ  કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
અન ુ િજ ો એકમ 
૧ નવસારી ૩૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

છે, અને  

  (૨)  
અન ુ િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી રકમ 

( . કરોડમા)ં 
૧ નવસારી ૬૯૯ ૩૮.૮૮ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વરેો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશા ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઇ 
હકમુ  િસવાયના, નવસારી િજ ામા ં ૬૭૦ એકમોમા ં તથા 
દાહોદ િજ ામા ં૧૫૫ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ે સેવા કર કાયદા તથા જમીન 
મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા લવેામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
સરખેજ ધોળકા રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 

 ૨૧૯૩૬ ી અરિવંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના સરખેજ ધોળકા રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે?  

  (૨) . ૪૬૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 
વડોદરા અને નમદા િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ 

 ૨૨૬૨૭ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા અન ે
નમદા િજ ામા ંઆવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક આરો ય 
કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ 
મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) અન ે(૨) પ ક-૧, ૨ તથા ૩ સામલે છે. 
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 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અને  

 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઇને ભરવામા ંઆવ ેછે. 

(પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખેલ છે.) 
--------- 

નવસારી િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ 
 ૨૧૮૭૨ ી કનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા 
દદ ઓ ન ધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદ  ન ધાયા, 

મ તાલુકાનુ ંનામ ન ધાયેલ કેસ 
૧ નવસારી ૨ 
૨ જલાલપોર ૨ 
૩ ગણદેવી ૩ 
૪ ચીખલી ૨ 
૫ ખેરગામ ૦ 
૬ વાંસદા ૧૧ 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને 

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓન ે દદમાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ં આવ ે છે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા શોધખોળ 
અને સારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 

 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 
--------- 

નડીયાદ થી ખા જ ચોકડી રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ંઆયોજન 
 ૨૧૯૧૬ ી િકશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા િજ ાના 
નડીયાદ થી ખા જ ચોકડી સુધીના રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) . ૩૩૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
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પેટલાદથી સંદેસર રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૧૦ ી મહેશકમારુ  રાવલ (ખંભાત) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના પેટલાદ થી સંદેસર રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) . ૯૧૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
આણંદ િજ ામા ંખેતીિવષયક વીજ કને શન મળેવવા બાબત 

 ૨૨૫૯૧ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામા ં તાલુકાવાર ખેતીિવષયક વીજ ડાણ મેળવવા માટે 
એ ટીમેટની રકમ ભરેલ હોય તેવા કેટલા વીજ ડાણ 
આપવાના બાકી છે, 

  (૧)  
તાલુકો એ ટીમેટની રકમ ભરપાઇ કરેલ હોય અન ે

ડાણ આપવાના બાકી હોય તેવી પડતર 
અર ઓની સં યા 

આણંદ  ૩૦ 
આંકલાવ ૯ 
બોરસદ ૧૪ 
ખંભાત ૩૮ 
પેટલાદ ૧૨ 
સો ા ૮ 
તારાપુર  ૨૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીજ ડાણ આપવાના બાકી 
રહેવાના કરાણો શું છે, અન ે

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ ડાણો યા ંસુધીમા ંઆપવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૨) અન ે(૩) િનયમોનુસાર કૃિષ વીજ કને શન માટે 
એ ટીમેટના નાણા ં ભરપાઇ થયેથી ૧૨૦ દવસની અદંર 
અરજદારન ે વીજ ડાણ આપવાનુ ં રહે છે. તુત િક સામા ં
બાકી ૧૪૪ વીજ ડાણો પૈકી ૮૯ વીજ ડાણો 
સમયમયાદામા ં આપી દીધેલ છે. યારે ૫૪ અરજદારોન ે
િનયત સમય મયાદામા ંવીજ ડાણ આપવાનુ ંઆયોજન છે. 
બાકી રહેલ ૧ વીજ ડાણ કે જમેા ૧૨૦ દવસ કરતા ંવધારે 
સમય થયેલ છે તે અરજદારના ં ખેતરની આજબાજનાંુ ુ  ખેડતૂ  
ખાતેદારોએ કને શન નાંખવા સામે વાંધા તુત કરેલ હોઇ, 
સદર વાંધાની પૂતતા થયેથી બનતી વરાએ વીજ ડાણ 
આપવામા ંઆવશ.ે  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામા ંઔ ોિગક ગૃહ / એકમોન ેવીજ શુ કમા ંમાફી 

 ૨૩૩૪૧ ી મહેશકમારુ  પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર ઔ ોિગક ગૃહ / 
એકમની વીજ શુ કમા ંમાફી આપવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલા ઔ ોિગક ગૃહ / એકમન ેકેટલી રકમની વીજ 
માફી આપવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામા ંતાલુકાવાર વષ ૨૦૧૮ તથા વષ ૨૦૧૯ માં વીજકર 
માફી આપવામા ં આવેલ ઔ ોગીક એકમોની સં યા તથા 
અપાયેલ વીજકર માફીની રકમ દશાવતુ પ ક નીચે મુજબ છે, 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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તાલુકાનું 
નામ 

માફી આપવામાં 
આવેલ એકમની 

સં યા 
(૧.૧.૨૦૧૮ થી 
૩૧.૧૨.૨૦૧૮) 

અપાયેલ વીજકર 
માફીની રકમ 

( ◌ા.) 
(૧.૧.૨૦૧૮ થી 
૩૧.૧૨.૨૦૧૮) 

માફી આપવામાં 
આવેલ એકમની 

સં યા 
(૧.૧.૨૦૧૯ થી 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯) 

અપાયેલ વીજકર 
માફીની રકમ 

( ◌ા.) 
(૧.૧.૨૦૧૯ થી 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯) 

પાલનપુર ૮૦ ૩૭૬૧૪૨૪૭.૬૪ ૧૦૨ ૪૪૬૧૭૩૪૩.૫૧ 
દાંતીવાડા ૩ ૬૧૮૫૩૩.૬૮ ૩ ૯૦૮૪૧૦.૬૨ 
વડગામ ૭ ૧૭૬૨૦૨.૨૭ ૮ ૧૭૭૩૭૧.૧૦ 
અમીરગઢ ૧૧ ૪૨૨૬૪૧૬.૭૫ ૧૭ ૪૫૪૩૩૮૬.૪૭ 
દાંતા ૪ ૪૬૧૨૩૨.૧૬ ૫ ૫૨૮૮૪૩.૫૦ 
ડીસા ૧૨ ૨૮૧૪૫૬૩.૩૨ ૧૧ ૪૭૭૧૧૯.૩૮ 
લાખાણી ૧ ૯૮૦૬.૯૯ ૨ ૧૨૮૩૩.૫૦ 
થરાદ ૧ ૪૧૫૪૦૩૭.૪૫ ૧ ૩૯૨૧૯૫૩.૧૮ 
દીઓદર ૨ ૪૭૮૮૨.૨૮ ૩ ૬૬૨૮૧.૮૦ 
ધાનેરા ૨ ૪૩૭૫૧૬૯.૩૦ ૨ ૫૬૬૬૬૯૧.૮૫ 
કાંકરેજ ૦ ૦.૦૦ ૧ ૯૩૩૩.૯ 
વાવ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
ભાભર ૧ ૫૮.૧૮ ૨ ૮૨૯૮.૨૦ 
સુઇગામ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

કુલ ૧૨૪ ૫૪૪૯૮૧૫૦.૦૨ ૧૫૭ ૬૦૯૩૭૮૬૭.૦૧  
 (૩) ઉ ત ઔ ોિગક ગૃહ / એકમન ે વીજ શુ કમા ં
માફી આપવાના મુ ય કારણો શા છે? 

  (૩) ગુજરાત િવ ુત શુ ક અિધિનયમ, ૧૯૫૮ની કલમ 
૩(૨) (vii) અને ૩(૨) (viii) ની ગવાઇ અ વય ેગુજરાત 
રા યમા ં નવા થપાયેલ ઔ ોિગક એકમન ે તેમજ વધારાના 
ઔ ોિગક એકમન ે િનયત નમૂનામા ં અર  રજૂ કરતા ં થમ 
પાંચ વષ દર યાન આિથક સહાય મળી રહે તે હેતુથી ગુજરાત 
સરકાર વારા પા તા ચકાસી કાયદાની ગવાઇ અનુસાર 
મળવાપા  સમયગાળા માટે વીજકર માફી આપવામા ંઆવ ેછે. 

--------- 
કાલાવડ થી રાજકોટ રોડન ેચારમાગ ય બનાવવા બાબત 

 ૨૨૫૪૯ ી િવણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કાલાવડથી રાજકોટ ચાર માગ ય રોડ 
બનાવવા કેટલી રજઆતોૂ  સરકારન ેમળી, અન ે

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મળેલ રજઆતૂ  અ વય ે શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

 

 (૧) અન ે(૨) ઉ ત િ થિતએ એક રજઆતૂ  મળલે હતી. 
આ ર તાની ૪૮.૪૦ િક.મી. લંબાઇ પૈકી ૧૯.૯૦ િક.મી. 
લંબાઇ ચારમાગ ય / છમાગ ય છે. બાકી રહેતી ૨૮.૫ િક.મી. 
લંબાઇમા ં હયાત ર તાન ે ૧૦ મી. પહોળો કરવાની કામગીરી 
મંજરૂ  થયેલ હતી / ગિતમા ંહતી. 

--------- 
ભ ચ િજ ામા ંઘર વપરાશના વીજ ડાણો 

 ૨૧૮૮૭ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઝંૂપડા વીજળીકરણ યોજના અંતગત ભ ચ િજ ામા ં
કલુ  કેટલા લાભાથ ઓન ે વીજ ડાણો આપવામા ં આ યા, 
અન ે

  (૧) કલુ  ૨૪૫૧ લાભાથ ઓન ેવીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા છે.  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?    (૨) કલુ  . ૮૬.૪૩ લાખનો ખચ થયો. 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ંનવી મેડીકલ કોલેજન ેમંજરીૂ  

 ૨૨૫૫૫ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ દેવભિુમ-
ારકા િજ ામા ંનવી મેડીકલ કોલેજ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે 

તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . રા ય સરકારે દેવભુિમ ારકામા ં નવી 
મેડીકલ કોલેજની મંજરીૂ  આપી ભારત સરકારન ે દરખા ત 
કરેલ છે, જનેી મંજરીૂ  મ ેથી. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત મેડીકલ કોલેજ યા થળ,ે 
કેટલા ખચ, યા ંસુધીમા ંકાયરત કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) મ-ખંભાળીયા ખાતે મેડીકલ કોલેજની થાપના 
કરવામા ં આવશ.ે ખચ અન ે સમયમયાદાનો હાલ  
ઉપિ થત થતો નથી. 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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વ તાપુર થી પીપોદર રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
 ૨૧૯૨૫ ી ગજે િસંહ પરમાર  ( ાિંતજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના વ તાપુર થી િપપોદર રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) . ૧૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
 

ભાવનગર િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 
 ૨૧૮૫૪ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૧૩ 

હયાત ૧૩ 
ભાવનગર િજ ામા ં ૨ (બે) સબ ડ ટીકટ હોિ પટલો 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શું આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

રાજકોટ િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ 
 ૨૧૮૫૫ ીમતી માલતી મહે રી  (ગાંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) રાજકોટ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૧૪ 

હયાત ૧૨ 
વધુમા,ં રાજકોટ િજ ામા ં૧ (એક) ડ ટીકટ હોિ પટલ તથા 
૫(પાંચ) સબ ડ ટી ટ હોિ પટલો કાયિ વત હોવાથી 

 (૨) ઉ ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ડાંગ અને નમદા િજ ાઓમા ંર તાઓની કામની મંજરીૂ  

 ૨૨૬૪૮ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ડાંગ અન ે નમદા િજ ામા ં માગ અન ે મકાન રા ય  
હ તકના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના 
સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય િવભાગમા ં ડાંગ અન ે નમદા િજ ામા ં નવા ર તાઓ 
તેમજ સમારકામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન 
થયલે 
(બાકી 
કામ) 

નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૩ ૩ - - 
નવા 
ર તા 

- - - - ડાંગ 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૬ - ૬ - 
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નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૭ ૭ - - 
નવા 
ર તા 

- - - - નમદા 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૬ - ૬ -  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ કયા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામા ંજજરીત વીજ વાયરો અન ેથાંભલા બદલવા બાબત 

 ૨૧૮૫૧ ી દુ યંતભાઈ પટેલ  (ભ ચ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાગરખેડૂ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ગીર સોમનાથ 
િજ ામા ં કલુ  કેટલા કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે કેટલા 
થાંભલા બદલવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૬૧૦.૯૬ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે
૧૧૬૪ વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પાછળ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૬૫૫.૩૫ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

અમદાવાદની િસિવલ હોિ પટલોમા ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ 
 ૨૨૮૮૪ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
ખાતે આવેલ સરકારી િસિવલ હોિ પટલ, િકડની હોિ પટલ, 
કે સર હોિ પટલ અન ે ય.ુએન.મહેતા હાટ હોિ પટલ અન ે
ખાતે સંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ કેટલુ ંછે, 

 (૧)  
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ 

સં થાનુ ંનામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ ૩૩ ૧૨૩ ૨૮૪૨ ૧૭૦૧ ૪૬૯૯ 
યુ. એન. મહેતા ઇિ ટ. ઓફ 
કા ડયોલો  

૪૫૦ ૭૪૬ ૩૦૮૫ ૧૧૮ ૪૩૯૯ 

ગુજરાત કે સર એ ડ રીસચ 
ઈિ ટ ુટ 

૨૨૧ ૩૭ ૫૫૬ ૨૯૪ ૧૧૦૮ 

ઇિ ટ ુટ ઓફ િકડની ૯૦ ૩૩ ૨૯૭ ૩૧ ૪૫૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલી અન ે કેટલી જ યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, 
અન ે

  (૨)િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ 
ખાલી જ યાઓ 

સંવગ 
ભરાયેલી 
જ યાઓ એક વષથી ઓછા 

સમયથી 
એક વષ કરતા 
વધુ સમયથી 

કુલ 
(ખાલી) 

કુલ 
(ભરેલી+ખાલી) 

વગ-૧ ૨૨ ૧ ૧૦ ૧૧ ૩૩ 

વગ-૨ ૫૩ ૪૫ ૨૫ ૭૦ ૧૨૩ 
વગ-૩ ૨૧૫૮ ૧૧૭ ૫૬૭ ૬૮૪ ૨૮૪૨ 
વગ-૪ ૧૭૦૧ ૦ ૦ ૦ ૧૭૦૧ 

કુલ ૩૯૩૪ ૧૬૩ ૬૦૨ ૭૬૫ ૪૬૯૯ 

યુ.એન.મહેતા ઇિ ટ ુટ ઓફ કાડ યોલો  એ ડ રીસચ સે ટર, 
અમદાવાદ 
ખાલી જ યાઓ 

સંવગ ભરાયલેી 
જ યાઓ એક વષથી 

ઓછા સમયથી 
એક વષ કરતા 
વધુ સમયથી 

કુલ 
(ખાલી) 

કુલ 
(ભરેલી+ખાલી) 

વગ-૧ ૧૨૩ ૨૦ ૩૦૭ ૩૨૭ ૪૫૦ 
વગ-૨ ૧૯૭ ૬૫ ૪૮૪ ૫૪૯ ૭૪૬ 
વગ-૩ ૧૫૫૫ ૭૭૩ ૭૫૭ ૧૫૩૦ ૩૦૮૫ 
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વગ-૪ ૧૧ ૦ ૧૦૭ ૧૦૭ ૧૧૮ 
કુલ ૧૮૮૬ ૮૫૮ ૧૬૫૫ ૨૫૧૩ ૪૩૯૯ 

ગુજરાત કે સર એ ડ રીસચ ઈિ ટ ુટ, અમદાવાદ 
ખાલી જ યાઓ 

સંવગ ભરાયલેી 
જ યાઓ એક વષથી 

ઓછા સમયથી 
એક વષ કરતા 
વધુ સમયથી 

કુલ 
(ખાલી) 

કુલ 
(ભરેલી+ખાલી) 

વગ-૧ ૧૨૪ ૨૧ ૭૬ ૯૭ ૨૨૧ 
વગ-૨ ૩૩ ૨ ૨ ૪ ૩૭ 
વગ-૩ ૪૯૯ ૫ ૫૨ ૫૭ ૫૫૬ 
વગ-૪ ૨૯૪ ૦ ૦ ૦ ૨૯૪ 

કુલ ૯૫૦ ૨૮ ૧૩૦ ૧૫૮ ૧૧૦૮ 
ઈિ ટ ુટ ઓફ િકડની ડીસીઝીસ એ ડ રીસચ સે ટર, અમદાવાદ 

ખાલી જ યાઓ 
સંવગ ભરાયલેી 

જ યાઓ એક વષથી 
ઓછા સમયથી 

એક વષ કરતા 
વધુ સમયથી 

કુલ 
(ખાલી) 

કુલ 
(ભરેલી+ખાલી) 

વગ-૧ ૫૪ ૩ ૩૩ ૩૬ ૯૦ 
વગ-૨ ૬ ૫ ૨૨ ૨૭ ૩૩ 
વગ-૩ ૨૭૫ ૧૯ ૩ ૨૨ ૨૯૭ 
વગ-૪ ૨૯ ૦ ૨ ૨ ૩૧ 

કુલ ૩૬૪ ૨૭ ૬૦ ૮૭ ૪૫૧  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ.ે 

  (૩) વહીવટી અનુકળતાએૂ  તેમજ જ રીયાત મુજબ યો ય 
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થય ેજ યાઓ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
માણસા તાલુકાના ર તાઓન ેસમારકામ કરવાની મંજરીૂ  

૨૨૫૧૩ ી સુરેશકમારુ  પટેલ  (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના માણસા તાલુકામા ં માગ અન ે મકાન (રા ય)ના 
કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા ર તાઓ સમારકામ કરવાની 
મંજરીૂ  છે ા બે વષમા ંવષવાર આપવામા ંઆવી,  

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થય,ુ 

 

 (૩) કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા ર તાનુ ં
કામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અને 

 

 (૧) (૨) અને (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંરા ય 
િવભાગમા ં ગાંધીનગર િજ ાના માણસા તાલુકામા ં નવા 
ર તાઓ તેમજ સમારકામ વાળા ર તાઓ 

વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન થયલે 
(બાકી કામ) 

નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૧ - ૧ - 
૨૦૧૯ નવા 

ર તા 
- - - - 

 (૪) કામ ચાલ ુન કરવાના શા કારણો છે, અને ઉ ત 
બાકી કામ યા ંસુધીમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) બાકી કામ વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
પેટોલ-ડીઝલ પર વેરો વસલૂવા બાબત  

 ૨૨૬૦૯ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ પેટોલ-
ડીઝલ પર કેટલો વેરો વસૂલવામા ંઆવ ેછે, 

  (૧)  
િવગત વેટ સેસ 
પેટોલ ૧૭ ટકા ૪ ટકા 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમાં વષવાર 
વસૂલવામા ંઆવતા વેરા અ વય ેકેટલી આવક થઈ, અને 

  (૨)                               રકમ . કરોડમા ં
 ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી ૧૫-૦૧-

૨૦૨૦ 
 વેટ+સીએસટી સેસ વેટ+સીએસટી સેસ વેટ+સીએસટી સેસ 
પેટોલ ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૩૪૯૭.૫૬ ૭૬૯.૧૧ ૨૭૪૧.૦૧ ૬૩૯.૬૦ 

કુલ 
આવક 

૩૯૯૧.૨૦ ૪૨૬૬.૬૭ ૩૩૮૦.૬૧ 
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ડીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૮૦૨૨.૭૪ ૧૭૧૧.૮૯ ૬૧૦૦.૯૫ ૧૪૨૩.૬૯ 
કુલ 

આવક 
૮૮૮૩.૬૩ ૯૭૩૪.૬૩ ૭૫૨૪.૬૪ 

 
 (૩) .એસ.ટી.ની વાિષક આવકના લ યાંકમા ં
પેટોલ-ડીઝલ મારફત થતી આવકનો સમાવેશ કરવામા ં
આવ ેછે કે કેમ? 

  (૩) ના, . 

--------- 
મહેસાણા િજ ામા ંનોન લાન ર તાઓન ે બ નંબર આપવા બાબત  

 ૨૨૪૯૬ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મહેસાણા િજ ામા ં તાલુકાવાર નોન લાનના યા 
ર તાઓના બ નંબર આપવામા ંઆ યા, 

  (૧) પ રિશ -૧ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ર તાઓનુ ંકામ ઉ ત િ થિતએ પૂણ 
થયુ,ં 

  (૨) અન ે(૩) પ રિશ -૨ મુજબ 

 (૩) કેટલા ર તાઓનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાઓનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અને 

  

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) ગિતવાળા કામો બનતી વરાએ અન ે શ  થનાર 
કામો વહીવટી યા પૂણ થયેથી બનતી વરાએ. 

(પ રિશ  સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખલે છે.) 
--------- 

લાડોલ થી કહીપુર વાયા જ ાલં  ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૨૬ ી ઋિષકેશ પટેલ  (િવસનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના લાડોલથી કહીપુર વાયા જ ાલં  ર તાન ે પહોળો 
કરવાનુ ંકોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) . ૧૪૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
ક છ િજ ામા ંજજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત  

 ૨૧૮૮૧ ી િવરે િસંહ ડે   (માંડવી) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાગરખેડૂ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ક છ િજ ામાં કલુ  
કેટલા કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અને કેટલા થાંભલા 
બદલવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૨૩૧૪ કી.મી. વીજ વાયરો અને ૬૪૯૭ થાભંલા 
બદલવામા ંઆ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પાછળ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૧૫૫.૯૯ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ  
 ૨૨૫૧૬ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને ગાંધીનગર િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલા કૃિષ િવષયક વીજ 

ડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અન ે(૨) પ ક-અ મુજબ   

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજ ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે 
વષથી વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અને  

   

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કને શનો યા ં સુધીમા ં   (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
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આપવામા ંઆવશ?ે ચાલતી યા છે. િત વષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અન ેવીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઈને વીજ ડાણો 
આપવાનુ ં આયોજન કરવામા ં આવતંુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અને વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઈ તમામ બાબતો યાન ેલઈ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવતો હોય છે. 

પ ક-અ 

િજ ો તાલુકો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ આપવાના બાકી 
કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 
 અમદાવાદ સીટી ૦ ૦ ૦ 

અમદાવાદ ઈ ટ ૦ ૦ ૦  
અમદાવાદ વે ટ ૦ ૦ ૦ 

 દ ોઈ ૩૬૨ ૧૪૫ ૦ 
 ધોળકા ૬૪૯ ૨૩૬ ૦ 
 ઘાટલોડીયા ૨ ૦ ૦ 
 સાબરમતી ૦ ૦ ૦ 

અમદાવાદ સાણંદ ૧૨૫૫ ૬૨૧ ૦ 
 વેજલપુર ૩૦ ૧૨ ૦ 
 બાવળા ૮૦૨ ૨૩૭ ૦ 
 દે ોજ ૪૨ ૧ ૦ 
 ધંધુકા ૨૧૯ ૫૧ ૦ 
 ધોલેરા ૦ ૦ ૦ 
 માંડલ ૩૩૦ ૧૦૫ ૦ 
 વીરમગામ ૭૫૮ ૩૫૨ ૦ 
 દહેગામ ૫૦૮ ૧૫૪ ૦ 

ગાંધીનગર ૧૮૨ ૩૧ ૦ 
ગાંધીનગર 

કલોલ ૧૧૨ ૨૭ ૦ 
 માણસા ૮૫ ૧૭ ૦ 

--------- 
અમદાવાદ બી.જ.ે મેડીકલ કોલેજનુ ંસવંગવાર મંજરૂ  મહેકમ  

 ૨૧૮૯૫ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બી.જ.ે 
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદનુ ં સંવગવાર કલુ  કેટલુ ં મહેકમ 
મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બી.જ.ે મેડીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૩૪૩ 
વગ-૨ ૧૦૫ 
વગ-૩ ૨૪૬ 
વગ-૪ ૧૬૪ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી ખાલી 
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જ યા જ યા 
વગ-૧ ૨૬૮ ૭૫ 
વગ-૨ ૮૭ ૧૮ 
વગ-૩ ૧૮૮ ૫૮ 
વગ-૪ ૧૬૪ ૦૦ 

કલુ  ૭૦૭ ૧૫૧  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તૃતજ 
ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
બાયડ શહેરમા ંબાયપાસ બનાવવાની કામગીરી  

 ૨૨૫૦૭ ી જશુભાઈ પટેલ  (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના બાયડ શહેરમા ં ટા ફક સમ યાના ઉકેલ માટે 
બાયપાસ બનાવવાની કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કામગીરી કેટલા ખચ યા ંસુધીમા ં
પૂણ કરવામા ંઆવશ ે? 

 

 (૧) અન ે(૨) ઉ ત િ થિતએ માગ અને મકાન િવભાગ 
ારા બાયડ શહેરમા ંબાયપાસ બનાવવાનુ ંઆયોજન ન હોઈ 

 ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામા ં‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના  

 ૨૧૮૭૮ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ: માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામા ંછે ા બે વષમા ં‘‘મા’’ અન ે‘‘મા વા સ ય’’ યોજના 
હેઠળ કેટલા લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ં આ યા 
છે, અને  

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૧૨,૯૨૯ અન ે ‘‘મા 
વા સ ય’’ યોજના હેઠળ-૬૨,૬૮૩ દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજરૂ  કરવામા ં આવેલ દાવા માટે 
કલુ  કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવી છે? 

  (૨) કલુ  .૯૦,૧૨,૯૫,૬૩૪/- અંકે િપયા નેવુ ં
કરોડ બાર લાખ પંચા  હ ર છસો ચો ીસ પૂરા) 

--------- 
કડી-છ ાલ રોડન ેરીકાપટ કરવાનુ ંઆયોજન  

 ૨૧૯૩૦ ી રાકેશભાઈ શાહ  (એલીસિ જ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના કડી-છ ાલ રોડન ે રીકાપટ કરવાનુ ં આયોજન 
કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી કયા 
તબ ે  છે ? 

  (૨) ડામર કામ ગિતમા ંછે.  

ભાદરણ થી િકખલોડં  રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૧૧ ી કેસરીિસહં સોલંકી  (માતર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના ભાદરણ થી િકખલોડં  રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) . ૩૦૪૦.૦૦ લાખ. 
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મટોડાથી ખેડવા રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 

 ૨૧૯૨૧ ી રમણભાઈ પટેલ  (િવ પુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના મટોડાથી ખેડવા રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામાં આવલે છે ? 

  (૨) . ૧૨૭૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
 

ભાવનગર િજ ામા ંજજરીત વીજ વાયરો અન ેથાંભલા બદલવા બાબત  
 ૨૧૬૫૦ ી આર. સી. મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાગરખેડૂ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ભાવનગર િજ ામા ં
કલુ  કેટલા કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અન ે કેટલા થાંભલા 
બદલવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૮૩૭.૯૨ કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અને ૯૪૨ 
વીજ થાંભલા બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પાછળ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૭૪૮.૦૮ લાખનો ખચ થયલે છે. 
--------- 

સરખેજ ધોળકા રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૩૫ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના સરખેજ ધોળકા રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) . ૪૬૭૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
ભ ચ િજ ામા ંવપરાશના વીજ ડાણો  

 ૨૧૮૮૬ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઝંૂપડા વીજળીકરણ યોજના અંતગત ભ ચ િજ ામા ં
કલુ  કેટલા લાભાથ ઓન ે વીજ ડાણો આપવામા ં આ યા, 
અન ે

  (૧) કલુ  ૨૪૫૧ લાભાથ ઓન ેવીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા છે.  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?    (૨) કલુ  . ૮૬.૪૩ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

ભાદરણ થી િકખલોડં  રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૧૨ ી ેશકમારુ  સવેક  (લુણાવાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના ભાદરણ થી િકખલોડં  રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) . ૩૦૪૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
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દાહોદ અન ેઅમરેલી િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે એસટીની વસલૂાત  
 ૨૨૬૧૬ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
અમરેલી િજ ામા ં સે સ ટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે . 
૧૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસલૂવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
અન ુ િજ ો એકમ 
૧ દાહોદ ૪ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

છે, અને 

  (૨)  
અન ુ િજ ો એકમ વસૂલવાની 

બાકી રકમ  
( . કરોડમા)ં 

૧ દાહોદ ૧૬૫ ૧૭.૩૨ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તેવા 
કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શાં પગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, દાહોદ િજ ામા ં ૧૫૫ એકમોમા ં તથા 
અમરેલી િજ ામા ં ૪૪૧ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ેસેવા કર કાયદા તથા 
જમીન મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલેવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલ ખાતે રોબોટની ખરીદી બાબત  

 ૨૧૨૧૨ ી ઇમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િસિવલ હોિ પટલમા ં રોબોટથી ઓપરેશન કરવા માટેના 
કેટલા રોબોટ છે,  

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) તેની ખરીદી યારે અને કેટલી િકમતમાંં  કરી હતી,   (૨) તા. ૩૧-૧૧-૨૦૧૧ થી ખરીદી કરવામા ં આવેલ 
છે. આ સાધનની િકમતં  . ૧૦,૪૨,૯૦,૯૬૧/- છે. 

 (૩) તે પૈકીના કેટલા રોબોટ હાલ ચાલ ુહાલાતમા ંછે,   (૩) આ રોબોટ હાલ ચાલ ુહાલતમા ંછે. 
 (૪) આ રોબોટના મે ટેન સ પાછળ છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલો ખચ કય  છે, અને 

  (૪) આ રોબોટના મે ટેન સ પાછળ વષ વાઇઝ નીચે 
મુજબ ખચ કરેલ છે. 

મ વષ ખચની રકમ 
૧ ૨૦૧૭-૧૮ . ૬૦,૬૬,૫૦૦/- 

 (૫)  છે ા બે વષમા ં આ રોબોટ ારા કેટલા 
ઓપરેશનો કરવામા ંઆ યા છે? 

  (૫) ૧૮૭ 

--------- 
દાહોદ િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો  

 ૨૧૯૩૮ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ  (કાલોલ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ામા ંઆ દ તી િવ તાર પેટા યોજના હેઠળ 
કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં આ યા, 
અન ે

  (૧) કલુ  ૨૪૭૮ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૨૮૯૯.૦૮ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

કલોલ તાલુકામા ંઉ ોગગૃહો પાસેથી વટે, .એસ.ટીની વસૂલાત  
 ૨૩૨૨૪ ી બળદવે  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 370 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કલોલ તાલુકામા ંઉ ોગગૃહો પાસેથી સે સટે સ, વેટ 
અને એસટીની કેટલી રકમની વસૂલાત કરવામા ંઆવી,  

  (૧)  
અન ુ તાલુકો છે ા બે વષમા ંથયેલ વસૂલાત 

( . કરોડમા)ં 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો પાસ ે
ઉ ત િ થિતએ ઉ ત વેરાઓની કેટલી વસૂલાત કરવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૨)  
અન ુ તાલુકો ઔ ોિગક 

એકમો 
વસૂલવાની બાકી 

રકમ ( . કરોડમા)ં 

 (૩) આ વસૂલાત યા ંસુધીમા ંકરવામા ંઆવશ?ે   (૩) બાકી વસૂલાતના કેસોમા ં કાયદાકીય ગવાઇ અન ે
ખાતાકીય સૂચનાઓ અનુસાર વસૂલાતની કાયવાહી થઇ રહેલ 
છે. 

--------- 
અરવ ી િજ ાના ર તાઓન ેસમારકામ કરવાની મંજરીૂ   

 ૨૨૫૦૪ ી રાજે િસંહ ઠાકોર  (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામા ં માગ અને મકાન (રા ય)ના કેટલા ર તાઓ નવા 
અને કેટલા ર તાઓના સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  છે ા બે 
વષમાં વષવાર આપવામા ંઆવી, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ નવા ર તાઓના કામ મંજરૂ  થયલે 
નથી અન ે વષ ૨૦૧૮મા ં ૧ ર તાન ે તથા વષ ૨૦૧૯મા ં 
૨ ર તાઓના સમારકામની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થય,ુ 

  (૨) ૧ (એક) 

 (૩) કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા ર તાનુ ં
કામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અને 

  (૩) ૨ (બે) કામ ગિતમા ં 

 (૪) કામ ચાલ ુન કરવાના શા કારણો છે, અને ઉકત 
બાકી કામ યા ંસુધીમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશ?ે  
  

  (૪) બનતી વરાએ. 

--------- 
આણંદ અને ખેડા િજ ાઓમા ંર તાઓના કામની મંજરીૂ   

 ૨૨૫૯૭ ી િનરજનં  પટેલ  (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ામા ંિવભાગ હ તકના 
કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા ર તાઓના સમારકામ 
કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અને કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય 
તથા પંચાયત િવભાગમા ં આણંદ અન ે ખેડા િજ ામા ં નવા 
ર તાઓ તેમજ સમારકામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત 
શ  ન થયેલ 

(બાકી 
કામ) 

નવા ર તા ૮૭ ૪૦ ૪૭ - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૮૦ ૫૦ ૩૦ - 
નવા ર તા ૧૨૬ ૮ ૪૪ ૭૪ આણંદ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૯૫ ૩૨ ૨૭ ૩૬ 
નવા ર તા ૭૬ ૧૩ ૫૪ ૯ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૮૪ ૩૭ ૪૩ ૪ 

ખેડા 

૨૦૧૯ નવા ર તા ૩૬ - - ૩૬ 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ કયા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
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માગ અન ેમકાન િવભાગના તાબા હેઠળ આવેલ બોડ કોપ રેશન  
 ૨૨૫૭૦ ી ભગાભાઇ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ માગ અન ે
મકાન િવભાગના તાબા હેઠળ કેટલા બોડ-કોપ રેશન આવેલ 
છે, 

  (૧) ૨ (બે) કોપ રેશન આવેલા છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  નાણાકીય વષવાર ઉ ત 
બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની 
આવક થઇ, અન ે

  (૨) ગુજરાત રા ય માગ િવકાસ િનગમ િલિમટેડની 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૭-૧૮ની આવક . ૩૩.૧૪ કરોડ,  
વષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ની આવક . ૪૬.૯૦ કરોડ છે. બ  ે
નાણાકીય વષમાં િનગમ ારા નફો થયેલ હોય કોઇ ખોટ 
થયેલ નથી. 
ગુજરાત રા ય બાંધકામ િનગમ કાયરત ન હોઇ વષ ૨૦૧૭-
૧૮ અન ે૨૦૧૮-૧૯ની આવક તેમજ ખોટ શુ ય છે. 

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શું પગલા ં
લીધા?ં 

  (૩) ગુજરાત રા ય બાંધકામ િનગમ બંધ કરવાની 
યા હાથ ધરેલ છે. 

--------- 
છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામા ંઆયુ યમાન ભારત, મા અમૃતમ યોજના અને મા વા સ ય યોજનાથી મળેલ લાભ  

 ૨૨૬૨૪ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા ઉદેપુર અને 
વડોદરા િજ ામા ંઆયુ યમાન ભારત, મા અમૃતમ યોજના  અને 
મા વા સ ય યોજનામા ં છે ા બ ે વષમાં કેટલા ં દદ ઓએ 
સારવારનો લાભ લીધો,  

  (૧) વડોદરાઃ  
યોજના ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

આયુષમાન ભારત યોજના ૨૧૦ ૧૧,૬૬૪ 
મા અમૃતમ યોજના ૮,૭૫૭ ૯,૩૨૪ 
મા વા સ ય યોજના ૬૬,૦૧૬ ૯૫,૩૪૮ 

છોટાઉદેપુરઃ  
યોજના ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

આયુષમાન ભારત યોજના ૨૫ ૩૨૭ 
મા અમૃતમ યોજના ૨૨૫ ૩૬૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી હોિ પટલોને કેટકેટલી 
રકમની ચૂકવણી કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ નીચ ેમુજબ હોિ પટલોને ચૂકવણી 
કરવામા ંઆવી. 
વડોદરાઃ 

યોજના હોિ પટલની 
સં યા  

ચુકવેલ રકમ 

આયુ યમાન ભારત 
યોજના 

૭૪ ૧૧,૨૭,૩૫,૪૮૪ 

મા અમૃતમ યોજના ૪૬ ૧૨,૫૩,૮૪,૫૫૮ 
મા વા સ ય યોજના ૫૦ ૫૫,૧૪,૧૯,૫૩૧ 

છોટા-ઉદેપુરઃ  
યોજના હોિ પટલની 

સં યા  
ચુકવેલ રકમ 

આયુષમાન ભારત યોજના ૮ ૫૦,૭૭,૭૬૨ 
મા અમૃતમ યોજના ૪ ૨૬,૨૧,૪૩૪ 

 (૩) કેટલી રકમની ચૂકવણી યા કારણોસર કરવાની 
બાકી છે? 

  (૩) હોિ પટલ ારા દાવાઓ રજૂ કરવામા ં િવલંબ, અપુરતી 
િવગતો, અને દાવાઓ મંજરૂ  કરવાની યામા ં 
હોઇ વડોદરા િજ ામા ં . ૩૭,૩૩,૯૮,૪૧૭/- અને  
છોટા-ઉદેપુર િજ ામા ં . ૪૦,૭૪,૦૫,૦૨૭/- ની ચૂકવણી બાકી 
છે. 

--------- 
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નવસારી િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો  
૨૧૯૬૭ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા  (મહવાુ ) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નવસારી િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૮૮ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૮૫૨.૪૯ લાખનો ખચ થયો.  
--------- 

રાજકોટ પી. ડી. ય.ુ મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ  
૨૧૮૯૯ ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા  (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી.ડી.ય.ુ 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુ ંસવંગવાર કલુ  કેટલુ ંમહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી.ડી.ય.ુ 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુ ં સંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૧૬ 
વગ-૨ ૧૦૦ 
વગ-૩ ૨૯૧ 
વગ-૪ ૧૨૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૧૯ ૯૭ 
વગ-૨ ૪૬ ૫૪ 
વગ-૩ ૧૭૪ ૧૧૭ 
વગ-૪ ૧૨૧ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઇ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
મહેસાણા િજ ામા ં‘‘મા’’ અન ે‘‘મા વા સ ય’’ યોજના  

 ૨૧૮૭૦ ી કરશનભાઇ સોલંકી  (કડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામા ંછે ા બે વષમાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના 
હેઠળ કેટલા લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ં આ યા 
છે, 

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૭,૧૬૧ અને ‘‘મા વા સ ય’’ 
યોજના હેઠળ-૬૧,૩૮૭ દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ દાવા માટે 
કલુ  કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવી છે, અન ે

  (૨) કલુ  . ૧,૦૪,૩૦,૨૮,૧૦૭/- (અંકે િપયા એક 
અબજ ચાર કરોડ ીસ લાખ અઠાવીસ હ ર એકસો સાત 
પૂરા) 

 (૩) ઉ ત મંજરૂ  દાવા પૈકી દય, કે સર અન ે
િકડનીના રોગોમા ંકેટલા દાવા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા છે? 

  (૩) 
 દય કે સર િકડની 

મા યોજના ૮૬૨ ૧,૦૪૫ ૪,૭૯૨ 
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મા વા સ ય 
યોજના 

૬,૯૫૭ ૯,૦૫૩ ૪૧,૯૯૪ 

કલુ  ૭,૮૧૯ ૧૦,૦૯૮ ૪૬,૭૮૬  
--------- 

ભ ચ અને સુરત િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ  
 ૨૨૬૩૬ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ અન ે
સુરત િજ ામા ંઆવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક આરો ય 
કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયેલ 
મહેકમ કેટલુ ંછે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક-અ,બ, ક અન ેડ મુજબ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખેલ છે.) 
--------- 

જનાગઢૂ  અને ગીર સોમનાથ િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ  
 ૨૨૫૫૯ ી ભીખાભાઈ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ  અન ે
ગીર સોમનાથ િજ ામા ંઆવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સંવગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) અન ે(૨)  પ ક-૧, ૨, ૩ તથા ૪ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અને  

   

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) હોિ પટલ અને આરો ય કે  ખાતે વગ-૧ તજ ોની 
જ યા ભરવા માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી અિધકારી  
વગ-૨ની જ યાઓ ભરવા દર મંગળવારે વોક-ઈન ઈ ટર ય ુ
રાખવામા ં આવ ે છે. જમેાં યો ય ઉમદેવાર ઉપલ ધ થયથેી 
જ યાઓ ભરવામા ંઆવશ.ે 
      વગ-૩ની નિસગ, પેરા મે ડકલ, ટેકિનકલ તેમજ અ ય 
વહીવટી સવંગની જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ભરવામા ં
આવ ે છે, જમેાં યો ય ઉમેદવાર ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ 
ભરવામા ંઆવશ.ે  

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવેલ છે.) 
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ  
 ૨૨૫૪૬ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ અન ે
પોરબંદર િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સંવગવાર 

  (૧) અન ે(૨) પ ક-અ, બ, ક અને ડ મુજબ 
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મંજરૂ  મહેકમ કેટલુ ંછે, 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અને  

  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઇ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
સાબરકાંઠા અન ેઅરવ ી િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે એસટીની વસૂલાત  

 ૨૨૫૦૨ ડૉ. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
અને અરવ ી િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે
. ૧૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા 

કેટલા ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
મ ન ં િજ ો એકમ 
૧ સાબરકાંઠા ૭૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

રહે છે, અન ે

  (૨)  
મ ન ં િજ ો એકમ વસૂલવાની 

બાકી રકમ  
( . કરોડમા)ં 

૧ સાબરકાંઠા ૪૩૪ ૩૦૯.૬૯ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામ ે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શા ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, સાબરકાંઠા િજ ામા ં ૩૪૮ એકમોમા ં તથા 
અરવ ી િજ ામા ં ૧૯૮ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ેસેવા કર કાયદા તથા 
જમીન મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલેવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
ખેડા િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ  

 ૨૧૯૪૦ ી અજનિસંહુ  ચૌહાણ  (મહેમદાવાદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ખેડા િજ ામા ં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 

ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) કલુ  ૫૦૫ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૩૧.૨૭ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

વલસાડ અન ેસુરત િજ ામા ં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અન ેક ગો ફીવરના ન ધાયલે કેસો  
 ૨૨૬૫૧ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વલસાડ અન ે સુરત  િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર વાઈન લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, 
િચકનગુિનયા, ક ગો ફીવરના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, 
િજ ાવાર/શહેરવાર કેટલા યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અને  

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી   (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
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કાયવાહી કરી? માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 
 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયા તથા ક ગો ફીવરન ે

િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, 
ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અન ે આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવ ે
છે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ીન ગ અન ે દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઈન લનુા કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગો ફીવરના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઈતરડીનાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

પ ક-અ 
વલસાડ 

વલસાડ (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) વલસાડ (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 
વાઈન 

લુ 
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વલસાડ ૧ ૦ ૧૯ ૦ ૦ ૭ ૨ ૧૦૭ ૦ ૦ 
પારડી ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૩ ૦ ૦ 
વાપી ૧ ૫ ૯ ૦ ૦ ૫ ૨ ૨૪ ૦ ૦ 
ઉમરગામ ૦ ૧૨ ૧૪ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧૧ ૦ ૦ 
ધરમપુર ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૬ ૦ ૦ 

િજ ા 
( ા ય+શહેર) 

૨ ૮૫ ૯૭ ૧ ૦ ૨૯ ૫૪ ૩૪૫ ૦ ૦ 

સુરત 
સુરત (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) સુરત (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

કનકપુર-કનસાડ ૦ ૧ ૬ ૩ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ 
બારડોલી ૧ ૨૦ ૧૦ ૦ ૦ ૫ ૨૦ ૨૯ ૦ ૦ 
માંડવી ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫ ૦ ૦ 
તરસાડી ૦ ૫ ૬ ૦ ૦ ૦ ૨ ૪ ૭ ૦ 
સુરત 
મહાનગરપાિલકા 

૧૭૦ ૪૫૮૨ ૨૪૮ ૪૩ ૦ ૫૪૮ ૩૬૫૭ ૩૮૬ ૨૯ ૦ 

િજ ા કલુ  
( ા ય+શહેર) 

૧૯૧ ૪૮૯૪ ૫૪૮ ૫૯ ૦ ૫૮૧ ૩૮૭૪ ૭૦૨ ૪૪ ૦ 

પ ક-બ 
વલસાડ 

વલસાડ (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) વલસાડ (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 
વાઈન 

લુ 
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પારડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વાપી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ઉમરગામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ધરમપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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િજ ા કલુ  
( ા ય+શહેર) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સુરત 
સુરત (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) સુરત (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

કનકપુર-કનસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બારડોલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
માંડવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
તરસાડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સુરત 
મહાનગરપાિલકા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િજ ા કલુ  
( ા ય+શહેર) 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 
મહીસાગર અન ે મનગર િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે એસટીની વસૂલાત  

 ૨૨૬૧૩ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
અને મનગર િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે
. ૧૦ લાખ  કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા 

કેટલા ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
અન ુ િજ ો એકમ 
૧ મહીસાગર શૂ ય  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

છે, અને  

  (૨)  
અન ુ િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી રકમ 

( . કરોડમા)ં 
૧ મહીસાગર ૧૩ ૦૦.૨૩ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશા ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઇ 
હકમુ  િસવાયના, મહીસાગર િજ ાના ૧૨ તથા મનગર 
િજ ાના કલુ  ૧૩૫૧ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવરેા, ગુજરાત 
મુ યવિધત કાયદા, માલ અને સવેા કર કાયદા તથા જમીન 
મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા લવેામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ાના ા ય ર તાઓન ેઅપ ેડ કરી રીસરફેસ કરવા બાબત  

 ૨૨૬૨૧ ીમતી ચં કાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ અન ે િજ ામા ં ા ય ર તાઓન ે
અપ ેડ કરી પાકા ર તાની કાયમી સુિવધા મળ ેતે માટે કેટલા 
ર તાઓન ે રીસરફેસ અન ે કેટલા ર તાઓન ે વાઇડન ગ 
કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાના કામો પૂણ થયા 
અને કેટલા ર તાના કામો ચાલ ુછે, અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) દાહોદ િજ ામા ં નીચે મુજબના કામોન ે
મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી. 

વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન થયલે 
(બાકી કામો) 

રીસરફેસ ૮૩ ૬૪ ૧૯ - 
૨૦૧૮ 

વાઇડન ગ - - - - 
રીસરફેસ ૯૦ ૧ ૨૨ ૬૭ 

૨૦૧૯ વાઇડન ગ ૧૬ - ૮ ૮ 
 

 (૩) ઉ ત બાકી કામગીરી યા ંસુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાએ. 

--------- 
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રાજકોટ િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ  
 ૨૧૮૬૨ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા 
દદ  ન ધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રાજકોટ િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદ  ન ધાયા, 

મ તાલુકાનુ ંનામ ન ધાયેલ કેસ 
૧ ધોરા  ૦ 
૨ જતેપુર ૦ 
૩ જસદણ ૧ 
૪ ગ ડલ ૧ 
૫ ઉપલેટા ૦ 
૬ કોટડાસાંગાણી ૮ 
૭ લોધીકા ૬ 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને 

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓ તેમના દદમા ંકાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ં આવ ે છે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા.  

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મૂ ય ેસજરીની યવ થા. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 

--------- 
પાટણ અન ેમહેસાણા િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અને .એસ.ટી.ની વસૂલાત  

 ૨૨૪૮૯ ી રઘુભાઇ દેસાઇ  (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે . 
૧૦ લાખ  કે તેથી વધુ રકમ વસલૂવાની બાકી હોય તેવા 
કેટલા ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
અન ુ િજ ો એકમ 
૧ પાટણ ૮૬ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસલૂ કરવાની બાકી 

છે, અને  

  (૨)  
અનુ. િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી રકમ 

( . કરોડમા)ં 
૧ પાટણ ૪૯૬ ૨૨૬.૯૬ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામ ે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં શુ ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઇ 
હકમુ  િસવાયના પાટણ િજ ામા ં૪૪૨ એકમો તથા મહેસાણા 
િજ ામા ં ૧૮૯૪ એકમો સામ ે ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ે સેવા કર કાયદા તથા જમીન 
મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા લવેામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
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પાટણ જ શનં  ઉપર લાયઓવર પુલનુ ંબાંધકામ  
 ૨૧૯૩૨ ી જગદીશ પટેલ  (અમરાઇવાડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
ચાણ મા-પાટણ- ડસા રોડ પરના પાટણ જ શનં  ઉપર 
લાય ઓવર પુલનુ ંબાંધકામ માટે કોઇ આયોજન છે કે કેમ, 

અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) . ૨૭૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
ઊ  િવભાગના તાબા હેઠળના બોડ-કોપ રેશન  

 ૨૨૫૬૭ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષમાં વષવાર ઊ  ભાગના તાબા હેઠળ 
કયા બોડ-કોપ રેશન આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય 
વષમાં વષવાર ઊ  ભાગના તાબા હેઠળ આવતા બોડ-
કોપ રેશનની િવગતો નીચે મુજબ છે.  

૧)  ગુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ િલિમટેડ 
૨)  ગુજરાત ટેટ ઈલે ટીસીટી કોપ રેશન િલિમટેડ 
૩)  ગુજરાત એનજ  ટા સમીશન કોપ રેશન િલિમટેડ 
૪)  દિ ણ ગુજરાત વીજ કપનીં  િલિમટેડ 
૫)  મ ય ગુજરાત વીજ કપનીં  િલિમટેડ 
૬)  પિ મ ગુજરાત વીજ કપનીં  િલિમટેડ 
૭)  ઉ ર ગુજરાત વીજ કપનીં  િલિમટેડ 
૮)  ગુજરાત પાવર કોપ રેશન િલિમટેડ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી 
રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક થઇ, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય 
વષ દર યાન ઊ  િવભાગના તાબા હેઠળ આવતી ગુજરાત ઊ  
િવકાસ િનગમ િલ. અન ે તેની ૬ પેટા કપનીઓં  તથા ગુજરાત 
પાવર કોપ રેશન લી. ારા નાણાકીય વષ ૨૦૧૭-૧૮ અન ે
૨૦૧૮-૧૯ નો કર પહેલાનો નફા/ખોટ (ટે  પહેલાનો નફો) 
ની િવગતે નીચે મુજબ છેઃ-  

મ કપનીં  નું નામ 
નાણાકીય વષ 
૨૦૧૭-૧૮ 
( . કરોડમાં) 

નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯ 
( . કરોડમાં) 

૧ ગુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ લી. ૧૫૮.૭૫ ૩૫.૭૧ 
૨ ગુજરાત ટેટ ઈલે ટીસીટી 

કોપ રેશન લી. 
૫૯૬.૦૭ ૩૫.૨૨ 

૩ ગુજરાત એનજ  ટા સમીશન 
કોપ રેશન લી. 

૬૬૮.૮૧ ૬૧૯.૧૨ 

૪ દિ ણ ગુજરાત વીજ કપનીં  લી. ૧૧૨.૪૦ ૪૩.૨૩ 
૫ મ ય ગુજરાત વીજ કપનીં  લી. ૧૦૫.૧૫ ૬૨.૯૬ 
૬ ઉ ર ગુજરાત વીજ કપનીં  લી. ૧૬૪.૪૫ ૬૩.૬૧ 
૭ ઉ ર ગુજરાત વીજ કપનીં  લી. ૧૧૫.૭૦ ૫૧.૬૭ 

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શું પગલા ં
લીધા? 

  (૩) ગુજરાત પાવર કોપ રેશન િલ. ( .પી.સી.એલ.) ના 
િક સામા,ં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં અપવાદ પ સં ગોન ેકારણ ેખોટ 
થવા પામેલ છે પરતું  હકીકતમા,ં ગત વષની સરખામણીમા ં

.પી.સી.એલ.ની આવકમાં થયેલ આશરે .૯૩ કરોડના 
વધારાના પ રણામ,ે અપવાદ પ બાબતો અને કર વરેા પહેલા, 
આશરે . ૫૯ કરોડનો નફો થયેલ છે, તેમ છતા,ં આગામી 
વષમા,ં વધુ સુચા  આયોજન થકી િનગમની કાય મતામા ં
વધારો કરી, નફો વધારવા ય ન કરવામા ંઆવશ.ે 
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સુરત અને તાપી િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષિવષયક વીજ ડાણ  

 ૨૨૬૩૯ ી આનંદભાઈ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત અન ે
તાપી િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 
આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અન ે(૨) િવગતો પ ક-અ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજ ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી 
વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અન ે

  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કને શનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુએ સતત ચાલતી 
યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ િવતરણ 

યવ થા અન ેવીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત યોજનાવાર 
નાણાકીય આયોજનન ે યાન ે લઈન ે વીજ ડાણો આપવાનુ ં
આયોજન કરવામા ં આવતંુ હોય છે. આમ ખેતી િવષયક વીજ 

ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ િવતરણ એ 
તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં હોઈ તમામ 
બાબતો યાન ે લઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં આવતો હોય 
છે. 

પ ક-અ 

િજ ો તાલુકો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
આપવાના બાકી કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 

એક વષથી વધુ પણ બે વષ 
સુધીની પડતર અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

કામરેજ ૪૫૯ ૧૯ ૦ 
પલસાણા ૨૧૨ ૫૮ ૦ 
ઓલપાડ ૩૯૯ ૧૯૦ ૦ 
માંડવી ૧૦૫૯ ૧૬૪ ૦ 
મહવાુ  ૫૧૮ ૧૫૪ ૦ 

બારડોલી ૫૧૧ ૧૫૦ ૦ 
ઉમરપાડા ૧૯૬ ૧૨ ૦ 
માંગરોળ ૩૨૭ ૩૧ ૦ 

સુરત 

ચોયાસી ૧૮૦ ૮૬ ૦ 
િજ ો  

વાલોડ ૨૪૨ ૭૪ ૦ 
યારા ૫૭૬ ૧૩૯ ૦ 

ઉ છલ ૪૮ ૦ ૦ 
િનઝર ૧૨૮ ૫૫ ૦ 

સોનગઢ ૭૩૯ ૨૬૦ ૦ 
કકરમંુડાુ  ૧૩૮ ૨૦ ૦ 

તાપી 

ડોલવણ ૩૮૫ ૧૨૫ ૦ 
--------- 

દાહોદ અન ેપંચમહાલ િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ  
 ૨૨૬૧૮ ી વજિેસંગભાઈ પણદા  (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સવંગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક-૧, ૨ તથા ૩ સામલે છે. 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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અને  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઇને ભરવામા ંઆવ ેછે. 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખેલ છે.) 
--------- 

મનગર અન ેદેવભૂિમ ારકા િજ ાઓમા ંર તાઓના કામની મંજરીૂ   
 ૨૨૫૫૨ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા  ( મ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અન ે દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
રા ય હ તકના કેટલા ર તાઓ નવા અન ેકેટલા ર તાઓના 
સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંરા ય 
િવભાગમા ં મનગર અન ે દેવભિૂમ ારકા િજ ામા ં નવા 
ર તાઓ તેમજ સમારકામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન થયેલ
(બાકી કામ)

નવા ર તા - - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૩ ૩ - - 
નવા ર તા - - - - મનગર 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૮ ૨ ૩ ૩ 
નવા ર તા - - - - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૨ ૨ - - 

દેવભૂિમ 
ારકા 

૨૦૧૯ નવા ર તા - - - - 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વારાથી. 

--------- 
રાજકોટ પી. ડી. ય.ુ મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ  

 ૨૧૯૦૦ ીમતી ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી. ડી. ય.ુ 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુ ંસવંગવાર કલુ  કેટલ ુમહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પી. ડી. ય.ુ 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુ ં સંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૧૬ 
વગ-૨ ૧૦૦ 
વગ-૩ ૨૯૧ 
વગ-૪ ૧૨૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૧૯ ૯૭ 
વગ-૨ ૪૬ ૫૪ 
વગ-૩ ૧૭૪ ૧૧૭ 
વગ-૪ ૧૨૧ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા ં તથા 
વયિનવૃિ ના કરણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉ ટરોની ખાલી 
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જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામા ંકટીરુ  યોિત યોજના  

 ૨૧૮૫૨ ી રમેશભાઈ કટારા  (ફતેપૂરા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કટીરુ  યોિત યોજના હેઠળ છોટાઉદેપુર િજ ામા ં કેટલા વીજ 

ડાણો આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) કલુ  ૨૬૦૦ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) કલુ  . ૧૦૨.૪૬ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

અમરેલી િજ ાની હોિ પટલ, સી.એચ.સી. અને પી.એચ.સી. મા ંડો ટરો/તજ ોની મંજરૂ  જ યાઓ  
 ૨૨૫૭૯ ી િવર ભાઇ ઠ મરુ   (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાની િસિવલ હોિ પટલ, અમરેલી અને લાઠી તાલુકામા ં
આવેલ સી.એચ.સી. અન ે પી.એચ.સી.મા ં ડો ટરો તેમજ 
તજ ોની કલુ  કેટલી જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ છે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ િસિવલ 
હોિ પટલ, સીએચસી અન ેપીએચસીવાર ખાલી છે, અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે. 

 (૩) ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે સરકારે શા ં પગલા 
લીધા? 

  (૩) તબીબોની ખાલી જ યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા 
માટે ગુજરાત હેર સેવા આયોગન ે માગણા પ ક મોકલી 
આપવામા ં આવેલ છે. દર સોમવારે તજ  માટે તથા દર 
મંગળવારે તબીબી અિધકારી વગ-૨ની કરાર આધા રત 
િનમણૂકો માટે વોક-ઇન-ઇ ટર યુન ુ આયોજન કરવામા ં
આવ ેછે. ઉપરાંત સરકારી મેડીકલ કોલે માંથી ઉિ ણ થયેલ 
તજ /એમ.બી.બી.એસ. ઉમદેવારોન ે બો ડેડ િનમણૂંક 
આપવામા ંઆવ ેછે. 

પ ક- ૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી િજ ાની િસિવલ હોિ પટલ, અમરેલી અને લાઠી તાલુકામા ંઆવલે સી.એચ.સી. અને પી.એચ.સી. મા ં

ડો ટરો તેમજ તજ ોની મંજૂર અને ખાલી જ યાઓની િવગત દશાવતુ ંપ ક. 
મંજૂર જ યાઓ ખાલી જ યાઓ મ િજ ો તાલુકો હોિ પટલ/ સી.એચ.સી. / 

પી.એચ.સી.નંુ નામ તજ  તબીબી 
અિધકારી 
વગ-૨ 

દંત સજન 
વગ-૨ 

તજ  તબીબી 
અિધકારી 
વગ-૨ 

દંત સજન 
વગ-૨ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 
૧ અમરેલી જનરલ હોિ પટલ-અમરેલી ૧૯ ૧૫ ૧ ૧૦ ૬ ૦ 
૨ સી.એચ.સી.-િચતલ ૧ ૩ ૧ ૧ ૦ ૦ 
૩ સી.એચ.સી.-દામનગર ૧ ૩ ૧ ૧ ૦ ૦ 
૪ પી.એચ.સી.- ળીયા - ૧ - - ૧ - 
૫ પી.એચ.સી.-મો.આંકડીયા - ૧ - - ૦ - 
૬ પી.એચ.સી.-શેડુભાર - ૧ - - ૦ - 
૭ 

અમરેલી 

 
 

અમરેલી 
પી.એચ.સી.-વાંકીયા - ૧ - - ૦ - 

૮ પી.એચ.સી.-જરખીયા - ૧ - - ૦ - 
૯ પી.એચ.સી.-આંસોદર - ૧ - - ૦ - 

૧૦ 

અમરેલી 

 
 
 

અમરેલી 

લાઠી 

પી.એચ.સી.-મિતરાળા - ૧ - - ૦ - 
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૧૧ પી.એચ.સી.- ચાવંડ - ૧ - - ૦ - 
કુલ ૨૧ ૨૯ ૩ ૧૨ ૭ ૦ 
--------- 

ભાડભૂત બેરેજ યોજનાન ેમંજરીૂ   
 ૨૧૬૮૬ ી અ ણિસંહ રણા  (વાગરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (ક પસર) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે યારે મંજરીૂ  
આપવામા ંઆવી, 

  (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે તાઃ૧૯-૦૫-
૨૦૧૮થી મંજરીૂ  આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ભાડભૂત 
બેરેજ યોજના કયા તબ ે  છે, અને 

  (૨) તાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાડભૂત બેરેજ 
યોજના ટે ડર તબ ે  છે. 

 (૩) આ યોજનાથી પાણીના કેટલા જ થાનો સં હ 
થશે? 

  (૩) આ યોજનાથી ૫૯૯ મીલીયન ઘન મીટર 
(એમ.સી.એમ.)પાણીના જ થાનો સં હ થશે. 

--------- 
ક છ અને પાટણ િજ ાઓમા ંર તાઓના કામોની મંજરીૂ   

 ૨૨૪૭૮ ીમતી સંતોકબેન આરેઠીયા  (રાપર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અને પાટણ િજ ામા ં રા ય હ તકના 
કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના સમારકામ 
કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અને કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય 
િવભાગમા ં ક છ અન ે પાટણ િજ ામા ં નવા ર તાઓ તેમજ 
સમારકામવાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત 
શ  ન 
થયલે 
(બાકી 
કામ) 

નવા - - - - 
૨૦૧૮ 

સમાર કામ ૧૪ ૧૪ - - 
કુલ  ૧૪ ૧૪ - - 

નવા - - - - 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૧૫ ૪ ૯ ૨ 

ક છ 

કુલ  ૧૫ ૪ ૯ ૨ 
નવા - - - - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૬ ૬ - - 

કુલ  ૬ ૬ - - 
નવા - - - - 

પાટણ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭ ૩ ૩ ૧ 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
છોટા ઉદેપુર અન ેવડોદરા િજ ામા ંકૃિષિવષયક વીજ ડાણ  

 ૨૩૩૨૭ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા ઉદેપુર 
અને વડોદરા િજ ામા ંછે ા બે વષમા ંતાલુકાવાર કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણ અને કૃિષિવષયક ત કાલ વીજ ડાણ મેળવવા 
કેટલી અર ઓ મળી,  

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા વીજકનેકશન 
આપવામા ંઆ યા અન ેકેટલા બાકી છે, અને  

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ. 

 (૩) બાકી વીજકનેકશન યા ં સુધીમા ં આપવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ -  
ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવુ ંએ સતત ચાલતી યા 
છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ િવતરણ યવ થા 
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અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત યોજનાવાર 
નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો આપવાન ુ
આયોજન કરવામા ંઆવતુ હોય છે. આમ ખેતી િવષયક વીજ 

ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ િવતરણ એ 
તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ંહોઇ તમામ 
બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે  
ત કાલ વીજ ડાણ - 
ત કાલ વીજ ડાણ આપવા બાકી નથી. તેથી  
ઉપિ થત થતો નથી. 

પ ક –અ  
િજ ો કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ ત કાલ વીજ ડાણ 

તાલુકો તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે 

વષમા ંવીજ ડાણો 
મેળવવા મળેલ અર   

ત ેપૈકી આપેલ 
વીજ ડાણો 

આપવાના બાકી 
વીજ ડાણો 

તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે 

વષમા ંવીજ ડાણો 
મેળવવા મળેલ અર   

ત ેપૈકી 
આપેલ 
વીજ 
ડાણો 

આપવાના 
બાકી 
વીજ 
ડાણો 

સંખેડા ૪૦૦ ૧૨૧ ૨૭૬ ૩ ૩ ૦ 
બોડેલી ૧૦૩૭ ૪૪૧ ૫૫૧ ૦ ૦ ૦ 

પાવી જતેપુર ૧૩૪૨ ૫૩૫ ૭૯૩ ૦ ૦ ૦ 
છોટા ઉદેપુર ૧૪૫૮ ૬૭૨ ૭૩૯ ૦ ૦ ૦ 

વાંટ ૮૨૦ ૩૬૮ ૪૪૪ ૦ ૦ ૦ 

છોટા ઉદેપુર 

નસવાડી ૬૫૬ ૩૫૨ ૨૮૭ ૦ ૦ ૦ 
વડોદરા ૩૪૮ ૧૧૦ ૨૧૮ ૪ ૪ ૦ 
સાવલી ૫૫૨ ૨૧૮ ૩૨૯ ૭ ૨ ૦ 
ડેસર ૩૩૪ ૧૨૧ ૨૧૩ ૩ ૩ ૦ 

વાઘોડીયા ૪૩૮ ૧૨૪ ૨૯૪ ૩ ૩ ૦ 
પાદરા ૩૭૪ ૧૫૧ ૧૮૫ ૨ ૨ ૦ 
કરજણ ૪૦૨ ૧૬૮ ૨૨૬ ૦ ૦ ૦ 
શીનોર ૨૪૪ ૬૦ ૧૮૪ ૫ ૪ ૦ 

વડોદરા 

ડભોઈ ૫૬૪ ૧૦૧ ૪૪૮ ૧ ૧ ૦ 
 

સાબરકાંઠા િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો  
 ૨૧૮૮૦ ી હતુ કનોડીયા  (ઈડર) : માનનીય ઊ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અનસુુિચત િતના લાભાથ ઓન ે અ તાના ધોરણ ે
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ 
સાબરકાંઠા િજ ામા ં કેટલા નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો 
આપવામા ંઆ યા, અને  

  (૧) ૧૪૨ નવા કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા.  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કુલ . ૨૦૩.૩૧ લાખનો ખચ થયો. 
પોરબંદર િજ ામા ંમંજરૂ  કરેલ નવા ાથિમક આરો ય કે ો  

 ૨૧૬૭૭ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંપોરબંદર િજ ામા ંકેટલા નવા ાથિમક આરો ય કે ો 
મંજરૂ  કરવામા ંઆવલે છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી 
માણે કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની 

સામે કેટલા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
મળવાપા  ૧૦ 

મંજરૂ  ૧૨ 

 (૩)ઉ ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુ ંશું આયોજન છે?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 
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છોટા ઉદેપુર િજ ામા ંક ટરુ  યોિત યોજના  
 

 ૨૧૬૫૨ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ક ટરુ  યોિત યોજના હેઠળ છોટા-ઉદેપુર િજ ામા ંકેટલા વીજ 

ડાણો આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) કલુ  ૨૬૦૦ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૧૦૨.૪૬ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

 
ભાવનગર સર ટી હોિ પટલનુ ંસવંગવાર મંજરૂ  મહેકમ  

 ૨૨૫૮૫ ી કનુભાઈ બારૈયા  (તળા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સર ટી 
હોિ પટલ, ભાવનગરનુ ં સંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલ ુ
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સર ટી 
હોિ પટલ, ભાવનગરનુ ં સવંગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજૂર 
વગ-૧ ૦૧ 
વગ-૨ ૪૦ 
વગ-૩ ૫૦૩ 
વગ-૪ ૧૭૮ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૦૧ ૦૦ 
વગ-૨ ૩૧ ૦૯ 
વગ-૩ ૩૪૩ ૧૬૦ 
વગ-૪ ૧૭૮ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવૃિ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણે જ રયાત 
અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
મોરબી અન ેરાજકોટ િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષિવષયક વીજ ડાણ  

 ૨૨૫૪૦ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટંકારા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા  કૃિષ િવષયક 
વીજ ડાણો આપવાના બાકી છે,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અન ે બે વષથી 

વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અને  

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ. 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)   
ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવુ ંએ સતત ચાલતી યા 
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છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ િવતરણ યવ થા 
અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત યોજનાવાર 
નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો આપવાન ુ
આયોજન કરવામા ંઆવતુ હોય છે. આમ ખેતી િવષયક વીજ 

ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ િવતરણ એ 
તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ંહોઇ તમામ 
બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે  

પ ક –અ  

 
તાલુકો તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની િ થિતએ 

આપવાના બાકી કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો  

એક વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

હળવદ ૮૫૮ ૯૮ ૦ 
માળીયા ૨૦૧ ૦ ૦ 
મોરબી ૫૮૧ ૦ ૦ 
ટકારાં  ૪૨૩ ૦ ૦ 

 
 

મોરબી િજ ો 
વાંકાનેર ૪૫૯ ૦ ૦ 
ધોરા  ૭૯ ૦ ૦ 
ગ ડલ ૪૮૧ ૦ ૦ 

મ કડોરણાં  ૧૬૪ ૦ ૦ 
જસદણ ૯૩૭ ૦ ૦ 
વ િછયા ૮૦૦ ૦ ૦ 
જતેપુર ૩૧૧ ૦ ૦ 
કોટડા ૧૪૦ ૦ ૦ 

લોિધકા ૭૩ ૦ ૦ 
પડધરી ૪૬૭ ૦ ૦ 
રાજકોટ ૬૧૪ ૦ ૦ 

રાજકોટ િજ ો 

ઉપલેટા ૨૪૯ ૦ ૦ 
--------- 

નડીયાદથી ખા જ ચોકડી રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૧૫ ી કનુભાઈ પટેલ  (સાણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા િજ ાના 
નડીયાદથી ખા જ ચોકડી સુધીના રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) .૩૩૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
વસો થી ન ડયાદ રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  

 ૨૧૯૧૮ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા િજ ાના 
વસો થી ન ડયાદ વાયા પીજ રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) . ૧૩૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામા ંસે સ ટે સ, વેટ કે એસટીની વસૂલાત  

 ૨૨૫૩૨ ી સોમાભાઈ કોળીપટેલ  (લ બડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર   (૧)  
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અને બોટાદ િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે 
. ૧૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસલૂવાની બાકી હોય તેવા 

કેટલા ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

મ નં. િજ ો એકમ 
૧ સુરે નગર ૧૮૨ 
૨ બોટાદ ૧૬  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી  

રહે છે, અન ે

  (૨)  
મ નં. િજ ો એકમ વસૂલવાની 

બાકી રકમ  
( . કરોડમા)ં 

૧ સુરે નગર ૨૦૪૮ ૪૬૬.૩૨ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશા ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, સુરે નગર િજ ામા ં૧૮૨૭ એકમોમા ંતથા 
બોટાદ િજ ામા ં૧૨૮ એકમોમા ંગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુ યવિધત કાયદા, માલ અને સવેા કર કાયદા તથા જમીન 
મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલવેામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
સુરત િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો  

 ૨૧૯૬૫ ી િવણભાઈ ઘોઘારી  (કરજં ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૬૦૫ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  . ૧૨૧૧.૮૬ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

નવસારી િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ  
 ૨૧૮૭૫ ી નરેશભાઈ પટેલ  (ગણદેવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નવસારી િજ ામા ં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા દદ  
ન ધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નવસારી િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદ  ન ધાયા, 

મ તાલુકાનુ ંનામ ન ધાયેલ કેસ 
૧. નવસારી ૨ 
૨. જલાલપોર ૨ 
૩. ગણદેવી ૩ 
૪. ચીખલી ૨ 
૫. ખેરગામ ૦ 
૬. વાંસદા ૧૧ 

 (૨) ન ધાયેલા દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને  

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓન ે દદમા ં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ં આવ ે છે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા?  

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 
 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા શોધખોળ 

અને સારવાર. 
 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 

 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
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 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 

--------- 
જનાગઢૂ  િજ ાના ગડુ-જગરં  રા ય ધોરીમાગન ેરીસરફેસ કરવા બાબત  

 ૨૨૫૬૪ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ  
િજ ાના ગડુ-જગરં  રા ય ધોરીમાગ વાઈડન ગ અન ે
રીસરફેસના કામ માટે .૧૬ કરોડના ખચ મંજરૂ  કરવામા ં
આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત રોડના ખચની રકમમા ં વધારો 
કરવા સરકારન ેકેટલી દરખા ત મળેલ છે, અન ે

  (૨) એક 

 (૩) ઉ ત ખચની રકમમા ં કેટલો વધારો કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) વધારો કરવાની જ રયાત ન હોય  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

--------- 
અક માતના િક સામા ંન કની હોિ પટલમા ં િપયા પચાસ હ ર સુધીની સહાય  

 ૨૨૫૧૯ ી હમતિસંહં  પટેલ  (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અક માતના િક સામા ં ઘાયલન ે સમયસર 
સારવાર મળી રહે તે માટે .૫૦ હ ર સુધીની સહાય 
ન કની કોઈપણ હોિ પટલન ે આપવાની રહેશ ે તેવી 
સરકારની યોજના અ વય ેતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વષવાર અમદાવાદ શહેરની કઈ હોિ પટલોમા ં
કેટલા ઘાયલોએ સારવાર લીધી, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ 

 વષ ૨૦૧૮ મા ંઅમદાવાદની કલુ -૪૮ હોિ પટલમા ં
કલુ -૨૧૯ ઘાયલો 

 વષ ૨૦૧૯ મા ંઅમદાવાદની કલુ -૪૮ હોિ પટલમા ં
કલુ -૫૨૨ ઘાયલોએ સારવાર લીધી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, હોિ પટલવાર કેટલી 
રકમ ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) પ ક-અ મુજબ 
 વષ-૨૦૧૮મા ં             કલુ -

.૩૨,૮૨,૩૩૭/- 
 વષ-૨૦૧૯માં કલુ - .૩૮,૨૪,૩૭૪/- 

ચૂકવવામા ંઆ યા. 
 (૩) ખાનગી હોિ પટલો આવા િક સામા ંઉ ત યોજના 
હેઠળ સારવાર આપવાની મનાઈ ફરમાવ ે છે તેવી ફરીયાદથી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૩)  

 હા,  
 જ ેફરીયાદો મળે છે તેનો તા કાિલક ધોરણ ે િનકાલ 

કરવામા ંઆવ ેછે. 
પ ક-અ 

તા.૧૮-૦૫-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ મ િજ ાનંુ 

નામ હોિ પટલનંુ નામ 
કુલ 
લે સ 

કુલ લે સ 
રકમ 

ચુકવેલ 
લે સ 

ચુકવેલ  
લે સ રકમ 

કુલ 
લે સ 

કુલ લે સ 
રકમ 

ચુકવેલ 
લે સ 

ચુકવેલ  
લે સ રકમ 

૧ સોલા હોિ પટલ સોલા ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦ 
૨ લોબલ હોિ પટલ ૩ ૧૨૦૦૦ ૩ ૧૨૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ સે બી હોિ પટલ ૧૬ ૨૯૮૦૦૦ ૧૬ ૨૯૮૦૦૦ ૧૫ ૪૨૯૨૮૬ ૧૫ ૪૨૯૨૮૬ 
૪ ધ વંતરી હોિ પટલ ૧ ૩૯૩૫૦ ૧ ૩૯૩૫૦ ૩ ૧૩૦૫૦૦ ૨ ૮૦૫૦૦ 
૫ ઝાયડસ હોિ પટલ ૨૭ ૩૪૫૫૦૦ ૨૭ ૩૪૫૫૦૦ ૨૭ ૪૪૯૫૦૦ ૨૦ ૩૧૦૦૦૦ 
૬ નારાયણ મ ટી પેિશયાલી ટ 

હોિ પટલ 
૬ ૭૧૦૦૦ ૬ ૭૧૦૦૦ ૨ ૧૨૦૦૦ ૨ ૧૨૦૦૦ 

૭ કોલં બીઆ એસીયા હોિ પટલ ૩ ૧૦૫૦૦ ૩ ૧૦૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ આનંદ સજ કલ હોિ પટલ ૪ ૭૨૫૦ ૪ ૭૨૫૦ ૨૧ ૭૮૭૫૦૦ ૮ ૨૫૮૭૫૦ 
૯ નારોલ આઈ. સી.ય.ુહોિ પટલ ૬ ૯૩૫૦૦ ૬ ૯૩૫૦૦ ૭ ૨૯૧૫૦૦ ૭ ૨૯૧૫૦૦ 

૧૦ 

અમ
દા

વાદ 

ટાર હોિ પટલ ૭ ૧૪૭૭૫૦ ૭ ૧૪૭૭૫૦ ૪ ૧૩૨૦૦૦ ૨ ૫૭૫૦૦ 
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૧૧ ઓમ હોિ પટલ ૧ ૧૪૫૦૦ ૧ ૧૪૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૨ સી સ હોિ પટલ ૧૨ ૨૬૧૦૦૦ ૧૨ ૨૬૧૦૦૦ ૧૭ ૪૦૦૦૦૦ ૭ ૧૨૮૨૫૦ 
૧૩ .સી.એસ.મેડીકલ કોલેજ & 

હોિ પટલ 
૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૩૮૧૮૭૦ ૧૧ ૩૪૫૦૦૦ 

૧૪ સે ટારા હોિ પટલ ૧૪ ૪૮૪૨૫૦ ૧૪ ૪૮૪૨૫૦ ૨૦ ૬૨૯૭૫૦ ૧૧ ૩૬૫૦૦૦ 
૧૫ િ શા હોિ પટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૮ ૨૮૩૫૯૬ ૧ ૩૭૫૯૬ 
૧૬ કાલી કુડં  હોિ પટલ ૧ ૧૭૨૫૦ ૧ ૧૭૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૭ લાઈફ લાઈન હોિ પટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૮ આ થા હોિ પટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૯ મેડીલ ક હોિ પટલ ૧ ૮૦૦૦ ૧ ૮૦૦૦ ૨ ૪૧૫૦૦ ૨ ૪૧૫૦૦ 
૨૦ વન દીપ હોિ પટલ ૨ ૮૦૫૦૦ ૨ ૮૦૫૦૦ ૨ ૫૭૫૦૦ ૧ ૪૦૨૫૦ 
૨૧ એલ. . હોિ પટલ ૩ ૧૫૪૯૧ ૩ ૧૫૪૯૧ ૩૧ ૨૨૧૪૬૦ ૦ ૦ 

૨૨ હોપ યુરો કેર હોિ પટલ ૨ ૫૬૬૦૦ ૨ ૫૬૬૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૩ બેન અને ટ કેર હોિ પટલ ૧ ૨૧૧૫૫ ૧ ૨૧૧૫૫ ૨ ૮૦૫૦૦ ૦ ૦ 
૨૪ આદી ય મ ટી પેિશયાલી ટ હોિ પટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૫ ઓથ  કેર હોિ પટલ ૧ ૪૪૨૫૦ ૧ ૪૪૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ 
૨૬ ી  હોિ પટલ ૬ ૨૫૫૫૦૦ ૬ ૨૫૫૫૦૦ ૬ ૧૬૧૫૦૦ ૬ ૧૬૧૫૦૦ 
૨૭ કે.ડી. હોિ પટલ ૪૭ ૩૩૧૫૦૦ ૪૭ ૩૩૧૫૦૦ ૨૫ ૨૬૯૦૦૦ ૧૯ ૨૫૪૦૦૦ 
૨૮ નમો હરી હોિ પટલ ૨ ૮૦૫૦૦ ૨ ૮૦૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૯ પાવતી દવ હોિ પટલ ૩ ૧૧૮૭૨૪ ૩ ૧૧૮૭૨૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૦ બોડીલાઈન હોિ પટલ ૧ ૫૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૧ િસંધુ હોિ પટલ ૧ ૨૩૨૩૦ ૧ ૨૩૨૩૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૨ ા  હોિ પટલ ૨ ૧૩૦૦૦ ૨ ૧૩૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૩ ડૉ. વરાજ મહેતા હોિ પટલ ૫ ૧૭૦૦૦ ૫ ૧૭૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૪ ઉપા ાય ઓથ  હોિ પટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૫ િસ પ હોિ પટલ ૧ ૪૨૭૫૦ ૧ ૪૨૭૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૬ શારદાબહેન હોિ પટલ ૩ ૧૩૫૪૧ ૩ ૧૩૫૪૧ ૮ ૨૯૮૩૦ ૪ ૨૦૦૦૫ 
૩૭ એસ. .વી.પી. હોિ પટલ ૨ ૪૦૫૦૦ ૨ ૪૦૫૦૦ ૩ ૧૧૦૫૦૦ ૨ ૧૦૦૦૦૦ 

૩૮ ટરલ ગ હોિ પટલ ૧ ૨૫૦૦૦ ૧ ૨૫૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૯ વી.એસ. હોિ પટલ ૨૯ ૪૧૯૯૬ ૨૯ ૪૧૯૯૬ ૨૨૨ ૫૨૪૯૮૭ ૨૧૬ ૫૧૬૯૮૭ 

૪૦ કણબા હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૬૫૦૦૦ ૨ ૬૫૦૦૦ 
૪૧ ઉમીયા મ ટી પેિશયાલી ટ હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૭૨૫૦ ૧ ૧૭૨૫૦ 
૪૨ સરદાર પટેલ હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ 
૪૩ તપન હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ 
૪૪ લખાણી હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫૦૦૦૦ ૦ ૦ 
૪૫ નવ વન હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧૨૦૭૫૦ ૩ ૧૨૦૭૫૦ 
૪૬ એસ.વી.પી. હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૦ ૮૮૪૪૯૬ ૦ ૦ 

૪૭ િસ દધ િવનાયક હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ 
૪૮ શિ ત હોિ પટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૮૬૨૫૦ ૨ ૮૬૨૫૦ 

  કુલ ૨૧૯ ૩૨૮૨૩૩૭ ૨૧૯ ૩૨૮૨૩૩૭ ૫૨૨ ૬૮૧૪૦૨૫ ૩૪૭ ૩૮૨૪૩૭૪ 
--------- 

ધંધુકા તાલુકામા ંસોલાર એનજ  ોજે ટ માટે જમીન ફાળવણી  
 ૨૨૫૨૫ ી રાજશેકમારુ  ગો હલ  (ધંધુકા) : માનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ તા.૧૬-૧૧-
૨૦૧૯ના કલે ટર, અમદાવાદના હકમથીુ  અમદાવાદ 
િજ ામા ંધંધુકા તાલુકાના સોલાર એનજ  ોજે ટ માટે જમીન 
ફાળવણી થયેલ છે તે જમીન ઉ  િવભાગે તેના તાબા 
હેઠળની પીએસયુએસએ અ ય કોઈન ે લીઝથી આપવાની છે 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી જમીન કયા   (૨) અન ે(૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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ભાડા દરથી મળેલ, અન ે  
 (૩) તે પૈકી કેટલી જમીન ઉ  િવભાગ કે તેના તાબા 
હેઠળના પીએસયએુસએ ારા કયા ભાડાના દરથી કોન ે
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

    

--------- 
રાજકોટ િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ  

 ૨૧૮૬૩ ી ધન ભાઈ પટેલ  (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રાજકોટ િજ ામા ં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા દદ  
ન ધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રાજકોટ િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદ  ન ધાયા, 

મ તાલુકાનુ ંનામ ન ધાયેલ કેસ 
૧. ધોરા  ૦ 
૨. જતેપુર ૦ 
૩. જસદણ ૧ 
૪. ગ ડલ ૧ 
૫. ઉપલેટા ૦ 
૬. કોટડાસાંગાણી ૮ 
૭. લોધીકા ૬ 

 (૨) ન ધાયેલા દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને  

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓ દદમા ં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ં આવ ે છે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા?  

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા શોધખોળ 
અને સારવાર. 
 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 

 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 
--------- 

મનગર એમ.પી.શાહ મેડીકલ કોલેજનુ ંસવંગવાર મંજરૂ  મહેકમ  
૨૧૯૦૧ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, મનગરનુ ંસંવગવાર કલુ  કેટલ ુમહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલજે, મનગરનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૩૭ 
વગ-૨ ૯૯ 
વગ-૩ ૧૮૫ 
વગ-૪ ૧૭૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
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સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૯૦ ૪૭ 
વગ-૨ ૪૬ ૫૩ 
વગ-૩ ૧૧૮ ૬૭ 
વગ-૪ ૧૭૭ ૦૦ 

કલુ  ૫૩૧ ૧૬૭  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા ંતથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ  

 ૨૧૬૮૨ ી બાબુભાઈ પટેલ  (દસ ોઈ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામ ે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મળવાપા  ૦૯ 
હયાત ૦૮ 

અમદાવાદ િજ ામા ં ૩( ણ) સબ ડી ટી ટ હોિ પટલો 

 (૨)ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ંશું આયોજન છે?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
સુરત સરકારી મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ  

૨૧૮૯૮ ી કાંિતભાઈ બલર(સુરત-ઉ ર): માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)જણાવવા કૃપા કરશે કે- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, સુરતનુ ં સંવગવાર કલુ  કેટલ ુ મહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, સુરતનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમની િવગત નીચે 
મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૬૭ 
વગ-૨ ૯૩ 
વગ-૩ ૨૧૯ 
વગ-૪ ૧૩૬ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૯૫ ૭૨ 
વગ-૨ ૪૭ ૪૬ 
વગ-૩ ૧૫૧ ૬૮ 
વગ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા ંતથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
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સુરે નગર અને બોટાદ િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ  
 ૨૨૫૨૮ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરેુ નગર 
અને બોટાદ િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામૂ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સંવગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) અન ે (૨)  પ ક -૧,  પ ક -૨ તથા  
 પ ક-૩ સામેલ છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઇને ભરવામા ંઆવ ેછે. 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવેલ છે.) 
--------- 

કે ીય કરવેરાની વસુલેલ રકમ  
 ૨૨૫૭૩ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 
વષમાં વષવાર કે  સરકાર તરફથી કે ીય કરવેરાની વસૂલેલ 
રકમ પૈકી રા ય સરકારન ેમળવાપા  રકમ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કે  સરકાર 
તરફથી કે ીય કરવેરાની વસુલલે રકમ પૈકી રા ય સરકારન ે
મળવાપા  રકમ વષ ૨૦૧૭-૧૮ માં .૨૩૮૧૭.૮૬ કરોડ 
અને વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં . ૨૭૫૫૩.૩૮ કરોડ છે. 

 (૨) તે અ વય ે ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલી રકમ 
રા ય સરકારન ેમળી, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કે  સરકાર 
તરફથી કે ીય કરવેરાની વસુલલે રકમ પૈકી રા ય સરકારન ે
મળેલ રકમ વષ ૨૦૧૭-૧૮ મા ં .૨૦૭૮૨.૨૯ કરોડ અન ે
વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં . ૨૩૪૮૯.૩૨ કરોડ છે. 

 (૩) પૂરતી રકમ રા ય સરકારન ે ન મળી હોય તો તે 
રકમ મળેવવા વષવાર શા યાસો કરવામા ંઆ યા? 

  (૩) કે ીય નાણાંપંચના અહેવાલમા ં કરવામા ં આવેલ 
ભલામણ અનુસાર રા ય સરકારન ે કે ીય કરવરેાની ખરેખર 
વસૂલ આવેલ રકમ યાન ે લઈ, રા ય સરકારન ે કે ીય 
નાણાંપંચની ભલામણ અનુસાર તેના હ સા પેટે મળવા પા  
રકમ ફાળવી આપવામા ંઆવ ેછે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામા ં"મા" અને "મા વા સ ય" યોજના  

 ૨૧૮૭૯ ી શશીકાંત પં ા  (ડીસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાઠંા 
િજ ામા ં છે ા બે વષમાં "મા" અન ે "મા વા સ ય" યોજના 
હેઠળ કેટલા લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ં આ યા 
છે, અને  

  (૧) "મા" યોજના હેઠળ-૧૨,૯૨૯ અન ે"મા વા સ ય" 
યોજના હેઠળ-૬૨,૬૮૩ દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજરૂ  કરવામા ં આવેલ દાવા માટે 
કલુ  કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવી છે ? 

  (૨) . ૯૦,૧૨,૯૫,૬૩૪/- (અંક િપયા નેવુ ંકરોડ 
બાર લાખ પંચા  ંહ ર છસો ચો ીસ પૂરા) 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામા ંસેલટે સ, વેટ અને .એસ.ટી.ની વસલૂાત  

 ૨૧૯૭૭ ી જઠેાભાઇ ભરવાડ  (શહેરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ   (૧) ૩૨૨ 
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િજ ામા ંછે ા બે વષમાં સેલટે સ, વેટ અન ે .એસ.ટી. ની 
રકમ વસલૂવાની બાકી હોય તેવા કેટલા ઔ ોિગક ગૃહો કે 
યાપારી એકમો છે, 

 (૨) તે અ વય ે ઉ ત િ થિતએ . ૧૦ લાખ કે તેથી 
વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા ઓ ોિગક એકમો 
કે યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  
એકમ વસૂલવાની બાકી રકમ  

( . કરોડમા)ં 

 (૩) જ ે એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તેવા 
કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશાં પગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, પંચમહાલ િજ ામા ં૨૮૮ એકમોમા ંગુજરાત 
વેચાણવેરા, ગુજરાત મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ેસેવા કર 
કાયદા તથા જમીન મહેસૂલ કાયદા અ વય ે પગલા ં લેવામા ં
આવેલ છે.  

--------- 
નમદાની તૂટેલ કેનાલોના સમારકામ  

૨૨૫૨૨ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા યમા ં નમદાની કયા કારની કેનાલો 
યા-ં યા ંતુટી જવાની ઘટના બની છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા યમા ંજદાુ  જદાુ  િજ ામા ંનીચે મુજબની કેનાલો તુટી 
જવાની ઘટના બની છે. 

િજ ાનુ ંનામ શાખા 
નહેરો 

િવશાખા 
નહેરો 

શાખા 
નહેરો 

કલુ  

(૧) વષ ૨૦૧૮ 
વડોદરા ૧ ૧ ૧ ૩ 
અમદાવાદ  ૩ ૫ ૦ ૮ 
પાટણ ૦ ૨૬ ૫ ૩૧ 
બનાસકાંઠા ૦ ૧૪ ૧૪ ૨૮ 
સુરે નગર ૦ ૧ ૦ ૧ 
બોટાદ ૨ ૦ ૦ ૨ 

કલુ  ૬ ૪૭ ૨૦ ૭૩ 
(૨) વષ ૨૦૧૯ 

છોટાઉદેપુર ૦ ૧ ૦ ૧ 
વડોદરા ૧ ૨ ૧ ૪ 
અમદાવાદ ૪ ૫ ૨ ૧૧ 
મહેસાણા ૦ ૨ ૦ ૨ 
પાટણ ૦ ૮ ૨ ૧૦ 
બનાસકાંઠા ૦ ૧૪ ૨૭ ૪૧ 
સુરે નગર ૧ ૫ ૦ ૬ 
બોટાદ ૨ ૦ ૦ ૨ 
મોરબી ૨ ૦ ૦ ૨ 
ક છ ૨ ૦ ૦ ૨ 

 (૨) ઉ ત કેનાલો તુટવાના શા કારણો છે,   (૨) ઉ ત કેનાલો તૂટવાના મુ ય કારણોમા ંખેડતોૂ  ારા 
અન-અિધકૃત રીતે પાણી લેતા,ં રા ે પાણી લેવાનુ ંબંધ કરતા ં
નીચ વાસમા ં નહેરોમા ં પાણી વધી જવાથી ઓવરટોપ થતા,ં 
સાયફનમા ં લીલ, કચરો ભરાઇ જવાથી, ગેટના અિનયિમત 
ઓપરેશનથી, નહેરમા ંઆડશ મૂકવાથી, ભારે વરસાદના લીધે 
નહેરો ઓવરટોપ થવાથી જવેા ંછે. 
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 (૩) નમદાની કેનાલો ન તુટે તે માટે શા પગલા ં
લેવામા ંઆ યા, અન ે

  (૩) નમદાની કેનાલો ન તુટે તે માટે િવશાખા અન ે
શાખા નહેરો ઉપર ગેટ મૂકવા, પાણીનો િનકાલ થઇ શકે તેવી 

જ યાએ નહેરો ઉપર એ કેપ બાંધવા, વારાબંધી પ ધિતથી 
લોકો િસંચાઇ કરે તે માટે ખેડતોનેૂ  સમજ આપવા, િનવૃ  મુ ય 
ઇજનેર ી ક ાના િન ણાત ક સ ટ ટોના ં સૂચનો મળેવી તે 
મુજબ કામીગીરી કરવા જવેા ંપગલા ંલેવામા ંઆવેલ છે. 

 (૪) ઉ ત વષવાર કેનાલોના કારવાર તુટેલ કેનાલો 
પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેનાલની કેટલી લંબાઇનુ ં સમારકામ 
પૂણ થયુ ંઅને કેટલી લંબાઇનુ ંકામ અધુ ં  છે? 

  (૪) છે ા બે વષમા ં તુટેલ તમામ કેનાલોનુ ં વષવાર 
સમારકામ નીચે મુજબ કરવામા ંઆવેલ છે. 

વષ ૨૦૧૮મા ંતુટેલ 
કેનાલોમા ં

વષ ૨૦૧૯મા ંતુટેલ 
કેનાલોમા ં

નહેરનો 
કાર 

સમારકામ 
પૂણ થયેલ 

લંબાઇ 
(િકમી) 

સમારકામ 
બાકી 
લંબાઇ 
(િકમી) 

સમારકામ 
પૂણ થયેલ 

લંબાઇ 
(િકમી) 

સમારકામ 
બાકી 
લંબાઇ 
(િકમી) 

શાખાઓ ૦.૦૩૨ ૦.૦૦ ૦.૧૪૦૦ ૦.૦૦ 
િવશાખાઓ ૦.૧૭૭૫ ૦.૦૦ ૦.૫૩૫ ૦.૦૦ 

શાખાઓ ૦.૦૭૩ ૦.૦૦ ૦.૧૩૩ ૦.૦૦ 
કુલ ૦.૨૮૨૫ ૦.૦૦ ૦.૮૦૮ ૦.૦૦  

--------- 
નડીયાદથી ખા જ ચોકડી રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ંઆયોજન  

 ૨૧૯૧૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા િજ ાના 
નડીયાદથી ખા જ ચોકડી સુધીના રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) . ૩૩૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
પાટણ જ શનં  ઉપર લાયઓવર પુલનુ ંબાંધકામ  

 ૨૧૯૩૩ ી સરેુશભાઇ પટેલ  (મિણનગર) : માનનીય નાયબ મં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
ચાણ મા-પાટણ- ડસા રોડ પરના પાટણ જ શનં  ઉપર 
લાયઓવર પુલ નું બાંધકામ માટે કોઇ આયોજન છે કે કેમ, 

અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) . ૨૭૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
અમરેલી િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ  

૨૧૮૫૩ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ  (િલંબાયત) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમરેલી િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક 
આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની સામે કેટલા હયાત છે 
તેમજ કેટલાની ઘટ છે, અને  

  (૧)  
મળવાપા  ૦૯ 
હયાત ૧૨ 

  વધુમા ં અમરેલી િજ ામા ં ૧(એક) ડી ટી ટ 
   હોિ પટલ તથા ૩( ણ) સબ ડી ટી ટ હોિ પટલો 

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ંશુ ંઆ◌ોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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અમદાવાદ-ચાણ મા રેલવેલાઈનન ે ોડગેજમા ં પાંતરીત કરવા બાબત  
૨૨૪૯૩ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ પુર):માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન)જણાવવા કૃપા કરશ ેકે- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ-
ચાણ મા રેલવલેાઈનન ે ોડગેજમા ં પાંતરીત કરવાની મંજરીૂ  
મળેલ છે તે કામગીરી પૂણ થાય તે માટે છે ા બે વષમા ંકે  
સરકાર સમ  કોઈ રજઆતૂ /માંગણી કે દરખા ત કરવામા ં
આવેલ છે કે કેમ, અને 

 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ેકે  સરકાર 
તરફથી યારે શુ ં િતભાવ મ ો?    

 

 (૧) અને  (૨) આ બાબતની ૧ (એક) 
રજઆતૂ  મળેલ જનેે કે  સરકારમા ંમોકલવામા ંઆવેલ છે.   

--------- 
મહેસાણા િજ ામા ં"મા" અને "મા વા સ ય" યોજના  

 ૨૧૮૭૧ ડૉ. આશાબેન પટેલ  ( ઝા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં "મા" અન ે "મા વા સ ય" યોજના 
હેઠળ કેટલા લાભાથ ઓના દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ં આ યા 
છે, 

  (૧) "મા" યોજના હેઠળ-૭,૧૬૧ અને "મા વા સ ય" 
યોજના હેઠળ-૬૧,૩૮૭ દાવાઓ મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ દાવા માટે 
કલુ  કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવી છે, અન ે

  (૨) કલુ  . ૧,૦૪,૩૦,૨૮,૧૦૭/- (અંકે . એક 
અબજ ચાર કરોડ ીસ લાખ અઠાવીસ એકસો સાત પૂરા.) 

 (૩) ઉ ત મંજરૂ  દાવા પૈકી દય, કે સર અન ે
િકડનીના રોગોમા ંકેટલા દાવા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા છે?  

  (૩) 
 દય કે સર િકડની 
મા યોજના ૮૬૨ ૧,૦૪૫ ૪,૭૯૨ 
મા વા સ ય 
યોજના 

૬,૯૫૭ ૯,૦૫૩ ૪૧,૯૯૪ 

કલુ  ૭૮૧૯ ૧૦,૦૯ ૪૬૭૮૬ 

--------- 
 

સરખેજ ધોળકા રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૩૭ ી ભીખાભાઈ બારૈયા  (પાલીતાણા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના સરખેજ ધોળકા રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે?  

  (૨) . ૪૬૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 
તાપી અને પંચમહાલ િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે .એસ.ટી.ની વસૂલાત  

 ૨૨૬૪૨ ી પુનાભાઇ ગામીત  ( યારા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં સે સ ટે , વેટ, કે એસટી અ વય ે
. ૧૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા 

કેટલા ઓ ોિગક એકમો છે, 

  (૧)  
અન ુ િજ ો એકમ 
૧ તાપી ૨૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઓ ોિગક એકમો કે   (૨)  
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યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 
છે, અને 

અન ુ િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી રકમ 
( . કરોડમા)ં  

૧ તાપી ૨૭૪ ૪૭.૭૧ 
૨ પંચમહાલ ૨૨ ૩૭૫.૫૯  

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તેવા 
કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશુ ંપગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, પંચમહાલ િજ ામા ં ૨૮૮ અને તાપી 
િજ ામા ં ૨૭૧ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ે સેવા કર કાયદા તથા જમીન 
મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલવેામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
પાટણ િજ ામા ંખેતી માટે વીજ ડાણની અર ઓ  

 ૨૩૩૩૮ ી કીરીટકમારુ  પટેલ  (પાટણ) : ૧૪ મી ગુ.િવ.સ. ના ચોથા સ મા ંતા.૦૩-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમા ંરજૂ 
થયેલ તારાંિકત  માંકઃ ૧૪૯૪૯ (અ તા મ ૨૦૯): અ વય ેમાનનીય ઉ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામા ં તાલુકાવાર ખેતી માટે વીજ ડાણ મળેવવા માટે 
૩૯૧૧ અર ઓ પડતર હતી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઉ ત પડતર 
અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓન ે વીજ ડાણ આપવામા ં
આ યા, અને  

  (૨) ૪૬૫ 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ ડાણ યા ંસુધીમા ંઆપવામા ં
આવનાર છે? 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઈન ેવીજ ડાણો 
આપવાનુ ં આયોજન કરવામા ં આવતંુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ 
િવતરણએ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઈ તમામ બાબતો યાન ેલઈ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવતો હોય છે. 

--------- 
રા યમા ંસરકારમા ંસાતમા પગારપંચનો લાભ  

 ૨૨૬૪૫ ી સિુનલભાઈ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકારના કમચારીઓન ે સાતમા પગારપંચ અ વય ે
મળવાપા  પગાર અને ભ થા પૈકી મા  પગાર જ ચૂકવવામા ં
આવ ે છે અને સાતમા પગારપંચ અને અ ય ભ થાઓ 
ચૂકવવામા ંઆવતા નથી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧), (૨) અન ે(૩) સાતમા પગાર પંચ અ વય ેમ ઘવારી 
ભ થા િસવાયના અ ય ભ થાઓની િવચારણા કરવા માટે 
નાણા ં િવભાગના ઠરાવોથી ‘‘અિધકારીઓની સિમિત’’ અન ે
‘‘મં ીમંડળની પેટા સિમિત’’ની રચના કરવામા ં આવેલ છે. 
આ સિમિતઓની ભલામણ બાદ રા ય સરકાર ારા તમામ 
પાસાઓનો િવચાર કરીન ેયો ય તે િનણય લવેાનો થશે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કમચારીઓન ેસાતમા 
પગારપંચ અ વય ે મળવાપા  પગાર િસવાયના ભ થા અન ે
અ ય લાભો નહ  આપવાના શા કારણો છે, અને  

  

 (૩) ઉ ત બાકી ભ થા અને અ ય લાભો યા ંસુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  

--------- 
રા ય સરકારમા ંસાતમા પગારપંચના અમલીકરણ બાબત  

 ૨૨૪૭૩ ગેનીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય નાયબ મુ ય મં ી ી (નાણા)ં  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકારના કમચારીઓન ેસાતમા પગારપંચના અમલીકરણના 
બાકી રહેતા ભ થા અને અ ય લાભો યારે આપવામા ં
આવશ,ે અને  

  (૧) અન ે (૨) સાતમા પગાર પંચ અ વય ે મ ઘવારી 
ભ થા િસવાયના અ ય ભ થાઓની િવચારણા કરવા માટે 
નાણા ં િવભાગના ઠરાવોથી ‘‘અિધકારીઓની સિમિત’’ અન ે
‘‘મં ીમંડળની પેટા સિમિત’’ની રચના કરવામા ં આવેલ છે. 
આ સિમિતઓની ભલામણ બાદ રા ય સરકાર ારા તમામ 
પાસાઓનો િવચાર કરીન ેયો ય તે િનણય લવેાનો થશે. 

 (૨) ઉ ત બાકી લાભો ઉ ત િ થિતએ ન આપવાના 
કારણો શુ ંછે? 

    

--------- 
નમદા અન ેછોટાઉદેપુર િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે .એસ.ટી.ની વસલૂાત  

૨૨૬૩૩ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે
.૧૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા 

કેટલા ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
અન ુ િજ ો એકમ 
૧ નમદા ૮ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઓ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

છે, અને 

  (૨)  
અન ુ િજ ો એકમ વસૂલવાની 

બાકી રકમ  
( . કરોડમા)ં 

૧ નમદા ૬૦ ૪.૭૩ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોયતો  
તેવા કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંશા ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, નમદા િજ ામા ં ૫૩ એકમોમા ં તથા 
છોટાઉદેપુર િજ ામા ં ૧૧૭ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ેસેવા કર કાયદા તથા 
જમીન મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલેવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
સાબરકાંઠા અન ેઅરવ ી િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ  

 ૨૨૪૯૮ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
અને અરવ ી િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સવંગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) અન ે(૨)  પ ક-૧, ૨ તથા ૩ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અને  

  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજૂર થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઇ ભરવામા ંઆવ ેછે. 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખેલ છે.) 
--------- 
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ક છ િજ ામા ંજજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત  
 ૨૧૮૮૨ ડૉ. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાગરખેડૂ સવાગી િવકાસ યોજના અંતગત ક છ િજ ામાં કલુ  
કેટલી કી.મી. જજરીત વીજ વાયરો અને કેટલા થાભંલા 
બદલવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૨૩૧૪ કી.મી. વીજ વાયરો અન ે ૬૪૯૭ થાંભલા 
બદલવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પાછળ કલુ  કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૧૧૫૫.૯૯ લાખનો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

બનાસકાંઠા અન ેમહેસાણા િજ ાઓમા ંર તાઓના કામોની મંજરીૂ   
 ૨૨૪૮૮ ી શીવાભાઈ ભુરીયા  ( દયોદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામા ં રા ય 
હ તકના કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા ર તાઓના 
સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ંકામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અને કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંરા ય 
િવભાગમા ંબનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામા ંનવા ર તાઓ 
તેમજ સમારકામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન 
થયલે 
(બાકી 
કામ) 

નવા - - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૮ ૮ - - 
કુલ  ૮ ૮ - - 

નવા  - - - - 
૨૦૧૯ 

સમારકામ ૩૦ ૧૪ ૧૨ ૪ 

બનાસકાંઠા 

કુલ  ૩૦ ૧૪ ૧૨ ૪ 
નવા  - - - - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૯ ૬ ૧ ૨ 

કુલ  ૯ ૬ ૧ ૨ 
નવા  - - - - 

મહેસાણા 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૨૦ ૫ ૧૩ ૨ 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ કયા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
આણંદ અને ભ ચ િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષિવષયક વીજ ડાણ  

 ૨૨૫૯૪ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર  (આણંદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અન ે
ભ ચ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા  કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 
આપવાના બાકી છે,  

  (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજ ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી 
વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અને  

  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)   
ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુએ સતત ચાલતી યા 
છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ િવતરણ યવ થા 
અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત યોજનાવાર 
નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો આપવાન ુ
આયોજન કરવામા ંઆવતુ હોય છે. આમ ખેતી િવષયક વીજ 

ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ િવતરણ એ 
તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં હોઇ તમામ 
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બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે  
પ ક –અ  

િજ ો 
તાલુકો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ આપવાના બાકી 
કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધ ુ
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા  
આણંદ ૧૫૨ ૭ ૦ 
બોરસદ ૬૦ ૬ ૦ 
આંકલાવ ૫૭ ૭ ૦ 
ઉમરેઠ ૧૫૨ ૬ ૦ 
પેટલાદ ૯૫ ૪ ૦ 
ખંભાત ૩૯ ૨ ૦ 
સો ા ૭૩ ૨ ૦ 

આણંદ 

તારાપુર ૫૩ ૮ ૦ 
વાિલયા ૧૮૬ ૯૧ ૦ 
ઝગ ડયા ૨૯૮ ૮૦ ૦ 

ને ંગ ૨૬૭ ૧૬૩ ૦ 
ભ ચ ૧૬૭ ૯૪ ૦ 
વાગરા ૨૫ ૧૭ ૦ 
હાંસોટ ૯૧ ૭૧ ૦ 
આમોદ ૧૭૯ ૫૬ ૦ 
જબુસરં  ૨૨૧ ૪૩ ૦ 

ભ ચ 

અંકલે ર ૨૩૦ ૧૦૩ ૦ 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામા ં ધાનમં ી ામ સડક યોજના  
 ૨૨૪૮૧ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ ય મં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર ધાનમં ી ામ સડક 
યોજના અંતગત કેટલા રોડ મંજરૂ  કરવા માટેની કેટલી 
દરખા તો સરકારન ેમળી, અને  

  (૧) કે  સરકારના ામીણ િવકાસ મં ાલય િવભાગ 
ારા, િનયત કરેલ ધારાધોરણ મુજબ, બનાવવા પા  

ર તાઓની અ તા યાન ેલઈ કામો મંજરૂ  કરવામા ંઆવ ેછે. 

 (૨) તે અ વય,ે ઉ ત િ થિતએ કેટલી દરખા તો યારે 
મંજરૂ  કરી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મોરબી અન ેરાજકોટ િજ ામા ં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અન ેક ગોફીવરના ન ધાયેલ કેસો  

 ૨૨૫૪૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર મોરબી અન ે રાજકોટ િજ ામા ં
વાઈન લ.ુ મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયા, ક ગો 

ફીવરના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 

મોરબી િજ ો વષ 
વાઈન 

લ ુ
મેલે રયા ડે યુ િચકનગુિનયા ક ગોફીવર 

૧/૧/૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૧૨ ૫૯૧ ૨૬ ૭ ૦ 

૧/૧/૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

૨૩ ૨૨૪ ૮૬૦ ૩ ૨ 

 
રાજકોટ િજ ો વષ 

વાઈન 
લ ુ

મેલે રયા ડે યુ િચકનગુિનયા ક ગોફીવર 

૧/૧/૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૯૭ ૩૧૭ ૧૦૯૫ ૧૨૩ ૦ 
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૧/૧/૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

૨૨૯ ૨૦૪ ૧૬૯૦ ૪૧ ૩ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, કેટલા 
યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અને  

  (૨) ઉ ત રોગવાર, વષવાર થયેલ મૃ યુના આંકડા નીચ ેમુજબ 
છે. 

વષ વાઈન 
લ ુ

મેલે રયા ડે યુ િચકનગુિનયા ક ગોફીવર 

૧/૧/૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૧૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ થી ૨૦ ૦ ૧ ૦ ૩ 

 (૩) ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયા તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, ઈ ડોર 
ફોગ ગ કામગીરી અન ે આરો ય િશ ણ વિૃ  જવેી 
િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અને દવા મફત પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. યા ં

વાઈન લુના કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ં આઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામા ંમંજરૂ  કરેલ નવા ાથિમક આરો ય કે ો  

 ૨૧૮૫૭ ી અરિવંદકમારુ  પટેલ  (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ામા ં કેટલા નવા ાથિમક આરો ય 
કે ો મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી 
માણે કેટલા ાથિમક આરો ય કે ો મળવાપા  છે તેની 

સામે કેટલા મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અન ે

  (૨)  
મળવાપા   ૪૭ 
મંજરૂ  ૪૮ 

 (૩) ઉ ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુ ં શુ ં આયોજન 
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
હમોફેલીયાના દદ ઓન ેસરકારી હોિ પટલમા ંસારવાર આપવા બાબત  

 ૨૨૫૮૩ ી અંબરીષ ડેર  (રાજલાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ હમોફેલીયાના 
દદ ઓન ેજ રી ડોઝ સરકારી હોિ પટલોમા ંઆપવા અંગેની 
શી ગવાઇ છે, 

  (૧) હમોફીિલયાના દદ ઓન ેએસે શીયલ ડગ લી ટમા ં
સમાવેશ કરવામા ં આવેલ ઇ જે શન Anti Heamophilic 
Factor-VII નો જ થો ગુજરાત મેડીકલ સવ સીઝ કોપ રેશન 

ારા પૂરો પાડવામા ંઆવ ેછે. તેમજ િવિવધ એ ટી હમોફીલીક 
ફે ટર factor VII, Heamophilic Factor-VIII, Factor 
IX થી સારવાર માટે ચાલ ુનાણાકીય વષમા ંરા ય સરકાર ારા 
િપયા વીસ કરોડનુ ંઅનદુાન આપાયેલ છે. 

 (૨) ઉ ત દદ ઓન ે થાનીક સરકારી હોિ પટલોમા ં
જ રી દવા/ ડોઝ ઉપલ ધ થાય તે માટે શા પગલા ં લેવામા ં
આ યા, અન ે

  (૨) ઉ ત દદ ઓન ે થાિનક સરકારી હોિ પટલોમા ં
જ રી ઇ જે શન Anti Heamophilic Factor-VII, 
Facto VII, Factor IX દવા/ડોઝ ઉપલ ધ થાય તે માટે 

.એમ.ેએસ.સી.એલ ારા હોિ પટલોન ે તેમની માંગણી 
મુજબ ઇ જે શન Anti Heamophilic Factor-VII, 
Factor VIII નો જ થો પૂરો પાડવામા ં આવ ે છે અન ે
ઇ જે શન Anti Heamophilic Factor-VII અને 

Factor IX થાિનક ક ાથી ખરીદ કરી દદ ઓન ેદવા/ડોઝ 

પૂરા પાડવામા ંઆવ ેછે. 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમાં વષવાર અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા હમોફેલીયાના 
દદ ઓન ે જ રી ડોઝ સરકારી હોિ પટલોમા ં આપવામા ં
આ યા?  

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામા ં િજ ાવાર નીચે મુજબના 
હમોફેલીયાના દદ ઓન ે જ રી ડોઝ સરકારી હોિ પટલોમા ં

આપવામા ંઆ યા 
દદ ઓની સં યા મ િજ ાનુ ંનામ 

વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 
૧ અમરેલી ૧૩૭ ૨૭૯ 
૨ ભાવનગર ૨૦૮ ૩૦૫ 

--------- 
મોરબી િજ ા ય કે મા ંમંજરૂ  મહેકમ  

 ૨૨૫૩૮ ી િ જશે મેર   (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
ખાતેના િજ ા ય કે મા ંમેડીકલ અન ેપેરા મેડીકલ ટાફનુ ં
મંજરૂ  મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી ખાતેના 
િજ ા ય કે મા ં મેડીકલ અને પેરા મેડીકલ ટાફનુ ં મંજરૂ  
મહેકમ નીચે મુજબ છે. 

મ જ યાનુ ંનામ મંજરૂ  
૧ િજ ા ય અિધકારી  ૧ 
૨ તબીબી અિધકારી ૧ 
૩ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજરૂ  મેહકમ પૈકી કેટલી જ યા 
ભરાયેલી અને કેટલી ખાલી છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજરૂ  મહેકમ પૈકી ભરાયલેી અન ે
ખાલી જ યાની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

મ જ યાનુ ંનામ ભરેલી મંજરૂ  
૧ િજ ા ય અિધકારી  ૦ ૧ 
૨ તબીબી અિધકારી ૦ ૧ 
૩ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન ૦ ૧ 

 (૩) ખાલી રહેલ જ યા યા ંસુધીમા ંભરવામા ંઆવશ?ે   (૩) તબીબી અિધકારી વગ-૨ ની ૧૪૯૩ જ યાઓ 
ભરવા માટે ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ારા હેરાત િસ ધ 
કરવામા ં આવેલ છે. જ ે અ વય ે યો ય ઉમેદવારો ઉપલ ધ 
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થયેથી િનયમોનુસાર કાયવાહી હાથ ધરી શકાશ.ે 
 િજ ા ય અિધકારી અન ે સમક ની જ યાઓ 

ભરવા માટે પ લીક હે થ ઓફીસરની જ યા માટેના 
ભરતી િનયમો અ તન કરવાની કાયવાહી હાલ ચાલ ુ
છે. જ ે પૂણ થયેથી િજ ા ય અિધકારીની જ યા 
બઢતી/ સીધી ભરતીથી ભરવા અંગે િનયમોનુસારની 
કાયવાહી હાથ ધરી શકાશ.ે 

 પેરા મેડીકલ સંવગ (જિનયરુ  ફામાસી ટ તથા 
લેબોરેટરી ટેકનીશીયન) ની ખાલી જ યાઓ ભરવા 
માટે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર નોડલ 
એજસીં  છે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, 
ગાંધીનગરન ેવખતો વખત ખાલી જ યા ભરવા માટે 
માંગણા પ ક રજૂ કરવામા ંઆવેલ છે. ગુજરાત ગૌણ 
સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર તરફથી સીધી 
ભરતીની યા હાથ ધરી ઉમેદવારો ઉપલ ધ 
થયેથી પેરા મેડીકલ સંવગની ખાલી જ યા ભરી 
શકાશ.ે 

 હાલમા ંમોરબી િજ ા ય કે  ખાતે િતિનયુિકત/ 
વધારાનો હવાલો સ પી કામગીરી લેવામા ંઆવ ેછે. 

--------- 
કડી-છ ાલ રોડન ેરીકાપટ કરવાનુ ંઆયોજન  

 ૨૧૯૩૧ ી વ ભભાઇ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા 
કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના કડી-છ ાલ રોડન ે રીકાપટ કરવાનુ ં આયોજન 
કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી યા 
તબ ે  છે? 

  (૨) ડામર કામ ગિતમા ંછે. 

--------- 
ભાવનગર સરકારી મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ  

 ૨૧૯૦૪ ી કેશુભાઇ નાકરાણી  (ગા રયાધાર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર નું સંવગવાર કલુ  કેટલ ુ મહેકમ 
મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, ભાવનગરનુ ં સવંગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૧૨ 
વગ-૨ ૭૮ 
વગ-૩ ૨૧૬ 
વગ-૪ ૧૦૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૮૧ ૧૩૧ 
વગ-૨ ૨૨ ૫૬ 
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વગ-૩ ૨૦૭ ૦૯ 
વગ-૪ ૧૦૯ ૦૦ 

કુલ ૪૧૯ ૧૯૬  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત 
અને ઉપલિ ધ યાન ેલઇ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ભાવનગરની સર.ટી.હોિ પટલમા ંમેટરનીટી ચાઇ ડ લોકની કામગીરી  

 ૨૨૫૭૭ ી જ.ેવી.કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
ખાતે આવેલ સર.ટી. હોિ પટલમા ંમેટરનીટી ચાઇ ડ લોકની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, 

  (૧) હાલ આયોજન ( લાન ગ)ના તબ ે  છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કામગીરી કેટલા ખચ યા ંસુધીમા ં
પૂણ કરવામા ંઆવશ,ે અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ટે ડર યા અન ે વક ઓડરની 
કામગીરી પૂણ થયેથી અદંાજ ેબે વષમાં પૂણ થઈ શકશ.ે 

 (૩) ઉ ત કામગીરી કઇ એજ સી ારા કરવામા ંઆવ ે
છે? 

  (૩) ઉ ત લાન ગની કામગીરી મે.એ.કે.એ. ક સલ ટ 
ઈ દોર વારા કરવામા ંઆવ ેછે. 

--------- 
ભાવનગર સરકારી મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ  

 ૨૧૯૦૩ ી દવેાભાઇ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર નું સંવગવાર કલુ  કેટલ ુ મહેકમ 
મંજરૂ  થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, ભાવનગરનુ ં સવંગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૧૨ 
વગ-૨ ૭૮ 
વગ-૩ ૨૧૬ 
વગ-૪ ૧૦૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૮૧ ૧૩૧ 
વગ-૨ ૨૨ ૫૬ 
વગ-૩ ૨૦૭ ૦૯ 
વગ-૪ ૧૦૯ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ેજ રયાત 
અને ઉપલિ ધ યાન ેલઇ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
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વ તાપુરથી પીપોદર રોડન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૨૩ ી રાજે િસંહ ચાવડા  ( હમતનગરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના વ તાપુરથી િપપોદર રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) . ૧૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
ખેડા અને છોટાઉદપુેર િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ  

 ૨૨૬૦૪ ી ઇ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ખેડા અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સંવગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક-૧, ૨ તથા ૩ સામેલ છે. 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમ કોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃ ીના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડો ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડો ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઇને ભરવામા ંઆવ ેછે. 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખેલ છે) 
--------- 

નવસારી અન ેડાંગ િજ ામા ં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયેલ કેસો  
 ૨૨૬૫૫ ી અનંતકમારુ  પટેલ  (વાંસદા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર નવસારી અન ે ડાંગ િજ ામા ં િજ ાવાર/શહેરવાર 
વાઈન લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના 

કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, 
િજ ાવાર/શહેરવાર કેટલા યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અને 

  (૨) ઉ ત રોગવાર, વષવાર િજ ાવાર/શહેરવાર કોઇ 
પણ મૃ ય ુથયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી ? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં
રાખવા માટે નીચે મુજબના ંપગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયા તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, 
ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અન ે આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવ ે
છે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અને દવા મફત પુરી પાડવામા ંઆવ ે છે. 

યા ં વાઈન લનુા કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ં આઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો 
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કરવામા ંઆવ ેછે. 
 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે

સંકલન કરી પશુઓમા ં ઇતરડી નાશક કામગીરી 
હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. 

નવસારી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) નવસારી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

નવસારી ૦ ૩૫ ૭૬ ૦ ૦ ૩ ૩૪ ૧૯ ૦ ૦ 
િવજલપોર ૨ ૩૪ ૭૦ ૦ ૦ ૨ ૨૦ ૧૯ ૦ ૦ 
બીલીમોરા ૦ ૮ ૧ ૦ ૦ ૧ ૨ ૩ ૦ ૦ 
ગણદેવી ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
( ા ય+શહેર) 

૧૨ ૧૪૦ ૧૮૦ ૦ ૦ ૧૫ ૮૮ ૮૧ ૦ ૦ 

------ 
ડાંગ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) ડાંગ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

િજ ા કલુ  ૦ ૪૪ ૫ ૦ ૦ ૦ ૩૪ ૨૬ ૦ ૦ 

--------- 
વડોદરા અને ભાવનગર િજ ામા ં વાઈન લુ, મેલેરીયા, ડે ય,ુ ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયેલ કેસો  

 ૨૨૬૨૮ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર વડોદરા અન ે ભાવનગર િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર વાઈન લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, 
િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, 
િજ ાવાર/શહેરવાર કેટલા યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અને  

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયાુ  તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, 
ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અન ે આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવ ે
છે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અન ે દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઈન લનુા કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઈતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

પ ક-અ 
વડોદરા 

શહેરનંુ નામ વડોદરા (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) વડોદરા (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
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વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

ડભોઇ ૧ ૪ ૫ ૩ ૦ ૪ ૩ ૧૦ ૩ ૦ 
સાવલી ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૩ ૧ ૦ 
પાદરા ૧ ૪ ૧૧ ૭ ૦ ૬ ૧ ૩૮ ૩ ૦ 
કરજણ ૦ ૫ ૩ ૩ ૦ ૨ ૪ ૧૭ ૩ ૦ 
વડોદરા 
મહાનગરપાિલકા 

૧૫૨ ૫૨૦ ૬૬૮ ૫૯૦ ૦ ૪૬૩ ૪૦૦ ૧૨૪૭ ૨૩૧ ૦ 

િજ ા કલૂ  
(શહેર+ ા ય) 

૧૬૫ ૭૧૯ ૮૦૩ ૬૯૪ ૦ ૫૪૦ ૪૭૫ ૧૫૫૬ ૨૯૯ ૦ 

ભાવનગર 
ભાવનગર (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) ભાવનગર (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

િશહોર ૪ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૯ ૦ ૦ 
ગારીયાધાર ૧ ૦ ૨ ૦ ૦ ૫ ૦ ૪ ૦ ૦ 
પાલીતાણા ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૬ ૧ ૨૬ ૦ ૦ 
તળા  ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ 
મહવાુ  ૩ ૭ ૧ ૦ ૦ ૫ ૩ ૫ ૦ ૦ 
વલભીપુર ૧ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૭ ૨ ૦ ૦ 
ભાવનગર 
મહાનગરપાિલકા 

૪૬ ૬૧ ૫૩ ૯ ૦ ૧૫૭ ૪૪ ૪૦૭ ૬ ૪ 

િજ ા કલૂ  
(શહેર+ ા ય) 

૯૮ ૧૬૦ ૮૨ ૧૮ ૧ ૨૭૫ ૧૧૯ ૫૪૯ ૯ ૧૬ 

પ ક-બ 
વડોદરા 

વડોદરા (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) વડોદરા (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 
વાઈન 

લુ 
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

ડભોઇ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સાવલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પાદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કરજણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વડોદરા 
મહાનગરપાિલકા 

૧૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯ ૦ ૧ ૦ ૦ 

િજ ા કલૂ  
(શહેર+ ા ય) 

૧૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨ ૦ ૧ ૦ ૦ 

ભાવનગર 
ભાવનગર (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) ભાવનગર (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) શહેરનંુ નામ 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

િશહોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ગારીયાધાર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પાલીતાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
તળા  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહવાુ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વલભીપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભાવનગર 
મહાનગરપાિલકા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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િજ ા કલૂ  
(શહેર+ ા ય) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૦ ૦ ૬ 

--------- 
આણંદ િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો  

 ૨૨૫૯૨ ી રાજે િસંહ પરમાર  (બોરસદ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામા ં તાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણોની કેટલી 
અર ઓ પડતર છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ 
છે ા બે વષ કે તેથી વધુ સમયથી પડતર છે, અને  

 

 

 (૧) અન ે(૨) 
તાલુકો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  

િ થિતએ પડતર 
અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 
આણંદ ૧૫૨ ૦ 
બોરસદ ૬૦ ૦ 
આંકલાવ ૫૭ ૦ 
ઉમરેઠ ૧૫૨ ૦ 
પેટલાદ ૯૫ ૦ 
ખંભાત ૩૯ ૦ 
સો ા ૭૩ ૦ 

 (૩) આ અર ઓન ે વીજ કનેકશન યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશે? 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવુ ંએ સતત ચાલતી 
યા છે. િત વષ માળખાગત સુિવધા, વીજ િવતરણ 

યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત યોજનાવાર 
નાણાકીય આયોજનન ે યાન ે લઈને વીજ ડાણો આપવાનુ ં
આયોજન કરવામા ં આવતંુ હોય છે. આમ ખેતી િવષયક વીજ 

ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ િવતરણ એ 
તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં હોઈ તમામ 
બાબતો યાન ેલઈ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામા ંક તુરબા પોષણ સહાય યોજના  

 ૨૩૩૪૨ ી મહેશકમારુ  પટેલ  (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના અ વય ે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામા ંઆવ ેછે, 

  (૧) ણ તબ ામા ંકલુ  .૬૦૦૦/- (અંકે િપયા છ 
હ ર પૂરા) ની સહાય ચૂકવવામા ંઆવ ેછે. 

 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
બનાસકાંઠા િજ ામા ં કેટલા લાભાથ ઓન ેસહાય ચૂકવવામા ં
આવી, 

  (૨)  
વષ લાભાથ ઓ 

તા.૧-૧-૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૧૮ ૧૫૪૫૭ 
તા.૧-૧-૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૧૯ ૨૭૧૬૭ 

 (૩) ઉકત ચૂકવવામા ં આવેલ સહાય પૈકી કેટલા 
લાભાથ ઓન ે પહેલો, બી  અને ી  હ ો ચૂકવવામા ં
આ યો, અન ે

  (૩)  
થમ હ ાના 
લાભાથ  

બી  હ ાના 
લાભાથ  

ી  હ ાના 
લાભાથ  

કુલ 

 (૪) કેટલા લાભાથ ઓન ે ી  હ ો ચૂકવવામા ં
આવેલ નથી, તેના કારણો શાં છે ?  

  (૪) બનાસકાંઠા િજ ામા ં૮૯૩ લાભાથ ઓન ે ી  ો 
ચૂકવવાની બાબત વહીવટી યા હેઠળ હોવાથી ચૂકવ  ં
કરવામા ંઆવેલ નથી.  

--------- 
મનગર િજ ામા ં ી પુ ષોના કટબુ ું  િનયોજન ઓપરેશન  

 ૨૨૫૫૦ ી િવણ મસુડીયા  (કાલાવડ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામા ંછે ા બે વષમા ં ી અન ેપુ ષોના કટબુ ું  િનયોજનના 
કેટલા ઓપરેશન કરવામા ંઆ યા,   

  (૧) ી નસબંધીના ૪૬૪૦ અને પુ ષો નસબંધીના 
૦૩ એમ કલુ  ૪૬૪૩ કટબુ ું  િનયોજનના ઓપરેશન કરવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉકત િ થિતએ ઓપરેશન કરવા છતા ં બાળકનો 
જ મ થયો હોય તેવા કેટલા િક સા સરકારના યાનમા ં
આ યા, 

  (૨) એકપણ િક સો સરકારના યાન ેઆવલે નથી. 

 (૩) સરકાર ારા આવા િક સાઓમા ં અરજદારોન ે શું 
સહાય ચૂકવવામા ંઆવ ેછે, અન ે

  (૩) નસબંધી ઓપરેશન િન ફળ જવાના િક સાઓમા ં
સરકાર ી તરફથી િત કેસ દીઠ .૩૦,૦૦૦/-ની સહાય 
ચૂકવવામા ંઆવ ેછે. 

 (૪) આ માટે જવાબદારો સામ ેશા ંપગલા ંલીધા ?    (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ર તાઓન ેરીસરફેસ કરવા બાબત  
 ૨૨૫૫૬ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ-

ારકા િજ ામા ંતાલુકાવાર એમ.ડી.આર. અન ેઓ.ડી.આર. 
ા ય ર તાઓ સાત કે તેથી વધુ વષથી રીસરફેસ ન થયા 

હોય તેવા કેટલા ર તાની દરખા તો સરકારમા ંપડતર છે, 

  (૧) ઉકત િ થિતએ દેવભૂિમ- ારકા િજ ામા ં સાત કે 
તેથી વધુ વષથી રીસરફેસ ન થયા હોય તેવા ર તા. 

તાલુકો એમ.ડી.આર. ઓ.ડી.આર. વી.આર. 
ખંભાળીયા ૫ ૨ ૧૦ 
ભાણવડ ૩ ૧ ૭ 
ક યાણપુર ૧ ૩ ૧૪ 

 (૨) ઉકત દરખા તો પડતર રહેવાના કારણો શાં છે, 
અન ે

 

 (૩) આ દરખા તોન ે યા ં સુધીમા ં મંજરીૂ  આપવામા ં
આવશ ે?  

 

 (૨) અને  (૩)  છે  ે ડામર કામ કયાના વષની સાથ ે
સાથે ર તાની સપાટી, ટા ફકનુ ંભારણ, ભૌગોિલક પ રિ થિત 
જવેી તાંિ ક જ રયાત િવગેરેન ે યાન ેલઈ િવચારણા ંકરવામા ં
આવશ.ે  

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ  

 ૨૧૯૩૯ ી ગજે િસંહ પરમાર  ( ાિંતજ) : માનનીય ઊ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગાંધીનગર િજ ામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 

ડાણ આપવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૧૫ વીજ ડાણ આપવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  .૪૪.૬૨ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

જનાગઢૂ  િજ ામા ંપેટા કે ોની ઘટ  
 ૨૧૮૫૯ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) જનાગઢૂ  િજ ામા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ ૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા પેટા કે ો 
મળવાપા  છે તેની સામ ેકેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  
મળવાપા  ૧૯૧ 

હયાત ૨૩૭ 

 (૨)ઉ ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુ ંશું આયોજન છે?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ક છ િજ ામા ંસામૂ હક આરો ય કે ોની ઘટ  
 ૨૧૮૭૪ ીમતી માલતી મહે રી  (ગાંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ક છ િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ   (૧)  



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 408 

૨૦૧૧ની ા ય વ તી મુજબ કેટલા સામૂ હક આરો ય કે ો 
મળવાપા  છે તેની સામ ેકેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

મળવાપા  ૧૭ 
હયાત ૧૬  

  ક છ િજ ામા ં૩( ણ) સબ ડી ટીકટ હોિ પટલો 
કાયિ વત હોવાથી સામૂ હક આરો ય કે ની ઘટ નથી.  

 (૨) ઉ ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુ ં શું આયોજન 
છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ  

 ૨૨૬૪૯ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અન ે
વલસાડ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા  કૃિષ િવષયક વીજ 

ડાણો આપવાના બાકી છે,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી વધુ 

સમયથી આપવાના બાકી છે, અને  

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ. 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િત વષ માળખાગત સિુવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો 
આપવાન ુ આયોજન કરવામા ં આવતંુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઇ તમામ બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે  

પ ક –અ  
િજ ો તાલુકો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

આપવાના બાકી કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા  

આહવા ૨૦૦ ૭૨ ૦ 
વઘઈ ૨૬૩ ૯૯ ૦ 

ડાંગ 

સુબીર ૯૫ ૬૨ ૦  
વલસાડ ૩૮૧ ૮૦ ૦ 
પારડી ૨૧૨ ૧૦૧ ૦ 
ધરમપુર ૩૦૨ ૧૧૨ ૦ 
કપરાડા ૧૦૯ ૪૮ ૦ 
ઉમરગામ ૬૪ ૨૮ ૦ 

વલસાડ 

વાપી ૫ ૦ ૦ 
--------- 

અમદાવાદ શહેર અને િજ ામા ં‘‘મા અમૃતમ’’, મા વા સ ય અને આયુ માન યોજના  
 ૨૨૮૮૫ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ◌ે છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ શહેર અન ે િજ ામા ં
િજ ાવાર/શહેરવાર ‘‘મા અમૃતમ,’’ મા વા સ ય યોજના 
અને આયુ માન યોજના અ વય ે કેટલા લાભાથ ઓએ 
સારવાર મળેવી, 

  (૧) અમદાવાદ શહેરઃ 
યોજના ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

મા અમૃતમ યોજના ૧૪,૭૪૪ ૧૬,૩૮૭ 
મા વા સ ય યોજના ૧,૨૫,૮૧૨ ૧,૮૯,૩૫૪ 
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અમદાવાદ િજ ોઃ 
યોજના ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

મા અમૃતમ યોજના ૦ ૮૬ 
મા વા સ ય યોજના ૦ ૫૨૭ 

 (૨) તે અ વયે ઉકત િ થિતએ વષવાર 
િજ ા/શહેરવાર કેટલી રકમ કેટલી હોિ પટલને 
ચૂકવવામાં આવી, 

  (૨) અમદાવાદ શહેરઃ 
યોજના હોિ પટલની 

સં યા 
ચુકવેલ રકમ 

૨૦૧૮ ૭૨ ૭,૨૦,૯૮,૧૮૬ મા અમૃતમ યોજના 

૨૦૧૯ ૭૨ ૧૩,૧૬,૫૨,૧૭૦ 
૨૦૧૮ ૮૧ ૩૪,૭૩,૪૪,૯૮૩ મા વા સ ય યોજના 

૨૦૧૯ ૮૧ ૭૮,૨૮,૪૯,૭૩૭ 
૨૦૧૮ ૮૬ ૧૬,૨૪,૪૦૫ આયુ માન યોજના 

૨૦૧૯ ૮૬ ૧૬,૩૬,૯૬,૫૨૮ 

અમદાવાદ િજ ો 
યોજના હોિ પટલની 

સં યા 
ચુકવેલ રકમ 

૨૦૧૮ ૦૮ ૦ મા અમૃતમ યોજના 
૨૦૧૯ ૦૮ ૨,૬૧,૯૦૦ 
૨૦૧૮ ૧૨ ૦ મા વા સ ય યોજના 
૨૦૧૯ ૧૨ ૩૧,૨૫,૮૨૪ 
૨૦૧૮ ૨૯ ૧૨,૧૬,૧૨૫ આયુ માન યોજના 

૨૦૧૯ ૨૯ ૩,૧૮,૦૧,૧૧૧  
 (૩) ઉકત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોિ પટલ 
લાભાથ ઓન ે સમયસર અન ે પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૩) હા, . 

 (૪)  હા, તો આવી કઈ હોિ પટલો સામ ે શી 
કાયવાહી કરી ? 

  (૪) પ ક-૧ ના કોલમ-૫ મુજબ છે. 

પ ક-૧  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
મ દદ નુ ંનામ હોિ પટલનુ ંનામ ફરીયાદ/કારણો લીધેલ પગલા/ં કરેલ કાયવાહી 
૧ ઈ રભાઈ તલ ભાઈ 

દેસાઈ 
શેિ બ હોિ પટલ, 
નરોડા, અમદાવાદ 

સારવાર માટે હોિ પટલ ે લીધેલ 
પૈસા બાબત 

ટેપ-૧ નોટીસ હોિ પટલન ે આપેલ છે.  
ત ઉપરાંત આ કેસ ડી. .આર. સી. 
મીટ ગમા ં લેવાયેલ િનણય અનુસાર 
હોિ પટલ ેદદ ન ેપૈસા પરત કરેલ છે.  

૨ કા તાબેન ઠ ર 
(ફરીયાદ કતા- 
ડા ાભાઈ ઠ ર) 

ટલ ગ હોિ પટલ, 
અમદાવાદ 

હોિ પટલ ારા .૧,૩૦,૭૫૦ 
લેવા બાબત. 

હોિ પટલ તથા ફ ડ વેરીફીકેશન કરાવેલ 
જમેાં માલુમ થયુ ં કે  દદ ન ે તા.૨૩/૩/ 
૨૦૧૯ના રોજ બાયપાસ સજરી થયેલ છે. 
પરતું  તા.૧/૪/ ૨૦૧૯ના રોજ દદ  
Gastric issue (પાછલી માદંગી સાથ ેકોઈ 
સહસંબંધ નથી) ના લીધે હોિ પટલમા ં
દાખલ થયેલ. પરતું  હોિ પટલ આ સારવાર 
માટે યોજના અંતગત ડાયેલ ન હોવાથી 
દદ ન ે ાઈવટે દદ  તરીકે સારવાર આપીન ે
તેની પાસેથી પૈસા આ સારવાર માટે લીધેલ 
છે. 
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૩ શરદકમારુ  મહેતા યુરો-૧ હોિ પટલ 
અમદાવાદ 

યોજના અંતગત સારવાર ન 
મળવા બાબત 

હોિ પટલ ે કલ ટર-૬ ( યુરો) માટે 
યોજનામાંથી િનકળવા માટે તા.૩/૧૧/૧૮ 
ના રોજ અર  કરેલ અન ેદદ  તા.૧૦/૧/ 
૨૦૧૯ના રોજ યુરોની સારવાર માટે દાખલ 
થયેલ. તેથી હોિ પટલ ે યોજના અંતગત 
દદ ને સારવાર આપવાની ના પાડેલ છે, 
અને દદ ન ે ાઈવેટ દદ  તરીકે ગણેલ. તેમ 
છતા ં આ કેસની આગળની કાયવાહી માટે 
મોકલેલ છે. ટેટ હે થ એજ સી ારા 
કલ ટર-૬ ( યુરો) એ સમયગાળામા ં મા 
યોજનામાંથી િનકળવા માટે િનણય આપેલ 
ન હતો. 

૪ ભગવતીબેન મહે રી 
(ફરીયાદ કતા-
મેઘરજભાઈ મહે રી) 

નારાયણા 
મિ ટ પેિશયાલીટી 
હોિ પટલ, 
અમદાવાદ 

હોિ પટલ ે મા કાડ અંતગત 
સારવાર ન આપવા તથા 
.૧,૮૩,૦૦૦ સારવાર અથ 

લીધેલ બાબત. 

તપાસ દર યાન હોિ પટલ ારા જણા યા 
માણે દદ  ાઈવેટ દદ  તરીકે દાખલ થયેલ 

તથા પેશીયલ મ, પેિશયલ નસ ગ 
સિવસ લીધેલ. જ ે યોજના અંતગત આવતંુ 
નથી. હોિ પટલ ે દદ  ારા સહી કરેલ 
સંમ ીપ કમા ં દદ  પાસ ે મા કાડ નથી તેવુ ં
દદ ના સગા ારા બતાવેલ છે તથા એ 
સંમતીપ ક  એજ સીમા ંજમા કરાવેલ છે. 

૫ ગંભીરભાઈ સોલંકી નારાયણા 
મિ ટ પેિશયાલીટી 
હોિ પટલ, 
અમદાવાદ 

હોિ પટલ ે મા કાડ અંતગત 
સારવાર ન આપવા બાબત 

હોિ પટલ તપાસ દર યાન ણવા મ ુ ં કે 
આ દદ  યુઆરી-૨૦૧૬ મા ંઈમરજ સી 
સારવાર માટે હોિ પટલમા ં આવેલ તે 
દર યાન દદ એ મા કાડ િકઓ ક ઉપર 
બતાવેલ ન હતંુ. તેવી ખાતરી હોિ પટલ ે
આપેલ છે અને દદ એ પણ ૩ વષ સુધી 
ફ રયાદ કરેલ ન હતી અન ે આ ફ રયાદ ૩ 
વષ પછી તા.૫/૮/૨૦૧૯ના રોજ 
ગવનમે ટમા ંકરેલ છે. સારવાર દર યાન મા 
કાડ બતાવેલ ન હોવાથી પૈસા પરત 
મળવાપા  નથી. 

૬ યંતીલાલ િવ લદાસ વયંભ ુ હોિ પટલ 
અમદાવાદ 

મા કાડ અંતગત હોિ પટલ ે
સારવાર ન આપવા અને દદ  
પાસેથી ઓપરેશનના પૈસા વસૂલ 
કરવા બાબત. 

ટેપ-૧ નોટીસ હોિ પટલન ે આપેલ અન ે
હોિ પટલ ેદદ ન ેપૈસા પરત કરેલ છે. 

૭ દેવ ભાઈ પિત સે ટલ યુનાઈટેડ 
હોિ પટલ અમદાવાદ 

મા કાડ અંતગત સારવાર ન 
આપવા બાબત 

તપાસ દર યાન માલમુ થયલે કે દદ  
તા.૭/૧૦/ ૨૦૧૮ના રોજ દાખલ થયેલ 
અને હોિ પટલ આ સમયગાળા દર યાન મા 
યોજના સાથે ડાયેલ ન હતી. હોિ પટલ 
તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૮ના  રોજ યોજના સાથ ે

ડાયેલ છે. 
૮ સરફરાજ િસ ધી નારાયણા 

મિ ટ પેશીયાલીટી 
હોિ પટલ, 
અમદાવાદ 

મા કાડ અંતગત સારવાર ન 
આપવા બાબત 

દદ  પોતે તા.૨૫/૬/૨૦૧૯ના રોજ 
યોજના અંતગત હોિ પટલમા ં સારવાર 
લીધેલ છે અને દદ ન ેકોઈ ફરીયાદ નથી તેવુ ં
ફોન પરની વાતચીત દર યાન ખાતરી 
આપેલ છે. 

૯ વીબેન વાભાઈ આયાત જમવાનું ના આપવા બાબત હોિ પટલ તપાસ દરિમયાન ણવા મ ુ ં કે 
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મકવાણા મિ ટ પેિશયાલીટી 
હોિ પટલ  

હોિ પટલના ટાફની બેદરકારીથી જમવાના 
િપયા ચૂકવવાના રહી ગયા હતા. જનેી ણ 

થતા ં તા.૬/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ િપયા 
ચૂક યા છે તેની કબૂલાત દદ એ કરેલ છે. 

--------- 
માણસા તાલુકાના ર તાઓન ેરીસરફેશ કરવા બાબત  

 ૨૨૫૧૪ ી સરેુશકમારુ  પટેલ  (માણસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાના માણસા તાલુકાના ૭ વષથી રીસરફેસ ન થયા હોઈ 
તેવા કેટલા ર તાઓન ે રીસરફેસ કરવા માટેની 
દરખા ત/માંગણી સરકારમા ંપડતર છે, 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ર તાની માંગણી/દરખા ત બે વષ 
કરતા ંવધુ સમયથી પડતર છે, 

 

 (૩) ઉ ત દરખા ત/માંગણી પડતર રહેવાના કારણો 
શા છે, અન ે

 

 (૪) ઉ ત દરખા ત/માંગણીઓ અ વયનેા ર તાઓ 
કયા સુધીમા ંમંજરૂ  કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૧), (૨) (૩) અન ે(૪) ૪ ર તાઓની દરખા ત મળેલ 
છે. જ ે ર તાઓની તાંિ ક જ રયાત, આંત રક અ તા તથા 
નાણાકીય ઉપલ ધતા યાન ેલઈ િવચારવામા ંઆવશ.ે   

--------- 
પેટોલ-ડીઝલનો એસટીના માળખામા ંસમાવેશ  

 ૨૨૬૧૦ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા ંબે વષમા ં
પેટોલ-ડીઝલનો એસટીના ં  માળખામા ં સમાવશે કરવા 

એસટી કાઉ સીલ સમ  રજઆતૂ  કરવામા ં આવેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો યારે રજઆતૂ  કરવામા ંઆવેલ છે?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

મહેસાણાથી બહચરાુ  જતા િબ માર ર તાઓ બાબત  
 ૨૨૪૯૭ ી ભરત  ઠાકોર  (બેચરા ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણાથી 
બહચરાુ  જતા ર તા િબ માર હાલતમા ં છે તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ર તા કયા ં સુધીમા ં
રીસરફેશ કરી વાહન યવહાર લાયક બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) મહેસાણા-બલોલ-કાલરી-બહચરાુ  ર તાની 
અમુક લંબાઈમા ં નુકસાન થયેલ જમેાં ડામર પેચવક તથા 
ડામર પ ાની (રીસરફેસની) કામગીરી ઇ રદાર પાસ ેતેમના 
ખચ કરાવવામા ંઆવેલ. 

--------- 
બગોદરાથી ધોળકા રોડન ેચારમાગ ય કરવાનુ ંઆયોજન  

 ૨૧૯૦૮ ી િવરે િસંહ ડે   (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના બગોદરાથી ધોળકા રોડન ે ચારમાગ ય કરવાનુ ં
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત  િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) .૫૧૭૫.૦૦ લાખ 

--------- 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 412 

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ાઓમા ંર તાઓના કામોની મંજરીૂ   
 ૨૨૫૧૭ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ અન ે ગાંધીનગર િજ ામા ં રા ય હ તક 
િવભાગના કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના 
સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય િવભાગમા ં અમદાવાદ અન ે ગાંધીનગર િજ ામા ં નવા 
ર તાઓ તેમજ સમારકામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન 
થયલે 
(બાકી 
કામ) 

નવા ર તા - - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ - - - - 
નવા ર તા - - - - અમદાવાદ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૫ ૪ ૧ - 
નવા ર તા - - - - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૫ ૧ ૪ - 

ગાંધીનગર 

૨૦૧૯ નવા ર તા - - - - 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ કયા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
મનગર એમ.પી.શાહ મેડીકલ કોલેજનુ ંસવંગવાર મંજરૂ  મહેકમ  

 ૨૧૯૦૨ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, મનગરનુ ંસંવગવાર કલુ  કેટલ ુમહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, મનગરનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  થયલે મહેકમની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૩૭ 
વગ-૨ ૯૯ 
વગ-૩ ૧૮૫ 
વગ-૪ ૧૭૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૧૯૦ ૪૭ 
વગ-૨ ૪૬ ૫૩ 
વગ-૩ ૧૧૮ ૬૭ 
વગ-૪ ૧૭૭ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 
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લાડોલથી કહીપુર વાયા જ ાલં  ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 

 ૨૧૯૨૮ ી રમણભાઈ પટેલ  (િવ પુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના લાડોલથી કહીપુર વાયા જ ાલં  ર તાન ે પહોળો 
કરવાનુ ંકોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે? 

  (૨) . ૧૪૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
ગાંધીનગર અન ેમહેસાણા િજ ામા ંનમદા કેનાલમા ંપડેલ ગાબડા અને ભંગાણ  

 ૨૩૨૨૫ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને મહેસાણા િજ ામા ં છે ા બે વષમાં વષવાર નમદા 
કેનાલમા ં ગાબડા પડવાના, તુટવાના કે ભંગાણ પડવાના 
કેટલા બનાવો બ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ગાંધીનગર અન ે મહેસાણા િજ ામા ં નીચે મુજબની 
કેનાલોમા ં જદાુ  જદાુ  થળોએ ગાબડા પડવાના, તુટવાના કે 
ભંગાણ પડવાના બનાવો બ યા છે. 

વષ ગાંધીનગર મહેસાણા કલુ  
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ 
૨૦૧૯ ૦ ૨ ૨ 

 (૨) ઉ ત બનાવો બનવાના મુ ય કારણો શા ંછે, અન ે   (૨) ઉ ત કેનાલો તુટવાના મુ ય કારણોમા ં સાયફનના 
કવામાંૂ  લીલ (શેવાળ) ભરાવાના કારણ ે કેનાલ ઉભરાઈ 
જવાથી અન ેમાટીના પાળામા ંપાઇપ ગ થવાથી છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ આ બનાવો અંગે જવાબદારો સામ ે
શી કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૩) ઉ ત કેનાલો તુટવાના બનાવોમા ં કોઈની સીધી 
જવાબદારી થતી ન હોઈ, કાયવાહી કરવાનો  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામા ંર તાઓન ેસમારકામ કરવાની મંજરીૂ   

 ૨૨૫૦૫ ી રાજે િસંહ ઠાકોર  (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામા ંમાગ અન ેમકાન (પંચાયત)ના કેટલા ર તાઓ નવા 
અને કેટલા ર તાઓના સમારકામ કરવાની મંજરીૂ  છે ા બે 
વષમાં વષવાર આપવામા ંઆવી, 

  (૧), (૨) અને (૩) વષવાર પંચાયત ભાગના ર તાઓની 
િવગત  

િજ ોઃ અરવ ી 
વષ કાર મંજૂર પૂણ ગિત હવે શ  

થનાર 
નવા ૧૨ ૨ ૯ ૧ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૪૩ ૧૯ ૨૩ ૧ 

૨૦૧૯ નવા ૨૭ - - ૨૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થય,ુ 

 

 (૩) કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા ર તાનુ ં
કામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અને 

 

 

 (૪) કામ ચાલ ુન કરવાના શા કારણો છે, અને ઉકત 
બાકી કામ યા ંસુધીમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશ?ે  
  

  (૪) શ  ન થયેલ ૩૮ ર તાના કામો વહીવટી યાના 
કારણ ે અન ે ગિત હેઠળના કામો બનતી વરાએ પૂણ 
કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
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બોડ-કોપ રેશનમા ંખોટ અન ેઆવક  
 ૨૨૫૯૮ ી િનરજનં  પટેલ  (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
નાણાકીય વષમાં વષવાર નાણાં િવભાગના તાબા હેઠળ કયા 
બોડ-કોપ રેશન આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નાણા ં િવભાગ 
હેઠળ બે બોડ કોપ રેશન આવેલ છે. ગુજરાત  ટેટ 
ફાઈનાિ સયલ સિવસ િલિમટેડ, અમદાવાદ અને ગુજરાત ટેટ 
ઈ વે ટમે ટ િલ., અમદાવાદ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી 
રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક થઈ, અન ે

  (૨) છે ા બે નાણાકીય વષ દરિમયાન ઉપરો ત બ  ે
બોડ-કોપ રેશન ારા નફો કરવામા ં આવેલ છે. બ  ે બોડ-
કોપ રેશનની વષવાર આવકની િવગતો નીચે મુજબ છે. 

નાણાકીય વષની આવકની રકમ 
.(કરોડમા)ં 

બોડ-
કોપ રેશનનુ ંનામ 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
ગુજરાત ટેટ 
ફાઈનાિ સયલ 
સિવસ િલ. 

૨૨૧૫.૧૧ ૩૦૩૯.૦૯ 

ગુજરાત ટેટ ૧૬૮. ૧૫ ૨૬૨.૯૫ 

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શું પગલા ં
લીધા?ં 

  (૩) ઉપરો ત બ  ે બોડ-કોપ રેશન નફો કરે છે. આથી 
 ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢૂ  િજ ાઓમા ંર તાઓના કામની મંજરીૂ   

 ૨૨૫૭૧ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢૂ  િજ ામા ંિવભાગ હ તક 
કેટલા ર તાઓ નવા અને કેટલા ર તાઓના સમારકામ 
કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 (૧), (૨)  અન ે (૩)  ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢૂ  િજ ાઓમા ંનવા ર તાઓ તેમજ 
સમાર કામ વાળા ર તાઓ. 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત શ  ન થયેલ 
(બાકી કામ) 

નવા ર તા ૧ ૧ - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૯ ૯ - - 
નવા ર તા ૨૦ - ૪ ૧૬ 

ગીર 
સોમનાથ 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૩૪ ૧ ૨ ૩૧ 
નવા ર તા ૪ - ૩ ૧ 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૨૨ ૧૫ ૩ ૪ 

જૂનાગઢ 

૨૦૧૯ નવા ર તા ૨૮ - - ૨૮ 

 (૪) ઉ ત બાકી કામ યા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામા ંકૃિષિવષયક વીજ ડાણો  

 ૨૨૬૨૫ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામા ં છે ા બે વષમાં કેટલા ખેડતોૂ એ કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણ અન ેસૌર ઉ  ડાણો મળેવવા માટે માંગણી 
કરી, 

  (૧)  
કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો સૌર ઉ  ડાણો 

૫૭૪૩ ૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે માંગણી અ વય ે કેટલા 
ખેડતોનેૂ  યા કારના ડાણો આપવામા ંઆ યા,  

  (૨) ૯૭૮ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં આ યા 
યારે, સૌર ઉ  ડાણો માટે એકપણ અર  મળલે ન હોઈ, 

 ઉપિ થત થતો નથી. 
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 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેડતોનેૂ  ટી.સી. અન ે મીટરોના 
અભાવે વીજ ડાણ આપવાના યારથી બાકી છે, અને  

  (૩) ટી.સી. અન ેમીટરોના અભાવ,ે એકપણ વીજ ડાણ 
આપવાના બાકી નથી. 

 (૪) બાકી રહેલા ડાણો યા ં સુધીમા ં આપવામા ં
આવશ ે?  

  (૪) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુએ સતત ચાલતી 
યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ િવતરણ યવ થા 

અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત યોજનાવાર નાણાકીય 
આયોજનન ે યાન ે લઈન ે વીજ ડાણો આપવાન ુ આયોજન 
કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ, ખેતી િવષયક વીજ ડાણો 
આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ િવતરણ એ તબ ાઓ 
ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ંહોઈ તમામ બાબતો યાન ે
લઈ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ંઆવતો હોય છે. 

--------- 
લાડોલથી કહીપુર વાયા જ ાલં  ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  

 ૨૧૯૨૭ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના લાડોલથી કહીપુર વાયા જ ાલં  ર તાન ે પહોળો 
કરવાનુ ંકોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) .૧૪૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
ભ ચ અને  પોરબંદર િજ ામા ં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયલે કેસો  

 ૨૨૬૩૭ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભ ચ અન ે પોરબંદર િજ ામા ં વાઈન 
લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયા, ક ગો ફીવરના 

કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, કેટલા 
યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અને  

  (૨) તે પૈકી વાઈન ફલ ુ રોગના કારણ ેવષ ૨૦૧૮ મા ં
પોરબંદરમા ં એક યિકતનુ ં મૃ ય ુ તથા વષ ૨૦૧૯ દર યાન 
ભ ચમા ં૪ તથા પોરબંદરના છાંયા શહેરમા ં૧ અન ે િજ ામા ં
કલુ  ૬ લોકોના મૃ ય ુથયા. 

 (૩) ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયા તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, 
ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અન ે આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવ ે
છે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અન ે દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઈન લુના કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઈતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 
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ભ ચ (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) ભ ચ (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 
શહેરનંુ નામ વાઈન 

લુ 
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઈન 

લુ 
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

ભ ચ ૧ ૩૬ ૨૧ ૧ ૦ ૮ ૧૮ ૧૨૬ ૦ ૦ 
અંકલે ર ૧ ૩ ૨ ૧ ૦ ૧૬ ૦ ૮ ૦ ૦ 
જબુસરં  ૧ ૮ ૧ ૦ ૦ ૦ ૮ ૨ ૧ ૦ 
આમોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
( ા ય+શહેર) 

૧૨ ૧૭૭ ૪૭ ૬ ૦ ૫૫ ૧૮૮ ૨૨૦ ૪ ૦ 

પોરબંદર (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) પોરબંદર (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 
શહેરનંુ નામ વાઈન 

લુ 
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઈન 

લુ 
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

પોરબદંર ૪ ૧૨ ૭ ૦ ૦ ૮ ૯ ૫૧ ૦ ૦ 
રાણાવાવ ૦ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૪ ૪ ૦ ૦ 
કિતયાણાુ  ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 
છાંયા ૩ ૮ ૪ ૧ ૦ ૮ ૫ ૧૯ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
( ા ય+શહેર) 

૧૨ ૮૦ ૨૦ ૫ ૦ ૩૨ ૪૫ ૧૧૬ ૦ ૦ 

--------- 
રાજકોટ અને  પોરબંદર િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષિવષયક વીજ ડાણ  

 ૨૨૫૪૭ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ અન ે
પોરબંદર િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા  કૃિષ િવષયક વીજ 

ડાણો આપવાના બાકી છે,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અન ે બે વષથી 

વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અને  

 

 (૧) અન ે(૨) િવગતો પ ક – અ મુજબ. 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો 
આપવાનુ ં આયોજન કરવામા ં આવતંુ હોય છે. આમ, ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઇ તમામ બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવતો હોય છે. 

પ ક –અ  
િજ ો તાલુકો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

આપવાના બાકી કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો 

એક વષથી વધુ પણ બે વષ 
સુધીની પડતર અર ઓની 

સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા  

ધોરા  ૭૯ ૦ ૦ 
ગ ડલ ૪૮૧ ૦ ૦ 

મકડોરણાં  ૧૬૪ ૦ ૦ 
જસદણ ૯૩૭ ૦ ૦ 
વ િછયા ૮૦૦ ૦ ૦ 
જતેપુર ૩૧૧ ૦ ૦ 

 
 
 
 
 

રાજકોટ 
કોટડા ૧૪૦ ૦ ૦ 
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લોિધકા ૭૩ ૦ ૦ 
પડધરી ૪૬૭ ૦ ૦ 
રાજકોટ ૬૧૪ ૦ ૦ 
ઉપલેટા ૨૪૯ ૦ ૦ 
કિતયાણાુ  ૨૭૨ ૧૧ ૦ 
પોરબંદર ૯૩૧ ૧૧ ૦ પોરબંદર 
રાણાવાવ ૩૫૫ ૪૦ ૦ 

--------- 
સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામા ં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયલે કેસો  

 ૨૨૫૦૩ ડૉ.અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામા ં
િજ ાવાર/ શહેરવાર વાઈન લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, 
િચકનગુિનયા, ક ગો ફીવરના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, િજ ાવાર/ 
શહેરવાર કેટલા યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અને  

  (૨) તે પૈકી વાઈન ફલ ુરોગના કારણ ેવષ-૨૦૧૮ મા ં
અરવ ી િજ ામા ં ૩ યિકતના મૃ ય ુ તથા વષ-૨૦૧૯મા ં
સાબરકાંઠા િજ ામા ંએક યિકતનુ ંમૃ ય ુથયેલ છે. 

 (૩) ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયા તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ંરાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી, 
જતુંનાશક દવા છટકાવં  કામગીરી, ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી 
અને આરો ય િશ ણ વિૃ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ીન ગ અને દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. યા ં

વાઈન લુના કેસ ન ધાય છે તેની ન કની હોિ પટલમા ં
આઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ંઆવ ેછે. 

 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ેસંકલન 
કરી પશુઓમા ંઈતરડી નાશક કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવ ે
છે. 

સાબરકાંઠા (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) સાબરકાંઠા (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 
શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ 
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઈન 

લુ 
મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

ખેડ ા ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪ ૦ ૦ ૦ 
ઈડર ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૪ ૨ ૦ ૦ 
વડાલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

ાંિતજ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧ ૧ ૦ ૦ 
તલોદ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૧ ૦ ૨ ૦ ૦ 
હમતનગરં  ૯ ૧૧ ૧૦ ૦ ૦ ૩૩ ૧૧ ૫૫ ૦ ૦ 
િજ ા કુલ 
( ા ય+
શહેર) 

૫૪ ૩૬૧ ૩૯ ૫ ૦ ૧૮૪ ૨૩૦ ૧૧૭ ૨ ૦ 

અરવ ી (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) અરવ ી (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 
 શહેરનંુ 

નામ વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઈન 
લુ 

મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 
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મોડાસા ૪ ૨ ૨૫ ૦ ૦ ૪ ૨ ૨૨ ૦ ૦ 
બાયડ ૩ ૩ ૨ ૦ ૦ ૨ ૦ ૩ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
( ા ય+
શહેર) 

૨૬ ૯૩ ૮૪ ૦ ૦ ૪૧ ૫૩ ૯૭ ૧ ૦ 

--------- 
વલસાડ અન ેડાંગ િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે .એસ.ટી. ની વસૂલાત  

 ૨૨૬૫૨ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ અન ે
ડાંગ િજ ામા ં સે સટેકસ, વેટ કે એસટી અ વય ે .૧૦ 
લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસલૂવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો એકમ 

૧ વલસાડ ૩૭૯ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

છે, અને 

  (૨)  
અ.નં. િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી રકમ 

( .કરોડમા)ં 
૧ વલસાડ ૨૮૮૯ ૯૯૩.૮૧ 

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામ ેઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શુ ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, વલસાડ િજ ામા ં ૨૭૭૬ એકમોમા ં તથા 
ડાંગ િજ ામા ં ૩૫ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુ યવિધત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તથા જમીન 
મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલવેામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
અમદાવાદ-ઈ દોર નેશનલ હાઈવેન ે ટેટ હાઈવેમા ં પાંતરીત કરવાની કામગીરી  

 ૨૨૬૨૨ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ-
ઈ દોર નેશનલ હાઈવેથી કતવારાથી ભીટોડી-સીમળીયા ખુદ 
ગાંગરડા-ઝરી બુઝગ ગરડી-મોહનખોબ થઈ મ ય દેશ 
સીમા ારભં  બોડર બેરીયર નશેનલ હાઈવ-ે૫૬ ને ઈ ટ 
કરી ટેટ હાઈવેમા ં પાંત રત કરવાની કામગીરી યા તબ ે  
છે,  અન ે

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કામગીરી કેટલા ખચ યા ંસુધીમા ં
પૂણ કરવામા ંઆવશ ે?  

 

 (૧) અને  (૨)  હાલમા ં કોઈ આયોજન ન હોઈ  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ અન ેમહેસાણા િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ  

 ૨૨૪૯૦ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા  કૃિષ િવષયક વીજ 

ડાણો આપવાના બાકી છે,  

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અન ે બે વષથી 

વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અને  

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ. 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩)  ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  419 

િવતરણ યવ થા અને વીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો 
આપવાન ુ આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ, ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અન ે વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઇ તમામ બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે  

પ ક –અ  

િજ ો તાલુકો 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

આપવાના બાકી કૃિષ િવષયક 
વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

ચાણ મા ૨૯૪ ૧૫૩ ૦ 
હારીજ ૭૯૩ ૩૭૩ ૦ 
પાટણ ૨૮૬ ૧૦૧ ૦ 
રાધનપુર ૮૧૦ ૩૩૪ ૦ 
સમી ૫૧૦ ૨૧૮ ૦ 
શંખે ર ૩૯૪ ૧૨૮ ૦ 
સાંતલપુર ૪૩૫ ૨૩૫ ૦ 
સર વતી ૪૧૫ ૧૮૨ ૦ 

પાટણ 

િસ પુર ૧૮૩ ૫૯ ૧ 
બેચરા  ૨૦૯ ૬૬ ૦ 
ગો રીયા ૪૮ ૫ ૦ 

ટાણા ૪૨ ૧૨ ૦ 
કડી ૩૬૨ ૮૯ ૦ 
ખેરાલ ુ ૪૧૬ ૧૧૨ ૦ 
મહેસાણા ૧૯૬ ૬૩ ૦ 
સતલાસણા ૨૨૪ ૫૨ ૦ 

ઝા ૧૮૫ ૮૧ ૦ 
િવ પુર ૩૩૬ ૭૭ ૦ 
િવસનગર ૨૩૭ ૩૭ ૦ 

મહેસાણા 

વડનગર ૮૪ ૦ ૦  
--------- 

ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયેલ કેસો  
 ૨૨૫૬૮ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ેદેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
વાઈન લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયા, ક ગો ફીવરના 

કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 

ગીર સોમનાથ િજ ો વષ 
વાઈન 

લ ુ
મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન 

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

૧/૧/૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૧૩ ૧૯૬ ૨૫ ૧૩ ૦ 

૧/૧/૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

૨૪ ૧૫૯ ૯૯ ૫ ૦ 

 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો વષ 

વાઈન 
લ ુ

મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન 
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

૧/૧/૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૩ ૮૦ ૬૨ ૧ ૦ 
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૧/૧/૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

૩૫ ૪૮ ૫૬૭ ૧૧ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, કેટલા 
યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અને  

  (૨) તે પૈકી રોગવાર, વષવાર થયેલ મૃ યુના આંકડા 
નીચે મુજબ છે.  

વષ વાઈન 
લ ુ

મેલે રયા ડે ય ુ િચકુન 
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

૧/૧/૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ થી ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયા તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, 
ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અન ે આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવ ે
છે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અન ે દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઈન લુના કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઈતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

--------- 
તાપી અને સરુત િજ ાઓમા ંર તાઓના કામની મંજરીૂ   

 ૨૨૬૪૦ ી આનંદભાઇ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર તાપી અને સુરત િજ ામા ં રા ય િવભાગ હ તકના 
કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના સમારકામ 
કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય િવભાગમા ં તાપી અને સરુત િજ ામા ં નવા ર તાઓ 
તેમજ સમારકામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત 

શ  ન 
થયેલ 
(બાકી 
કામ) 

નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૨ ૨ - - 
નવા 
ર તા 

- - - - 
તાપી 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭ ૧ - - 
નવા 
ર તા 

- - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ ૧ - - ૧ 

નવા 
ર તા 

- - - - 
સુરત 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૭ ૧ ૫ ૧  

 (૪) ઉ ત બાકી કામ કયા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 
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દાહોદ અન ેપંચમહાલ િજ ામા ં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયલે કેસો  

 ૨૨૬૧૯ ી વજિેસંગભાઇ પણદા  (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર દાહોદ અન ે પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર/શહેરવાર 
વાઈન લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના 

કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, 
િજ ાવાર/શહેરવાર કેટલા યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અને 

  (૨) ઉ ત રોગવાર, વષવાર િજ ાવાર/શહેરવાર કોઇ 
પણ મૃ ય ુથયેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી ? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં
રાખવા માટે નીચે મુજબના ંપગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયાુ  તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાં વ કામગીરી, 
ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવ ે
છે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અને દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઈન લનુા કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ં ઇતરડી નાશક કામગીરી 
હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. 

દાહોદ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) દાહોદ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

દાહોદ ૨ ૨૬ ૧૦૩ ૨૧ ૦ ૪ ૧૩ ૨૯૩ ૧ ૦ 
દેવગઢ બારીયા ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 
ઝાલોદ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર+ ા ય) ૯ ૬૩૦ ૧૮૬ ૨૫ ૦ ૨૦ ૩૬૧ ૫૬૦ ૧ ૦ 

------ 
પંચમહાલ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) પંચમહાલ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

ગોધરા ૩ ૧૧ ૫૭ ૨ ૦ ૭ ૪ ૪૮૪ ૧ ૦ 
શહેરા ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૩ ૩ ૦ ૦ 
કાલોલ ૦ ૩ ૩ ૦ ૦ ૩ ૦ ૧૧ ૦ ૦ 
હાલોલ ૨ ૧૩ ૪ ૪ ૦ ૬ ૨ ૨૮ ૧ ૦ 
િજ ા કુલ ૧૫ ૪૨૦ ૭૯ ૧૨ ૦ ૨૨ ૧૯૭ ૬૪૩ ૯ ૦ 

--------- 
મનગર અન ેદેવભૂિમ ારકા િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ  

 ૨૨૫૫૩ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા  ( મ ધપુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર અન ે   (૧) અન ે(૨) પ ક-અ, બ, ક અને ડ મુજબ 
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દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ંઆવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સંવગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમ ંકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવૃિ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામા ંઆવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઇન ેભરવામા ંઆવશ.ે 

(પ કો સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખેલ છે.) 
--------- 

અમરેલી િજ ાની સી.એચ.સી અન ેપી.એચ.સી માં હડકવાની રસીના જ થાની ફરીયાદ  
 ૨૨૫૮૦ ી િવર ભાઇ ઠ મરુ   (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ાની સી.એચ.સી. અન ે પી.એચ.સી. મા ં હડકવા (કતરાૂ  
કરડવાથી)ની રસી ઇ જે શન ઉપલ ધ હોતા નથી તેથી 
દદ ઓન ે ખાનગી હોિ પટલમા ં હડકવાની રસીના ઇ જે શન 
લેવા પડે છે તે હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧)  ના,  

 (૨) હડકવાની રસી પૂરતા માણમા ં ઉપલ ધ 
કરાવવા શા પગલા ંલેવામા ંઆ યા ? 

  (૨) હડકવાની રસીનો જ થો પુરતા માણમા ંઉપલ ધ 
હોઇ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ક છ અને છોટાઉદેપુર િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ  

 ૨૨૪૭૯ ીમતી સંતોકબેન આરેઠીયા  (રાપર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કૃિષિવષયક 
વીજ ડાણો આપવાના બાકી છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અને બે વષથી વધુ 

સમયથી આપવાના બાકી છે, અને 

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક – અ મુજબ 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ ે? 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવ ુ એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અન ેવીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઇન ેવીજ ડાણો 
આપવાન ુ આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અને વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઇ તમામ બાબતો યાન ેલઇ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે  

પ ક-અ 

િજ ો તાલુકો 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની 

િ થિતએ આપવાના બાકી 
કૃિષિવષયક વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

અબડાસા ૧૬૬ ૦ ૦ 
ક છ િજ ો 

અં ર  ૨૪૪ ૦ ૦ 
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ભચાઉ ૫૭૭ ૦ ૦ 
ભુજ ૩૨૨ ૦ ૦ 
ગાંધીધામ ૦ ૦ ૦ 
લખપત ૬૭ ૦ ૦ 
માંડવી ૨૯૬ ૦ ૦ 
મું ા ૧૦૦ ૦ ૦ 
નખ ાણા ૨૦૫ ૦ ૦ 
રાપર ૬૮૭ ૦ ૦  

િજ ો તાલુકો 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની 

િ થિતએ આપવાના બાકી કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ સમયથી 
પડતર અર ઓની સં યા 

સંખેડા ૨૭૭ ૭૭ ૧ 
બોડેલી ૫૫૧ ૧૪૦ ૦ 
પાવી જતેપુર ૭૯૩ ૨૨૬ ૦ 
છોટા ઉદેપુર ૭૩૯ ૨૧૦ ૦ 
વાંટ ૪૪૪ ૫૯ ૦ 

છોટાઉદેપુર 

નસવાડી ૨૮૭ ૩૧ ૦ 
--------- 

વ તાપુરથી પીપોદર રોડ/ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૨૪ ી હતુ કનોડીયા  (ઈડર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના વ તાપુરથી િપપોદર રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) .૧૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
જનાગઢૂ  િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ  

૨૧૬૮૦ ી બાબુભાઇ બોખરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનાગઢૂ  િજ ામાં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા દદ  
ન ધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનાગઢૂ  િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદ  ન ધાયા, 

મ તાલુકાનુ ંનામ ન ધાયેલ કેસ 
૧. જનાગઢૂ  ા ય ૦૦ 
૨. જનાગઢૂ  શહેર ૦૫ 
૩. ભસાણ ૦૦ 
૪. વીસાવદર ૦૦ 
૫. વંથલી ૦૦ 
૬. માણાવદર ૦૦ 
૭. માંગરોળ ૦૦ 
૮. માળીયા ૦૦ 
૯ કેશોદ ૦૦ 

૧૦. મદરડા ૦૦ 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને  

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓન ે દદમા ં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ં આવ ે છે. તેમજ વ 
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માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા?  

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 
 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 

--------- 
વડોદરા સરકારી મેડીકલ કોલેજનુ ંસંવગવાર મંજરૂ  મહેકમ  

 ૨૧૮૯૬ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, વડોદરાનુ ંસંવગવાર કલુ  કેટલુ ંમહેકમ મંજરૂ  
થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, વડોદરાનુ ં સંવગવાર મંજરૂ  થયેલ મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

સંવગ મંજરૂ  
વગ-૧ ૨૯૨ 
વગ-૨ ૧૦૫ 
વગ-૩ ૩૦૭ 
વગ-૪ ૧૩૬ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સંવગવાર ભરેલી અન ેખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સંવગ ભરેલી જ યા ખાલી જ યા 
વગ-૧ ૨૨૪ ૬૮ 
વગ-૨ ૬૬ ૩૯ 
વગ-૩ ૧૬૮ ૧૩૯ 
વગ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં 
આવશ ે? 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા વયિનવિૃ  
ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી જ યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તૃતજ ભરવામા ં
આવશ.ે અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધ યાન ેલઈ ભરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
મોરબી અન ેરાજકોટ િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે એસટીની વસલૂાત  

 ૨૨૫૪૧ ી લલીત કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે . ૧૦ 
લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
મ ન ં િજ ો એકમ 
૧ મોરબી ૬૮૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઓ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

છે, અને 

  (૨)  
મ ન ં િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી રકમ 

( . કરોડમા)ં 
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૧ મોરબી ૩૯૬૪ ૨૮૬૬.૫૦ 
૨ રાજકોટ ૬૦૬૯ ૧૪૪૮.૨૦  

 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામ ે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શા ં
પગલા ંલેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, મોરબી િજ ાના ૨૩૭૦ એકમોમા ં તથા 
રાજકોટ િજ ાના ૫૫૦૨ એકમોમા ં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુ યવિધત કાયદા, માલ અન ેસેવા કર કાયદા તથા 
જમીન મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલેવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
કડી છ ાલ રોડન ેરીકાપટ કરવાનુ ંઆયોજન  

 ૨૧૯૨૯ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના કડી-છ ાલ રોડન ે રીકાપટ કરવાનુ ં આયોજન 
કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી કયા 
તબ ે  છે ? 

  (૨) ડામર કામ ગિતમા ંછે. 

--------- 
માંગરોળ રેફરલ હોિ પટલના જજ રત મકાનની રજઆતૂ   

 ૨૨૫૬૫ ી બાબુભાઇ વા   (માંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય)  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ  
િજ ામા ં માંગરોળ ખાતે આવેલ રેફરલ હોિ પટલનુ ં મકાન 
જજ રત હાલતમા ંહોવાની હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત સરકારી 
હોિ પટલના નવા મકાનના બાંધકામ માટે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ અને ગાધંીનગર િજ ામા ં વાઈન લુ, મેલેરીયા, ડે ય,ુ ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયેલ કેસો  

 ૨૨૫૨૦ ી હમતિસંહં  પટેલ  (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામા ં વાઈન 
લ,ુ મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના કેટલા 

કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામા ં નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 

અમદાવાદ િજ ો 

વષ વાઇન 
લ ુ મેલે રયા ડે ય ુ

િચકુન
-

ગુિનયા 
ક ગોફીવર 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ ૮૧૭ ૬૬૪૫ ૨૬૬૫ ૧૭૯ ૦ 

૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ ૧૪૭૨ ૪૩૬૪ ૩૧૩૪ ૧૫૬ ૦ 

------ 

ગાંધીનગર િજ ો 

વષ વાઇન 
લ ુ મેલે રયા ડે ય ુ

િચકુન
-

ગુિનયા 
ક ગોફીવર 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ ૯૩ ૩૩૭ ૫૮૨ ૨૭ ૦ 

૧-૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯ ૧૫૬ ૨૮૭ ૧૪૧૨ ૨૬ ૦ 

 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, કેટલા   (૨) ઉ ત રોગવાર, વષવાર થયેલ મૃ યુના આંકડા નીચે 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 426 

યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અને  મુજબ છે. 

વષ વાઇન 
લ ુ મેલે રયા ડે ય ુ

િચકુન
-

ગુિનયા 
ક ગોફીવર 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ ૩૪ ૨ ૪ ૦ ૦ 

૧-૧-૧૯ થી ૨૧ ૧ ૧૩ ૦ ૦ 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ં રાખવા સરકારે શી 
કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયાુ  તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છંટકાવ કામગીરી, 
ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવ ે
છે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ન ગ અન ે દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઈન લ ુ કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઈસોલશેન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઈતરડીનાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

--------- 
રા યના બોડ-િનગમના સાતમા પગારપંચનો અમલ  

 ૨૨૫૨૬ ી રાજશેકમારુ  ગો હલ  (ધંધુકા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણાં) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકારના બોડ-િનગમના કમચારીઓન ેસાતમા પગારપંચનો 
અમલ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૮થી કયા બાદ તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૬થી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ સુધીનુ ં એ રયસ ચૂકવવાનુ ં
બાકી છે તે હકીકત સાચી છે, 

 

 (૨) , હા તો ઉ ત િ થિતએ એ રયસ ચૂકવવાનુ ં
બાકી રહેવાના કારણો શા છે, અને 

 

 (૩) યા સુધીમા ંચૂકવવામા ંઆવશ ે?  

 (૧), (૨) અને (૩) રા ય સરકારના દરેક બોડ/ 
િનગમોની રચના અલગ અલગ હેતુ માટે થયલે હોય છે. દરેક 
બોડ િનગમોની કામગીરી, નાણાકીય િ થિત વગેરે અલગ 
અલગ હોય છે. સાતમા પગારપંચના એ રયસ બાબતે પણ 
રા ય સરકાર ારા તમામ પાસાઓનો િવચાર કરીન ે યો ય 
સમય ેિનણય લેવાનો રહે છે. 

--------- 
માંડલ થી સંગપુર ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  

 ૨૧૯૦૯ ી ધન ભાઇ પટેલ  (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ાના માંડલ થી સંગપુર ર તાન ેપહોળો કરવાનુ ંઆયોજન 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) .૪૫૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
જનાગઢૂ  િજ ામા ંહાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ  

 ૨૧૮૬૮ ી બાબુભાઇ પટેલ  (દસ ોઈ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનાગઢૂ  િજ ામાં તાલુકાવાર હાથીપગા રોગના કેટલા દદ  
ન ધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનાગઢૂ  િજ ામા ંતાલુકાવાર હાથીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદ  ન ધાયા, 

મ તાલુકાનુ ંનામ ન ધાયેલ કેસ 
૧. જનાગઢૂ  ા ય ૦૦ 
૨. જનાગઢૂ  શહેર ૦૫ 
૩. ભસાણ ૦૦ 
૪. વીસાવદર ૦૦ 
૫. વંથલી ૦૦ 
૬. માણાવદર ૦૦ 
૭. માંગરોળ ૦૦ 
૮. માળીયા ૦૦ 
૯ કેશોદ ૦૦ 

૧૦. મદરડા ૦૦ 

 (૨) ન ધાયેલ દદ ઓન ે સારવાર માટે શી યવ થા 
ઉપલ ધ છે, અને  

  (૨) હાથીપગા રોગના દદ ઓન ે દદમા ં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજરી કરવામા ં આવ ે છે. તેમજ વ 
માવજત અંગેની તાલીમ તથા તે માટે જ રી સાધન સામ ી 
પુરી પાડવામા ંઆવ ેછે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ 
માટે શા પગલા હાથ ધરવામા ંઆ યા?  

  (૩) રા ય સરકાર ારા રોગ િનયં ણ માટે નીચે 
મુજબના પગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 હાથીપગા રોગના દદ ઓની સવલ સ ારા શોધખોળ 
અન ેસારવાર. 

 મ છર ઉ પિત િનયં ણ. 
 રોગના દદ ન ે વમાવજત અંગેની તાલીમ. 
 દદ ઓની િવના મુ ય ેસજરીની યવ થા. 

 આરો ય િશ ણની કામગીરી. 
--------- 

સુરત િજ ામા ંકૃિષ િવષયક વીજ ડાણો  
 ૨૧૯૬૬ ી કાંતીભાઇ બલર  (સરુત ઉ ર) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામા ં સામા ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૬૦૫ કૃિષ િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં
આ યા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કેટલો ખચ થયો?   (૨) કલુ  .૧૨૧૧.૮૬ લાખનો ખચ થયો. 
--------- 

બોડ કોપ રેશનથી થયલે આવક અન ેખોટ  
 ૨૨૫૨૯ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નમદા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 

ભાગના તાબા હેઠળ કયા બોડ-કોપ રેશન આવેલ છે, 
  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરદાર સરોવર 

નમદા િનગમ લી. નમદા ભાગ હેઠળ કાયરત છે. 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય વષમા ંવષવાર 
ઉ ત બોડ-કોપ રેશનવાર કેટલી રકમની ખોટ અને કેટલી 
રકમની આવક થઈ, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય વષમાં સરદાર 
સરોવર નમદા િનગમ લી.ની ખોટ ની મા હિત નીચે મુજબ છે. 

( .કરોડમા)ં 

અનુ. 
નંબર વષ 

ઘસારા તથા 
અ ય રાઈટ ઓફ 

પહેલાની ખોટ 

ઘસારા તથા 
અ ય રાઈટ 

ઓફ 

ઘસારા તથા 
અ ય રાઈટ 

ઓફ બાદ ની 
ખોટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૮૪૨.૩૯ ૮૬૮.૮૮ ૧૭૧૧.૨૭ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૧૭.૧૨ ૬૭૨.૮૮ ૧૪૯૦.૦૦ 

 છે ા બે નાણાકીય વષમા ં સન ે ૨૦૧૭-૧૮ના વષમા ં
.૫૭૯.૬૬ કરોડ અન ે ૨૦૧૮-૧૯ના વષ માં .૭૧૩.૩૮ 

કરોડની આવક થયેલ છે. 

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શુ ં પગલા ં 
લીધા ? 

  (૩) સરદાર સરોવર નમદા િનગમ િલ. સરદાર સરોવર 
ડેમ તથા તેન ે સંલ  માળખુ,ં કેનાલ તથા તેની શાખા-

શાખાઓ ની બાંધકામ તથા ળવણીનુ,ં િસંચાઇ, ઉ ોગો 
તેમજ ઘરવપરાશ માટે પાણી પહોચાડવા તથા કેવડીયા ખાતે 

વાસનને ો સાહન આપવાના કાય  કરે છે. આમ િનગમ 
સામાિજક ઉ ેશોન ે યાન ે રાખી કાય કરતી સં થા હોય, 
વાિણિ યક હેતુઓ, િનગમના મુ ય હેતુમા ં સમાિવ  થતા 
નથી. 
આમ છતા ખોટ ઘટાડવા માટે સરદાર સરોવર નમદા િનગમ 
િલ. ારા નીચે મુજબના પગલા લેવામા ંઆવેલ છે. 
ઉ ત દશાવેલ ખોટ પૈકી સરદાર સરોવર નમદા િનગમ િલ. ન ે
થતી આવક પૈકી પાણીની આવક "કેશ બેઝીસ" તરીકે 
હસાબોમા ં લેવામા ં આવ ે છે. િબલ આકરણી મુજબ બાકી 

રહેતી વસૂલાત વધારવાના યાસો હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 
(૧) પાંચ લાખથી વધુની રકમ બાકી હોય તેવા ઔ ોિગક 
એકમોન ે બાકી નાણા ં તા કાિલક ભરપાઈ કરવા નોટીસ 
પાઠવવામા ં આવલે છે. વધુમા ં નોટીસ પાઠ યા બાદ પણ 
બાકી રહેતી રકમની ચૂકવણી ન કરતા ઔ ોિગક એકમોન ે
પાણીનો સ લાય બંધ કરવાની કાયવાહી પણ કરવામા ં
આવેલ છે. 
(૨) ઘરવપરાશ માટે આપવામા ં આવતા પાણીની રકમની 
વસૂલાત અંગે GWSSB, GWIL તથા યુિનિસપલ 
કોપ રેશન જવેી કે વડોદરા યુિનિસપલ કોપ રેશન તથા 
નગરપાિલકા જવેી કે ભ ચ નગરપાિલકાન ેસમયાંતરે નોટીસ 
તથા પ ો પાઠવવામા ંઆવેલ છે. 
(૩) િસંચાઇ માટે આપવામા ં આવતા પાણીની રકમની 
રીકવરી માટે ામપંચાયત કચેરીએ ખેડતોનીૂ  બાકી 
વસુલાતોની યાદી પાઠવી વસૂલાતની કાયવાહી કરવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
જનાગઢૂ  અને ગીરસોમનાથ િજ ામાં મંજરૂ  થયેલ નોન- લાન ર તાઓ  

 ૨૨૫૭૪ ી પું ભાઇ વંશ  (ઉના) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢૂ  અન ે ગીર સોમનાથ િજ ામા ં

  (૧) અન ે(૨) વષવાર નોન લાન ર તાની િવગત 
િજ ો વષ મંજરૂ  પૂણ ગિત શ  ન 
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િજ ાવાર કેટલા નોન લાન ર તાઓ મંજરૂ  કરવામા ંઆ યા, 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાઓનુ ંકામ પૂણ થયુ,ં 
કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અન ે કેટલા ર તાનુ ં કામ શ  
કરવાનું બાકી છે, અન ે

 
થયેલ 
(બાકી 
કામ) 

૨૦૧૮ ૭ ૩ ૩ ૧ 
જનાગઢૂ  

૨૦૧૯ ૩૭ ૧ - ૩૬ 
૨૦૧૮ ૧ ૧ - - ગીર 

સોમનાથ ૨૦૧૯ ૨૨ - ૪ ૧૮ 
  

 (૩) બાકી કામ યા ંસુધીમા ંપૂણ કરવામા ંઆવશ ે?   (૩) બાકી કામોની વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાએ. 

--------- 
અમદાવાદ ખાતે િસિવલ, િકડની, ય.ુએન.મહેતા અને કે સર હોિ પટલોમા ંમશીનોની સુિવધા  

 ૨૨૫૨૩ ી શલૈેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
ખાતે આવેલ િસિવલ હોિ પટલ, ય.ુએન.મહેતા હાટ 
હોિ પટલ અન ે કે સર હોિ પટલમા ં હોિ પટલવાર કેટલા 
સીટી કેન, એમઆરઆઈ, એ સ રે  અને વે ટીલટેશન 
મશીનો અન ેકીડની હોિ પટલમા ંડાયાલીસીસ મશીનો છે, 

  (૧)  
મશીનની િવગત 

હોિ પટલનંુ નામ 
સીટી કેન એમઆરઆઈ એ સ રે વે ટીલેટર 

િસિવલ હોિ પટલ, 
અમદાવાદ 

૨ ૨ ૧૭ ૧૬૦ 

યુ.એન.મહેતા 
ઇ ટી ુટ ઓફ 
કાડ યોલો  એ ડ 

રીસચ સે ટર, 
અમદાવાદ   

૦૧ ૦ ૦૮ ૧૧૦ 

ગુજરાત કે સર એ ડ 

રીસચ ઇ ટી ુટ, 
અમદાવાદ  

૦૨ ૦૧ ૧૧ ૧૩ 

 ઇ ટી ુટ ઓફ િકડની ડીસીઝ એ ડ રીસચ 
સે ટર, અમદાવાદમા ંકલુ -૬૬ ડાયાલીસીસ મશીનો 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મશીનો પૈકી હોિ પટલવાર કેટલા 
મશીનો કાયરત છે અન ેકેટલા મશીનો બંધ હાલતમા ંછે, અને 

  (૨)  
મશીનની િવગત 

હોિ પટલનંુ નામ 
કાયરત બંધ હાલતમા ં

િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ ૧૭૯ ૦૨ 

યુ.એન.મહેતા ઇ ટી ુટ ઓફ 
કાડ યોલો  એ ડ રીસચ 

સે ટર, અમદાવાદ   

૧૧૯ ૦૦ 

ગુજરાત કે સર એ ડ રીસચ 

ઇ ટી ુટ, અમદાવાદ  
૨૭ ૦૦ 

ઇ ટી ુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ ૬૫ ૦૧ 

 (૩) ઉ ત બંધ હાલતના મશીનો યા ંસુધીમા ંકાયરત 
કરવામા ંઆવશ ે? 

  (૩) ઇ ટી ુટ ઓફ િકડની ડીસીઝીસ એ ડ રીસચ 
સે ટર, અમદાવાદનુ ં ડાયાલીસીસ મશીન તા.૧૦-૦૨-
૨૦૨૦ના રોજ કાયરત કરવામા ંઆવેલ છે. િસિવલ હોિ પટલ, 
અમદાવાદ ખાતે બંધ ૨ (બે) એ સ-રે મશીનો સ વરે કાયરત 
કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
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મટોડા થી ખેડવા રોડ પહોળો કરવાનુ ંઆયોજન  
 ૨૧૯૨૨ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના મટોડા થી ખેડવા રોડન ે પહોળો કરવાનુ ં કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) .૧૨૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 
પાટણ અન ેમહેસાણા િજ ામા ં વાઇન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયલે કેસો  

 ૨૨૪૯૨ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ પુર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર 
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામા ં િજ ાવાર/શહેરવાર વાઈન લ,ુ 
મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, િજ ાવાર/શહેરવાર કેટલા 
યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અન ે

  (૨) ઉ ત રોગવાર, વષવાર િજ ાવાર/શહેરવાર થયલે 
મૃ યુના આંકડા નીચે મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ંરાખવા સરકારે શી કાયવાહી કરી 
? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના ંપગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયા તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ંરાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક કામગીરી, 
જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી 
અને આરો ય િશ ણ વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

 વાઈન લ ુઅંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં નીગ 
અને દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. યા ં વાઈન 
લુના કેસ ન ધાય છે તેની ન કની હોિ પટલમા ં

આઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ંઆવ ેછે. 
 ક ગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ેસંકલન 

કરી પશુઓમા ંઇતરડીનાશક કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવ ે
છે. 

પાટણ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) પાટણ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

િસ પુર ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 
પાટણ ૫ ૧૧ ૫ ૦ ૦ ૨૦ ૫ ૧૧૮ ૦ ૦ 
ચાણ મા  ૦ ૨ ૨ ૦ ૦ ૨ ૪ ૧ ૦ ૦ 
હારીજ ૧ ૫ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪ ૧ ૦ ૦ 
રાધનપુર ૦ ૪૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર+ ા ય) ૩૧ ૫૩૮ ૧૬ ૦ ૦ ૮૪ ૧૫૬ ૨૧૯ ૨ ૦ 

------ 

મહેસાણા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) મહેસાણા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

મહેસાણા ૧૮ ૧૯ ૪૧ ૧ ૦ ૩૨ ૯ ૧૧૧ ૨ ૦ 
િવસનગર ૧ ૪ ૩ ૦ ૦ ૧૦ ૨ ૨ ૦ ૦ 
વડનગર ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૪ ૦ ૦ ૦ 
ખેરાલુ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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િવ પુર ૦ ૫ ૨ ૦ ૦ ૩ ૩ ૩ ૦ ૦ 
ઝા ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૬ ૭ ૪ ૦ ૦ 

કડી ૨ ૭ ૩ ૦ ૦ ૩ ૬ ૯ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર+ ા ય) ૮૦ ૨૪૧ ૮૫ ૫ ૦ ૧૨૩ ૧૨૧ ૨૬૮ ૬ ૦ 

 
પાટણ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) પાટણ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

િસ પુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પાટણ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ચાણ મા  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
હારીજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
રાધનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર+ ા ય) ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 

------ 
મહેસાણા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) મહેસાણા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િવસનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વડનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ખેરાલુ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િવ પુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઝા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  
(શહેર+ ા ય) ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 
તાપી અને નવસારી િજ ાના આરો ય કે ોનુ ંમહેકમ  

૨૨૬૪૩ ી પુનાભાઇ ગામીત  ( યારા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
નવસારી િજ ામા ં આવેલ સરકારી હોિ પટલ, સામુ હક 
આરો ય કે ો અને ાથિમક આરો ય કે ોનુ ં સંવગવાર 
મંજરૂ  થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અને  

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક-૧, ૨ તથા ૩ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) િનમણૂકોનો અ વીકાર, રા નામા તથા 
વયિનવિૃ ના કારણ ેજ યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉ ટરોની ખાલી 
જ યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉ ટરો ઉપલ ધ થયેથી તુતજ 
ભરવામાં આવ ેછે. અ ય જ યાઓ મંજરૂ  થયેલ મહેકમ માણ ે
જ રયાત અને ઉપલિ ધન ે યાન ેલઇને ભરવામા ંઆવ ેછે. 

(પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખેલ છે.) 
--------- 

પાટણ િજ ામા ંક તુરબા પોષણ સહાય યોજના  
૨૩૩૩૯ ી કીરીટકમારુ  પટેલ  (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના અ વય ે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામા ંઆવ ેછે, 

  (૧) ણ તબ ામા ં કલુ  .૬૦૦૦/- (અંકે િપયા છ 
હ ર પૂરા)ની સહાય ચૂકવવામા ંઆવ ેછે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર પાટણ 
િજ ામા ંકેટલા લાભાથ ઓન ેસહાય ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨)  
વષ લાભાથ ઓની 

સં યા 
૧-૧-૨૦૧૮ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૬૬૨૧ 
૧-૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૫૮૭૩ 

 (૩) ઉ ત ચૂકવવામા ં આવેલ સહાય પૈકી કેટલા 
લાભાથ ઓન ે પહેલો, બી  અને ી  હ ો ચૂકવવામા ં
આ યો, અન ે

  (૩)  
થમ હ ાના 
લાભાથ  

બી  હ ાના 
લાભાથ  

ી  હ ાના 
લાભાથ  

કલુ  

 (૪) કેટલા લાભાથ ઓન ે ી  હ ો ચૂકવવામા ં
આવેલ નથી, તેના કારણો શાં છે ?  

  (૪) તમામ લાભાથ ઓન ે ી  હ ો ચૂકવવામા ંઆવેલ 
છે. તેથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

તાપી અને સરુત િજ ામા ં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અન ેક ગોફીવરના ન ધાયેલ કેસો  
 ૨૨૬૪૬ ી સિુનલભાઇ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર 
તાપી અને સુરત િજ ામા ંિજ ાવાર/શહેરવાર વાઈન લ,ુ મેલે રયા, 
ડે યુ, િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) પ ક અ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, િજ ાવાર/શહેરવાર કેટલા 
યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અન ે

  (૨) પ ક બ મુજબ 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ંરાખવા સરકારે શી કાયવાહી કરી 
? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના ંપગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયા તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, 
ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અન ે આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવ ે
છે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ીન ગ અને દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઈન લુના કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઇતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

પ ક-અ 
તાપી 

તાપી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) તાપી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

યારા ૧ ૨૧ ૯ ૦ ૦ ૦ ૫ ૧૪ ૦ ૦ 
સોનગઢ ૦ ૬ ૨ ૦ ૦ ૦ ૫ ૫ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  ૧ ૧૩૬ ૩૪ ૪ ૦ ૧ ૬૩ ૭૫ ૦ ૦ 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  433 

------ 
સુરત 

સુરત (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) સુરત (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

કનકપુર-
કનસાડ ૦ ૧ ૬ ૩ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ 

બારડોલી ૧ ૨૦ ૧૦ ૦ ૦ ૫ ૨૦ ૨૯ ૦ ૦ 
માંડવી ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫ ૦ ૦ 
તરસાડી ૦ ૫ ૬ ૦ ૦ ૦ ૨ ૪ ૭ ૦ 
સુરત 
મહાનગરપાિલકા ૧૭૦ ૪૫૮૨ ૨૪૮ ૪૩ ૦ ૫૪૮ ૩૬૫૭ ૩૮૬ ૨૯ ૦ 

િજ ા કલુ  ૧૯૧ ૪૮૯૪ ૫૪૮ ૫૯ ૦ ૫૮૧ ૩૮૭૪ ૭૦૨ ૪૪ ૦ 
પ ક-બ----- 

તાપી 
તાપી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) તાપી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

યારા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સોનગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િજ ા 
( ા ય+ શહેર) કલુ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

------ 
સુરત 

સુરત (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) સુરત (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

કનકપુર-
કનસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બારડોલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
માંડવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
તરસાડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
સુરત 
મહાનગરપાિલકા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િજ ા 
(શહેર+ ા ય) કલુ  ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 
નમદા અન ેછોટાઉદેપુર િજ ામા ં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અન ેક ગોફીવરના ન ધાયેલ કેસો  

 ૨૨૬૩૪ ી ેમિસંહ વસાવા  (નાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર 
નમદા અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામા ં િજ ાવાર/શહેરવાર વાઈન લ,ુ 
મેલે રયા, ડે યુ, િચકનગુિનયાુ , ક ગો ફીવરના કેટલા કેસો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચે મુજબના 
દદ ઓ ન ધાયા. 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત રોગવાર, વષવાર, િજ ાવાર/શહેરવાર કેટલા 
યિ તઓના મૃ ય ુથયા, અન ે

  (૨) તે પૈકી મા  છોટા ઉદેપુર િજ ામા ંવષ-૨૦૧૯ મા ં
વાઈન લ ુરોગના કારણ ેએક મૃ ય ુથયેલ છે. 

 (૩) ઉ ત રોગોન ે િનયં ણમા ંરાખવા સરકારે શી કાયવાહી કરી 
? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા ઉ ત રોગોન ેિનયં ણમા ંરાખવા 
માટે નીચે મુજબના ંપગલા ંહાથ ધરવામા ંઆ યા. 

 ડે યુ, મેલે રયા, િચકનગુિનયા તથા ક ગો ફીવરન ે
િનયં ણમા ં રાખવા ફીવર સવલ સ, પોરાનાશક 
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કામગીરી, જતુનાશકં  દવા છટકાવં  કામગીરી, 
ઈ ડોર ફોગ ગ કામગીરી અને આરો ય િશ ણ 

વૃિ  જવેી િવિવધ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવ ે
છે. 

 વાઈન લ ુ અંતગત તમામ સરકારી સં થાઓમા ં
ીન ગ અન ે દવા મફત પુરી પાડવામા ં આવ ે છે. 

યા ં વાઈન લનુા કેસ ન ધાય છે તેની ન કની 
હોિ પટલમા ંઆઈસોલેશન વોડ પણ ઉભો કરવામા ં
આવ ેછે. 

 ક ગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન િવભાગ સાથ ે
સંકલન કરી પશુઓમા ંઇતરડી નાશક કામગીરી હાથ 
ધરવામા ંઆવ ેછે. 

નમદા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) નમદા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા ક ગો ફીવર વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

રાજપીપળા ૦ ૧૨ ૩ ૦ ૦ ૦ ૬ ૫૧ ૦ ૦ 
િજ ા કલુ  

(શહેર+ ા ય) ૦ ૭૫ ૯ ૧ ૦ ૮ ૬૩ ૮૯ ૦ ૦ 

 
છોટાઉદેપુર (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) છોટાઉદેપુર (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

શહેરનંુ 
નામ વાઈન 

લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  
ગુિનયા 

ક ગો 
ફીવર 

વાઈન 
લુ મેલે રયા ડે યુ િચકનુ  

ગુિનયા 
ક ગો 
ફીવર 

છોટાઉદેપુર ૦ ૧૫ ૨ ૦ ૦ ૧ ૫ ૧ ૦ ૦ 
િજ ા 

(શહેર+ ા ય) કલુ  ૪ ૩૭૮ ૧૨ ૧૨ ૦ ૧૭ ૧૮૧ ૪૦ ૬ ૦ 

--------- 
સાબરકાંઠા અન ેઅરવ ી િજ ામા ંતાલુકાવાર કૃિષ િવષયક વીજ ડાણ  

 ૨૨૪૯૯ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય ઉ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
અને અરવ ી િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા કૃિષ િવષયક વીજ 

ડાણો આપવાના બાકી છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
ડાણો પૈકી કેટલા વીજ ડાણો એક વષ અન ે બે વષથી 

વધુ સમયથી આપવાના બાકી છે, અન ે

 

 (૧) અન ે(૨) પ ક-અ મુજબ. 
  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કને શનો યા ં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખેતી િવષયક વીજ ડાણ આપવુ ં એ સતત 
ચાલતી યા છે. િતવષ માળખાગત સુિવધા, વીજ 
િવતરણ યવ થા અન ેવીજ તં  પર પડનાર બો  ઉપરાંત 
યોજનાવાર નાણાકીય આયોજનન ે યાન ેલઈને વીજ ડાણો 
આપવાન ુ આયોજન કરવામા ં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી 
િવષયક વીજ ડાણો આપવામા ં વીજ વહન અને વીજ 
િવતરણ એ તબ ાઓ ઉપરાંત નાણાકીય પ રબળ મહ વનુ ં
હોઈ તમામ બાબતો યાન ેલઈ તબ ાવાર િનકાલ કરવામા ં
આવતો હોય છે. 

પ ક –અ  

િજ ો તાલુકો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ આપવાના બાકી કૃિષ 
િવષયક વીજ ડાણો 

એક વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા 

બે વષ કરતા વધુ 
સમયથી પડતર 

અર ઓની સં યા  
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ઈડર ૭૬૮ ૨૩૬ ૦ 
હમતનગરં  ૪૦૮ ૩૯ ૧ 

ાંિતજ ૨૧૮ ૩૨ ૦ 
તલોદ ૨૯૩ ૨૨ ૦ 
વડાલી ૨૦૬ ૫ ૦ 

ખેડ ા ૪૦૨ ૧૮ ૦ 
પોશીના ૪૦૫ ૧૯ ૦ 

 
 
 
 

સાબરકાંઠા 

િવજયનગર ૧૯૨ ૩ ૦ 
મેઘરજ ૧૩૯૧ ૪૨૬ ૦ 
મોડાસા ૭૨૦ ૧૮૭ ૦ 
બાયડ ૫૯૭ ૭૯ ૦ 

ધનસુરા ૩૩૧ ૮૬ ૦ 
માલપુર ૩૯૩ ૩૦ ૦ 

અરવ ી 

ભીલોડા ૨૨૭ ૨ ૦ 
--------- 

રા યમા ંઆરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ હેઠળ બોડ કોપ રેશનોથી થયલે આવક અન ેખોટ  
 ૨૨૫૯૫ ી કાિંતભાઇ સોઢા પરમાર  (આણંદ) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (આરો ય) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આરો ય અન ે
પ રવાર ક યાણ િવભાગના તાબા હેઠળના કેટલા  
બોડ-કોપ રેશન આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આરો ય અન ે
પ રવાર ક યાણ િવભાગના તાબા હેઠળ નીચે મુજબના  
કલુ -૦૨ (બે) બોડ-કોપ રેશન આવેલ છે. 
૧. ગુજરાત મેડીકલ સિવસીસ કોપ રેશન 
િલિમટેડ(GMSCL) 
૨. ગુજરાત ઔષિધય વન પિત બોડ (GMPB) 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે નાણાંિકય વષવાર ઉ ત 
બોડ-કોપ રેશન વાર કેટલી રકમની ખોટ અન ેકેટલી રકમની 
આવક થઈ, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે નાણાકીય વષવાર ઉ ત 
બોડ-કોપ રેશન વાર થયલે આવકની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મળેલ રકમ ./- 
(લાખમા)ં મ નાણાંિકય વષ 

GMSCL GMPB 
૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૯.૮૫ ૧.૭૮ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૩.૯૮ ૨.૫૯ 
 સદર બ  ેબોડ-કોપ રેશનમા ંકોઇ ખોટ થયેલ નથી. 

 (૩) બોડ-કોપ રેશનની ખોટ ઘટાડવા શાં પગલા ંલીધા 
? 

  (૩) લાગુ પડતંુ નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અન ેક છ િજ ામા ંસે સટે સ, વેટ અન ે .એસ.ટીની વસૂલાત  

 ૨૨૪૮૨ ી કા તીભાઇ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (નાણા)ં જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામા ં સે સટે સ, વેટ કે એસટી અ વય ે
.૧૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા 

કેટલા ઔ ોિગક ગૃહો કે યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  
અન ુ િજ ો એકમ 
૧ બનાસકાંઠા ૭૪ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ઔ ોિગક એકમો કે 
યાપારી ગૃહો પાસેથી કલુ  કેટલી રકમ વસૂલ કરવાની બાકી 

છે, અને 

  (૨)  

અન ુ િજ ો એકમ વસૂલવાની બાકી રકમ 
( . કરોડમા)ં 

૧ બનાસકાંઠા ૭૯૫ ૧૧૨.૩૩ 
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 (૩) ઉ ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તેવા 
કેટલા એકમો સામ ેઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શું પગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૩) િવિવધ સ ાિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ મનાઈ 
હકમુ  િસવાયના, બનાસકાંઠા િજ ામા ં ૭૩૨ એકમોમા ં તથા 
ક છ િજ ામાં ૩૫૦૫ એકમોમા ંગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મૂ યવિધત કાયદા, માલ અન ે સેવા કર કાયદા તથા જમીન 
મહેસૂલ કાયદા અ વય ેપગલા ંલવેામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
મોરબી અન ેઅમરેલી િજ ાઓમા ંર તાઓના કામની મંજરીૂ   

 ૨૨૫૪૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને અમરેલી િજ ામા ંરા ય હ તકના 
કેટલા ર તાઓ નવા અન ે કેટલા ર તાઓના સમારકામ 
કરવાની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા ર તાનુ ં કામ પૂણ 
થયુ,ં 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ર તાનુ ં કામ ચાલ ુ છે અને કેટલા 
ર તાનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંબાકી છે, અન ે

 

 (૧), (૨) અને  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય 
િવભાગમા ંમોરબી અને અમરેલી િજ ામા ંનવા ર તાઓ તેમજ 
સમાર કામ વાળા ર તાઓ 

િજ ો વષ કામો મંજૂર પૂણ ગિત 

શ  ન 
થયેલ 
(બાકી 
કામ) 

નવા ર તા - - - - 
૨૦૧૮ 

સમારકામ - - - - 
નવા ર તા - - - - 

મોરબી 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૬ ૨ ૨ ૨ 
નવા ર તા - - - - 

૨૦૧૮ 
સમારકામ ૭ ૭ - - 
નવા ર તા - - - - 

અમરેલી 

૨૦૧૯ 
સમારકામ ૧૧ ૪ ૭ -  

 (૪) ઉ ત બાકી કામ કયા ં સુધીમા ં પૂણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી યા પૂણ કરી બનતી 
વરાથી. 

--------- 
પાટણ જકશનં  ઉપર લાયઓવર પુલનુ ંબાંધકામ  

 ૨૧૯૩૪ ી અરિવંદકમારુ  પટેલ  (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ-
ચાણ મા-પાટણ-ડીસા રોડ પરના પાટણ જકશનં  ઉપર 
લાયઓવર પુલનુ ં બાંધકામ માટે કોઇ આયોજન છે કે કેમ, 

અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ કામગીરી માટે 
કેટલી રકમની મંજરીૂ  આપવામા ંઆવલે છે ? 

  (૨) . ૨૭૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
િવધાનસભાની સિમિતના અહવાલની રજઆતે ૂ  

 િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટની સિમિતે નાં પાંચમા અહવાલની રજઆતે ૂ  /S B # 
 ી ી રાઘવ  પટેલ(સિમિતના મુખ ી)  :  માનનીય અ ય ી, હ ું િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટેની 
સિમિતનો પાંચમો અહેવાલ રજ ક  છૂ ું ં .  

અહવાલ રજ કરવામાં આ યોે ૂ . 
િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટની ે સિમિતના મુખ ીનો તાવ  

    ી ી રાઘવ  પટેલ(સિમિતના મુખ ી) :  માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે આ સભાગૃહ ું ં ંૂ ુ
િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટેની સિમિતના પાંચમા અહેવાલ સાથે સમંત થાય. 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ .
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 રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહલો દવસે )  
 અ  ય ી : રા યપાલ ીના સંબોધન માટે માનનીય સ  ય ી િપયૂષભાઇ દેસાઇ તરફથી જ ેઆભાર  તાવ રજ ૂ
કરવામા ંઆ  યો છે અને જને ેમાનનીય સ  ય ી કબેરભાઇ ડ ડોરે અનુમોદન આ  યુંુ  છે તે આ માણ ેછે.  
 રા યપાલ ીને નીચે મુજબનો સદંેશો પાઠવવો- 
 ‘‘ અમો, આ સ માં એક  થયેલા ગુજરાત િવધાનસભાના સ  યો, રા યપાલ ીએ આ સભાગૃહ સમ  કરેલા 
સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 
  ડો. અિનલ િષયારા :  માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ ું ૧ રજ ક  છૂ ું ં . 
 "અંબા થી ઉમરગામ સુધીના સવાગી િવકાસ અંતગત િશ ણ ે  ેએકલ ય કલો અન ેઆ મશાળાઓમા ંિશ કો ૂ
તેમજ જ રી ટાફની કેટલી ઘટ છે તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી. "  

સુધારા માંક- ૧  રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ ું ૪ રજ ક  છૂ ું ં . 
 "રાજયમા ં૪૦,૦૦૦ કરતાં વધુ ફેકટરીઓ ન ધાયેલ છે, પરતુ તે પૈકી હાલ કેટલી ફેકટરીઓ કાયરત છે તે બાબતનો ં

વચનમાં કોઇ ઉ ેખ નથી. " 
સુધારા માંક-૪  રજ કરવામા ંઆ યોૂ . 

 ી ુમનિસંહ મ. ડે  : : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ પ રજ ક  છું ં ંૂ ુ . 
 "બાળકો, િકશોરીઓ અને માતાઓને ગુણવ ાયુકત ડેરી પેદાશો કઇ કઇ અપાય છે અને તે માટે કેટલો ખચ કરવામા ં
આવે છે તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી. "  

સુધારા માંક- પ  રજ કરવામા ંઆ યોૂ . 
 ી બાબુભાઇ કા. વા : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ ું ૬ રજ ક  છૂ ું ં . 
 "ભાવનગર ખાતે િવ નું સવ થમ સી.એન. . ટિમનલનું કયારે કામ શ  થશે અને કયારે પૂણ થશે તે બાબતનો 

વચનમાં કોઇ ઉ ેખ નથી. " 
સુધારા માંક- ૬  રજ કરવામાં આ યોૂ . 

 ી હષદકમાર માુ . રીબ ડયા : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મજુબનો સુધારા માંકઃ ું ૯ રજ ક  છૂ ું ં . 
 "ખાતર અને િબયારણ ખેડતોને સમયસર મળી રહે તે માટે તેના િવતરણ અંગેૂ  સરકારે કરેલ યવ થા બાબતનો કોઇ 
ઉ ેખ નથી. " 

સુધારા માંક- ૯  રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી મોહનિસંહ  છો. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃું ૧૦ રજ ક  છૂ ું ં . 
 "આ દવાસીઓને જગલની જમીનના ં ૧૩ લાખ એકર કરતાં વધુ જમીનના લાભ આ યા છે પણ હજ કેટલાને આ ુ
લાભો આપવામાં આવશે તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી. " 

સુધારા માંક-૧૦ રજ કરવામા ંઆ યોૂ . 
 ી ભાવેશભાઇ બા. કટારા :  માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મજુબનો સુધારા માંકઃ ું ૧૧  રજ ક  છૂ ું ં . 
 "ઉકાઇ જળાશય આધારીત ઉ છલ, નીઝર અને સોનગઢ તાલુકાના ર૭,૬૦૦ હેકટર િવ તારને લાભો આપવા 
િપયા ૯૬ર.૧૧ કરોડના કામો ગિત હેઠળ છે તે કયારે પૂણ થશે તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી. " 

સુધારા માંક- ૧૧  રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ીમતી ગેનીબેન  ન. ઠાકોર :  માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ ું ૧૩  રજ ક  ૂ ં છંુ. 
 "રાજયમાં ૩૩,પ૦૦ ાથિમક શાળા, ૬પ૦૦ મા યિમક શાળા અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ મળી કલ ુ
૪૦,૦૦૦ શાળાઓમાં ૭૦ લાખ જટેલા િવ ાથ ઓ અ યાસ કરે છે તે પૈકી સરકારી શાળાઓ કેટલી તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ 
નથી. "  

સુધારા માંક- ૧૩  રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી અ યકમારુ  ઇ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ ું ૧પ  રજ ક  છૂ ું ં . 
 "ગૌશાળા માટે જમીન ફાળવવા અંગેની નીિત અ વયે કેટલી જમીન ગૌશાળાઓને ફાળવવામાં આવી તે બાબતનો 
કોઇ ઉ ેખ નથી. " 

સુધારા માંક- ૧પ  રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી આનંદભાઇ  મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મજુબનો સુધારા માંકઃ ું ૧૮  રજ ક  છૂ ું ં . 
 " ટે ય ૂ ઓફ યિુનટીના િવિવધ ોજકેટોમા ં ૩૦૦૦ જટેલા લોકોન ે રોજગારી મળી રહેલ છે પરતુ તેમાંથી થાિનક ં
લોકોને કેટલી રોજગારી અપાઇ તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી." 

સુધારા માંક-૧૮ રજ ૂ કરવામા ંઆ યો. 
 ી જશપાલિસહં મ. પ ઢયાર : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ રર રજ ક  છું ં ંૂ ુ . 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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 " ડસે બર-ર૦૧૯માં ર૭૦૦૦ બાળકો અને પ૦૦૦ સગભા માતાઓને રસીકરણ કયા પછી કેટલા બાળકો-
માતાઓને રસી આપવાની બાકી છે તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી. " 

સુધારા માંક- રર રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી અિ નભાઇ લ. કોટવાલ : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ રું ૩  રજ ક  છૂ ું ં . 
 "સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ માટે મહાનગરપાિલકાઓને ૩ર૩ કરોડ ફાળવલે છે તેમા ં મહાનગરપાિલકાઓ અન ે
નગરપાિલકાઓ દીઠ કેટલી રકમ ફાળવી અન ેકેટલી રકમ બાકી છે તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી." 

સુધારા માંક- ર૩  રજ કરવામા ંઆ યોૂ . 
 ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ રું ૪  રજ ક  છૂ ું ં . 
 " હાલી દીકરી યોજનામાં કલ કેટલી દીકરીઓને સહાય આપવામાં આવી તેુ  બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી. " 

સુધારા માંક- ર૪  રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી િ જશે મરે  : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સધુારા માંકઃ રપ  રજ ક  છું ં ંૂ ુ . 
 "સૌની યોજનાના ચારેચાર લ કના બાકી રહેલા કામો કેટલા સમયમાં શ  કરવામા ંઆવશે અને કયારે પૂણ થશ ેતે 
બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી." 

સુધારા માંક- રપ  રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકઃ રું ૬  રજ ક  છૂ ું ં . 
 "નદીઓ પર બનેલા હરોળબંધ ચેકડેમોના કારણે અનેક નદીઓ પુનઃ વન પામી છે તેમા ં કઇ કઇ નદીઓ છે તે 
બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી." 

સુધારા માંક- ર૬ રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી કાિ તભાઇ  શા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ મારો નીચે મજુબનો સુધારા માંકઃ રું ૭  રજ ક  છૂ ું ં . 
 "કદરતી આફતમા ંખેડતોને નુકસાન થયું છે તેમાં િપયા ુ ૂ ૩૭૯પ કરોડની રાહત પેકેજના િનણય પછી તેનો લાભ 
કેટલા ખેડતોને કયારે અપાયો તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથીૂ . " 

સુધારા માંક- ર૭ રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી તુભાઇ હ.ચૌધરી:માનનીય અ  ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકું -ર૯ રજ ક  છૂ ું ં .  
 "રા યમાં કેળા-ચીક જવેા બાગાયતી પાુ કોમાં ભારે વરસાદથી અન ેમાવઠાથી યાપક નુકસાન થયું છે તે માટે કોઇ 
રાહત પેકેજ અપાયું નથી અન ેપાક િન ફળ ગયો છે તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથી." 

સુધારા માંક-ર૯ રજ કરવામા ંઆ  યોૂ . 
  ીમતી ચં ીકાબેન  છ. બારીયા : માનનીય અ  ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધાું રા માંક-૩૩ રજ ક  છૂ ું ં .  
 "િજ ા ક ા પોટ સંકલ શ  કરવામાં આવેલ છે તેમાં કેટલા કોચની ભરતી કરવામાં આવલે છે તે બાબતનો કોઇ ુ
ઉ ેખ નથી." 

સુધારા માંક-૩૩ રજ કરવામા ંઆ  યોૂ . 
 ી લલીત વસોયા: માનનીય અ  ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સધુારા માંકું -૩૪ રજ ક  છૂ ું ં .  
 "૭૦માં વન મહો સવ ઉજવણી અંતગત કલ કેટલો ખચ કરવામા ંઆ યો તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ ુ  નથી. " 

સુધારા માંક-૩૪ રજ કરવામા ંઆ  યોૂ . 
 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ : માનનીય અ  ય ી, હ મારો નીચે મુજબનો સુધારા માંકું -૩પ રજ ક  છૂ ું ં .  
 "લોકોને આપઘાત કરતા અટકાવવા ૧૦૪ હે પ લાઇનમાં કેટલી રજઆતો આવી તે બાબતનો કોઇ ઉ ેખ નથીૂ . " 

 સુધારા માંક-૩પ રજ કરવામાં આ  યોૂ . 
 અ ય ીઃ હવે રા યપાલ ીના સંબોધન માટેના આભાર તાવ અને તેના ઉપરના સુધારા ઉપરની ચચા આગળ 
ચાલશ.ે  
 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ(નવસારી) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યના મહામહીમ રા યપાલ ીએ આ 
સભાગૃહ સમ  વષ ર૦ર૦ના વષ માટેના િવકાસના અને સુશાસનના પગલાઓનો અહેવાલ આપતંુ વચન કયુ છે. તેનો 
આભાર તાવ ય ત કરવાની આ ગૃહે મને તક આપી છે, એને મારા રાજકીય વનની ગૌરાવંીત ણ છે તેમ હ માનું છું ંુ . આ 
તબ ે  મુ યમં ી ી, નાયબ મુ યમં ી ી અને તમામ સ ય ીઓનો આભાર માનુ ંછંુ. 
  ગુજરાત રા ય એક આદશ રા ય હતંુ અને છે, પણ ભારતના માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ આ 
ગુજરાતના નેતા તરીકે અને મુ યમં ી તરીકે જ ે િવકાસનું વાતાવરણ ઉભું કયુ છે, એનાથી ો સા હત થઇને એક લોક 

િતિનિધ તરીકે આજ ે આ આભાર તાવ રજ કરતા આનંદૂ , ગૌરવ અન ે સંતોષની લાગણીનો અનુભવ ક  છં ંુ . કોઇપણ 
શતા દીની શ આતના બે દશકા એ એક શતા દી પૂરી થવી અને બી  શતા દી શ  થવી એના વ ચેનો સં મણકાળ હોય છે. 
૧૮મી સદીના અંતમા ંજે સ વોટ ારા ટીમ એિ જન એટલે વરાળયં ની શોધ થઇ અન ેપૈડ ફરતંુ થયુંું . આ રીતે ૧૯મી સદીના 
શ આતના બે દશકામાં ઔ ોિગક ાંિતની શ આત થઇ અને એને વેગ મ ો. િવ એ એ ી બેઇઝ ઇકોનોમી તરફથી 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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ઇ ડ ટીયલ ઇકોનોમી તરફ યાણ કય.ુ એ જ રીતના ર૦મી સદીમા ં૧૯૧પમાં મહા મા ગાંધીનું આ કાથી ભારતમાં આવવાનુ ં
થયું અને દેશ દિુનયામાં ગુલામીની સાંકળોમાંથી આઝાદીની ચળવળની શ આત થઇ. ર૦મી સદીના ર દશકા પૂરા થતા આ 
દેશમા ંપણ આઝાદીની ચળવળ એની ચાઇએ પહ ચી. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે કોઇપણ શતા દીની શ આતના બે 
દશકામા ંજ ેકઇ પાયો નાખીએ એ શતા દીના બાકીના ં ૮ દાયકા એ પાયા પર ઇમારત ચણતા હોય છે. ર૧મી સદીનો બી  
દશકો પૂરો થવા પર છે, યારે આ બે દશકામા ંજ ેકઇ આિકટે ટ આપણે કરીએં , એના આધારે આગામી ૮૦ વષનુ ંભિવ ય 
ન ી થવાનું છે. આ રા ય અન ેઆ દેશ ખૂબ જ નસીબદાર છે. આ ર૧મી સદી જનેે ઇ ટરનટેની સદી કહીએ છીએ, જનેે 
ડિઝટલ સદી કહેવાય છે. એ સદીન ે નેતૃ વ આપવાનું કામ વષ ર૦૦૧થી િવઝનરી યિ ત વના માિલક એવા દેશના 
ધાનમં ી ી નરે ભાઇએ આ યું છે. ર૧મી સદીમાં આવતા આવતા એ ી ઇકોનોમીમાંથી ચાલીને ઇ ડિ ટઝ ઇકોનોમીનો 

તબ ો પસાર કય . આપણે એ તબ ો પસાર કરીન ે આપણે નોલેજ ઇકોનોમીના િવ મા ં વે યા છીએ, યારે આપણી 
નીિતઓ, આપણા કાય મો અન ે આપણી યોજનાઓ આ નોલેજ બેઇઝ ઇકોનોમીમાંથી આપ ં Demographic 
Dividend એટલ ેકે આપ ં યુવાધન પાછળ ન રહી ય એની િચંતા કરવી પડે. મન ેખૂબ આનંદ અન ેગવ છે કે માનનીય 
નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વવાળી કે  સરકારના માગદશન હેઠળ ગુજરાતની ી િવજયભાઇ પાણીના વડપણવાળી 
ભા.જ.પ.ની સરકાર આ િવચારોને યાને રાખીને કામ કરે છે. જ ેરા યપાલ ીના અિભભાષણથી ફિલત થાય છે. એટલા માટે 
કહ છ કે એ ખુદા એક આઇના એસા ભી બના દેું ંુ , હમ ે ચહેરા ન હ િનયત દખા દ.ે આ સરકારની િનયત અને મં છા એ 
રા યપાલના ભાષણમાં ફિલત થાય છે એમ કહ તો જરા પણ અિતશયોિ ત નથીું . કોઇપણ શાસન ણાિલના સમાજમાં તમામ 
વગ નો સ હયારો િવકાસ અન ે ગિતન ે ાધા ય હોય છે, આ કારની શાસન યવ થા જન જનની ગિતના ઉ ેશને િસ  
કરી શકાય તો જ એવી શાસન યવ થાને વાભાિવક રીતે સવ વીકૃિત મળ ેછે. ૭મી ઓગ ટ, ર૦૧૬થી મુ યમં ી તરીકે ી 
િવજયભાઇ પાણી અન ેનાયબ મુ યમં ી તરીકે માનનીય ી નીિતનભાઇ પટેલ ે ગુજરાતની શાસનધૂરા સંભાળી ગુજરાતના 
ખૂણેખૂણાના િવકાસ માટેની ન ર પ રભાષા એ અંિકત કરીને િવકાસ ઉપર િવ ાસની કેડીન ે આગળ ધપાવવા માટે જ ે
પારદશકતા, સંવેદનશીલતા, િનણાયકતા અને ગિતશીલતાના ચાર આધાર તંભોન ે આધારે ગુજરાતના િવકાસની કચ ૂ

ળવી રાખી છે. મ એમ ક ું કે ર૧મી સદીમા ં યારે આપણે નોલજેબેઝ ઇકોનોમીની વાત કરીએ છીએ યારે આપણી સરકાર 
રા નો દરેક બાળક શાળામાં ઉ ચ ક ાનું િશ ણ મેળવે એને માટે ક ટબ  છે. હ એમ માનું છ કે િશ ણ િવભાગ આપણા ું ંુ
ઋિષતુ ય કેિબનેટ મં ી આદરણીય ભુપે િસંહ ના નેતૃ વમા ંજ ેકામ કરી ર ો છે યારે મન ેઆનંદ એ વાતનો છે કે રા ીય 
ક ાના આવેલા સરવેમાં ગુજરાતનો આંક ચેને ચે વધતો વા મળે છે. તાજતેરમાં પરફોરમ સ ેડ ગ ઇ ડે સમાં સમ  
દેશમા ંઆપ ં ગુજરાત થમ રા ય છે એમ કહ તો ખોટ નથીું ં ુ . આજનો િવ ાથ  પોતાને લોબલ ક ડ ટ કરી શકે, રા યની 
તમામ યુિનવિસટી અને પોલીટેકનીક કોષ માં થમ વરસમાં વશે મેળવલે હોય તેઓને ઉ ચ ગુણવ ાવાળા નમો ટે લેટ 
પણ અનેક િવ ાથ ઓને આપવામાં આવેલ છે. માનનીય અ ય ી, િશ ણ એવું હોવુ ં ઇએ કે બાળક અથવા મનુ યના 
શરીરના મન અન ેઆ મામાં ે  જ ેકઇ છે તે બધંુ બહાર લાવવુ ંએને િશ ણ કહેવાય છેં . હાલની અંદર એક ાંિતકારી િનણય 
આદરણીય આપણા િશ ણમં ી ીએ ગુજરાતના મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ બોડમાં જ ે લીધો છે એ દાદ 
માગી લ ેએવી વાત છે એ છે રેકડ ડીઝીટાઇઝેશનની. ૭૦ વરસ જની તમારી માકશીટ હોયૂ , એનાથી આગળ ચાલીને કહ તો ું
તમારા માણપ  હોય, તમારા માઇ ેશન સ ટ ફકેટ લેવાના હોય, તમે અમે રકામા ં બેઠા હોય કે િવદેશમાં બીજ ે યાંક બેઠા 
હોય તો તમે તમા  નામ લખો એટલે તમને તમારી માકશીટની કોપી મળી ય છેં , આનો ન કથી સા ી હંુ એટલા માટે ર ો 
છ કે યારે કેબીનેટ મં ી અન ે િવરોધપ ના સ ય ીઓ પણ સાથે હતા યારે આદરણીય ભુપે િસંહ એ જની ુ ૂં
એસ.એસ.સી.નું એમનું માણપ  મેળવવા માટે એમનું નામ લ યુ ંકે તરત જ એનું માણપ  એમના હાથમાં આવી ગયુ.ં આ 
ખૂબ મોટી િસિ  છે. ૭૦ વરસ જના રેકડનું ડીઝીટાઇઝેશન કયુ છે યારે િશ ણ િવભાગને હ એના માટે અિભનંદન આપંુ છૂ ુું ં . 
  

સભાપિત ી દુ યંતભાઇ પટલ અ ય થાનેે  
 માનનીય અ ય ી, યિ ત આિથક રીતે ગરીબ હોઇ શકે પણ બુિ થી એ ગરીબ નથી હોતો. શાળા અપડેશન એનુ ં
ક યુટરાઇઝેશન થાય, ઇ ટરનેટ થાય, સુિવધા, માટ લાસ મ થાય અને વ યુઅલ લાસ થાય તે જ રી છે. ાનકજ ુ ં
યોજનાને કારણે આ વખતે ૧પ૦૦૦થી વધુ લાસોને એ યુકેશન પૂ  પાડવામાં આવેલ છેં . તમામ સ ય ીઓને મારી િવનંતી 
છે કે, આ ાનકજ યોજના હેઠળ લાસમા ંજ ેબોડ આપવામાં આવે છેુ ં  એ વા જવેું હોય છે. તાજતેરમાં રા યના િશ ણ 
િવભાગમા ંજ ેએક મોટો િનણય કરવામા ંઆવેલ છે જમેા ંએિ લના થમ સ ાહથી જ નવા વષના શૈ િણક કાયની શ આત 
થવાની છે અન ેઆગામી દવસોમાં િશ ણ િવભાગ ારા વેકેશન દરિમયાન પણ િશ ણ તર ચંુ લાવવા માટે િશ ણ શ  
રાખવાનો િનણય કય  છે. જમેાં બાળકોન ેવધુ અન ેસારો અ યાસ માટે તે દશામા ંસરકાર મહ વનો િનણય લેવા માગે છે. 
આદરણીય મુ યમં ી અને િશ ણં ી ીએ કમા ડ એ ડ ક ટોલ ોજે ટ ારા ગુજરાતની તમામ ૩રપ૦૦ કલો માટે ૂ
એ યુકેશનમા ંસુધારા માટેનો જ ે ાંિતકારી િનણય કય  છે એનો પણ રા યપાલના વચનની અદંર ઉ ેખ છે એ માટે પણ 
તેઓ ખૂબ અિભનંદનન ેપા  છે. માનનીય અ ય ી, 
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 એજ રીતના મહેસલૂ િવભાગ એ રા યની વહીવટી તંદુર તીન ે િતિબંિબત કરતો િવભાગ છે. આદરણીય 
કૌિશકભાઇના નેતૃ વની અંદર આ િવભાગ ખૂબ કાયશીલ છે યારે જટેલું સુચા  સંચાલન અને સારો વહીવટ મહેસૂલ ં
િવભાગનો થાય તેટલી રા યની ગિત થાય. મને આનંદ એ વાતનો છે કે કદાચ દેશના કોઇ રા યમાં ન હ હોય એવું લેશલેસ 
એડિમિન ટેશનની ટેટે  ગુજરાતનું મહેસૂલ િવભાગ આપી ર ુ ંછે. ાંિતકારી િનણયો લઇન ેઅ તન ટેકનોલો  અને નવીન 
કાય ણાિલ સાથેના સમ વય થકી રા યના છેવાડાના માનવીનો િવ ાસ સંપા દત કરવા ક ટબ  અને િતબ  છે. મહેસૂલ 
િવભાગની સેવાઓન ે ઇ-ગવન સના મા યમ અન ે અ તન ટેકનોલો ના ઉપયોગથી ઓનલાઇન કરવામા ં નાગ રકોન ે
સરળતાથી એમા ંઝડપથી લાભો મળી ર ા છે.  
 માનનીય અ ય ી, એક નવા ાિંતકારી IORA -1, ORA.2.0 લેટફોમથી એક જ િકલક પર પાણી પ ક, 
૭/૧૨ની ન ધ, હ પ  ન ધ, જ ીં , મહેસૂલ કેસની િવગત, િસિવલ કેસની િવગત, િમલકત વેરાની િવગત, દશ વષના 
રિજ ટર દ તાવે  એ ઓનલાઇન વારસાઇ હોય કે ઓનલાઇન િ િમયમ, ઓનલાઇન િબનખેતીનો હકમ ુ ૪૮ કલાકની અદંર 
હાથમાં આવે છે આ ખૂબ મોટી કામગીરી છે. ઓનલાઇન વારસાઇ, િબનખેતી િ િમયમ માટે ઓ ફસે જવાની જ ર નથી ઘરબેઠા 
એન.એ.અન ેિ િમયમના હકમો ઘરેબેઠા મળે છે આ ખૂબજ મોટી ઉપલ ધી છેુ .  
 માનનીય અ ય ી, જમે જમે રાજયના િવકાસનું અને યોજનાનું કદ જયારે મોટ થતંુ ય યારે રાજય સરકારની ું

ઓને અને યોજનાઓને યટેીવ કરવા સ મ માનવબળની આવ યકતા રહે છે. મને આનંદ છે એ વાતનો છે કે ગુજરાત 
સરકાર તેની સમય મયાદામા ં પારદશક રીતે હોનહાર યુવાનોન ે રાજયમાં અિધકારી બનવા માટેની તક પણ પૂરી પાડે છે. 
તાજતેરમાં ૨૯મી યુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ પીએસસી ારા આ વષમાં કઇ તારીખે કઇ હેરાત આવશ,ે કઇ તારીખે તેની 
પરી ા લેવાશ,ે આ પરી ાનુ ંપ રણામ કયારે આવશે વગેરે તમામ બાબતો રાજયના યુવાનોના હતાથ િસ  કરવામાં આવેલ 
છે. કદાચ આટલુ આગોત  અને સમયબ  પરી ાનું આયોજન દેશમાં યુપીએસસી પછી આપ ં રાજય કરે છે એમાં કોઇ ં
શંકાને થાન નથી. એ જ રીતે રાજયમાં કાયદો અને યવ થાની િ થિતનું મૂ યાંકન સાત યપૂણ શાંિત, આિથક વૃિ ઓની 
ગિતશીલતાના ઔ ોિગક ે ે સંબંધો અને જનતામા ંસદભાવનાના આધારે થવું ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, સરકાર ીના એકશન લાન તથા રાજયના કાય મ ગૃહમં ી ી દપિસંહ ડે ની દીઘ િ  
તથા વહીવટી કશળતાના સુચા  અમલથી રાજયમાં કાયદો અને યવ થાની િ થિત સંતોષજનક રહેલ છે અન ે તેના કારણ ેુ
ગુજરાત એ બે ટ ઇ વે ટમે ટ ડે ટીનશેન બની ર ું છે. છે ાં દશ વષનો ડીપીનો દર તે ૧૦ ટકા સુધી પહ યો છે. ધારો કે 
૧૦૦ િપયાનું મૂડીરોકાણ થાય તો તેમાં ૧૬ િપયા એ ગુજરાતના મૂડી રોકાણના અને ૧૦૦ િપયાનો સમ  દેશમા ં
એકસપોટ થાય તો ૨૧ િપયા જટેલો એકસપોટ તે ફકત ગુજરાતમાંથી થઇ ર ો છે. હ ફરીથી વાત ક  તો આપણે ડિજટલ ું ં
સે યુરીમાં વી ર ાં છીએ અને યારે ડિજટલ સે યુરીના કેટલાક પડકારો પણ છે એવા વખતે િજ ા પોલીસ એ બાબતમાં 
સ  થઇ રહી છે.  
 માનનીય અ ય ી, મને જણાવતા આનંદ એ વાતનો છે કે ગુજરાત એ એક મા  એવુ ંરાજય છે કે જયાં કલાસ-૨ 
ક ાના પોલીસ ઇ પેકટરની સીધી ભરતીથી િનમણૂક થાય છે. એિ જિનયર ગ અને ઉ ચ શૈ િણક બેક ાઉ ડવાળા 
અિધકારીઓ પીઆઇ બને જથેી કરીને માટ પોલીસ ગની દશામાં રાજય આગળ વધી શકે અને સાઇબર ાઇમ જવેી ઘટનાઓ 
પર િનયં ણ લાવી શકે. તેના માટે ગુજરાત ફોરેિ સક સાય સ યુિનવિસટી દેશની અ વલ નંબરની યુિનવિસટી બની છે. 
રાજયની સલામતી અને સુર ા અથ તાલીમબ  માનવબળ મળી રહે તે માટે ર ા યિુનવિસટી કાયરત છે. આતંકવાદને સહન 
ન કરવાની આ સરકારની નીિત એ ઝીરો ટોલરે સની નીિત છે અન ેતેના કારણ ેગુજકોક જવેો કાયદો જ ેવષ થી યુપીએની કે  
સરકારમાં પડતર હતો એ વતમાન એનડીએ સરકાર ારા મંજર કરી અમલમાં મૂકવામા ંઆ યો છેૂ .  
 માનનીય અ ય ી, વાસ વન યા ાનો મહ વનો હ સો છે અને આ હ સો યાદગાર બની રહે એ માટે રાજયમા ં

વાસન થળોનું િનમાણ થવું એ જ રી છે. િવ ના પયટનના નકશાની જયારે જયારે ચચા થતી હતી યારે તે પે રસનો એ ફલ 
ટાવર હોય, પીઝાના ઢળતા િમનારા હોય કે ચીનની દીવાલ હોય, તાજમહલ હોય કે ઇટલીનું કોલોશીયન હોય કે યૂયોકનુ ં
ટે યુ ઓફ િલબટ  હોય પરતુ મન ેઆનંદ અને ગવ છે કે ં world Tourist map પર એક નવા થાનનો ઉમેરો થયો છે અન ે

એ થળનુ ંનામ છે ટે યુ ઓફ યુિનટી. માનનીય અ ય ી, રોજના ૩૫ હ ર લોકો આ થળની મુલાકાત લે છે. વતમાન 
સીમાઓ જ ેછે તેના આક ટે ટ સરદાર વ ભભાઇ પટેલન ેઆ એક ખૂબ મોટી ાંજિલ છે. મારે એક છે ી વાત એટલા માટે 
કહેવી છે. હ કોઇ વખત ટીકાું -ટી પણમાં પડતો નથી પરતુ મારે આ છે ી વાત એટલા માટે કહેવી પડે અન ેમારે કહેવુ ંછે કેં , 
ટે યુ ઓફ યુિનટીની ચચા માટે જયારે આજ ેડોના ડ ટ પના ગુજરાતના વાસ દરિમયાન પણ ટે ય ુઓફ યુિનટીએ સરદાર 

પટેલને આદરાંજિલ આપવાનો એક ન  યાસ પણ કય  છે. પરતું  આપની ડાબી તરફ બેઠેલા લોકો એને ભંગારનો ભૂકો કહેતા 
હતા, આ ભંગારના ભૂકાની માનિસકતાનો આ દેશ અને રાજયની એ ભૂ ો વાળી દીધો છે. મારે એ બાબતમાં કશું કહેવાનુ ં
રહેતંુ નથી. મ જ ે િનયિમત સમયમા ં જ ે રાજયપાલ ીના અિભભાષણ પર મારા િવચારો યકત કરવાનો ય ન કય  છે, હ ું
આશા રાખું છ કેુ ં , આ અિભભાષણથી સરકારની કામગીરીની ચચા થશે એ રાજયના િવકાસ માટે દવાદાંડી પ બની રહેશ.ે 
ક ેસ ચલી હમ રાજય નીિત શીખાન,ે હમન ેભી કહ દીયા પહેલે નીિત સે ચલના શીખો, રાજકારણ હમ શીખા દગે.   



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર(સંતરામપુર) : માનનીય અ ય ી, તા.૧૦.૧.ર૦ર૦ના રોજ નામદાર રાજયપાલ ીએ આ 
સભાગૃહને કરેલ સંબોધન બદલ આભાર તાવ પર સમથનમાં મને જ ેિવચારો રજ કરવાની તક આપી તે બદલ સભાગૃહના ૂ
નેતા ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ અન ેસવનો હ આભાર માનુ ંછ અન ેું ંુ
મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની થાપના થઇ પછી પહેલા ગવનર ી એવા મ ા છે કે જઓે ગાયમાતાની અન ે
ઓગનીક ખેતીની િચંતા કરી ર ા છે જ ેગુજરાતનુ ંસૌભા ય છે જ ેબદલ નામદાર રાજયપાલ ી આચાય દવે ત ને અિભનંદન 
આપંુ છ  અને  આભારની લાગણી યકત ક  છુ ું ં ં . 
 જનતાની સરકાર જનતાના ારે, સૌના સાથ અન ે સૌનો િવકાસ અને સરકાર ના આંગણે એ સૂ ન ે આગળ 
ધપાવતાં અમારી સરકાર પારદશકતા, િનણાયકતા, સંવેદનશીલતા, ગિતશીલતાના ચાર આધાર તંભોને આધારે ગુજરાતની 
વણથંભી િવકાસ યા ાન ેઆગળ વધારી રહી છે, રાજયની ન ેયોજનાકીય લાભ મળેવવા માટે તાલુકા કે િજ ા ક ાએ ગયા 
વગર ા ય ક ાએ લાભો મળતા થયા છે. સામા ય ગરીબ અને ા ય નાગ રકો માટે સરકારની પ૭ જટેલી યોજનાઓ અન ે
એવી સેવાઓ ઘર આંગણે ા  થાય, સાચા લાભાથ  રહી ન ય અને ખોટા લાભાથ  લાભ લઇ ન ય, તેની િચંતા કરીન ે
લોકિ ય સેવા સેતૂ કાય મ ારા કલ ચાર તબ ઓમાં રુ ૦૧૯ સુધીમાં ૧.૭૦ કરોડ ઉપરાંત નાગ રકોની સમ યાઓનો થળ 
પર િનકાલ કરીન ે૯૯ ટકા િસિ  અમારી  ગુજરાત સરકારે ા  કરી છે, તે બદલ રાજય સરકારે હ અિભનદંન પાઠવુ ંછું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, સાથ ે સાથ ે વંિચતોનો િવકાસ, વંિચતોના વારે  રાજય સરકાર અડીખમ ઉભી છે. અમારી 
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ગરીબો માટે, આ દવાસીઓ માટે એસ.ટી., એસ.સી., ઓ.બી.સી. માટે તેમજ તમામ સમા  
માટે, ગામડાંઓ માટે, િમકો માટે, િપડીતો અને શોિષતો માટે સંવેદનશીલતા સાથ,ે લોકોના લાભાથ કાયરત છે. અગાઉ 
સરકારી પડતર જમીનમાં ખેતીના હેતુ માટે સાંથણીમાં આપેલી જમીન અંગે કોઇ સહાય આપવામા ં આવતી ન હતી. જમેા ં
અમારી સરકાર ારા હેકટર દીઠ િપયા ૩૦ હ રની સહાય આપવામાં આવે છે. ખેત જમીન િવહોણા ખેતમજરોન ેસરકારી ૂ
જમીનમાંથી છે ા એક વષમાં પર૯ લાભાથ ઓને  આશરે ૧૦૦૪૬ હેકટર જમીનની ફાળવણી કરવામાં આવી છે તે નાની સનૂી 
બાબત નથી, તે બદલ હ રાજય સરકારનો આભાર માનું છું ંુ .  
 આ દવાસી સમાજ માટે અંબા થી ઉમરગામ સુધી સવાગી િવકાસ માટે જમેન ે િશ ણ, િસંચાઇ, એકલ ય કલૂ , 
આ મ શાળા, દાહોદમા ંમે ડકલ કોલેજ, દન સં વની યોજના દશેમાં એક ગુજરાત એવુ ં રાજય છે કે જણેે આ દવાસીઓની 
જગલની જમીનના અિધકારો આ યા છેં . ૧૩ લાખ એકર કરતાં વધુ જમીન આપી સરકાર વંિચતોની વારે રહી છે. નેશનલ 
ટાયબલ યુિઝયમ, િબરશા મુંડા યુિનવિસટી, ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટી કાયરત કરી આ દવાસી િવધાથ ઓને ૪પ૦ કરોડ િપયા 
જટેલી િશ યવિૃત ચૂકવવાનું ભગીરથ કાય રાજય સરકારે કયુ છે. માનનીય અ ય ી, કહેવત છે કે પહેલુ ંસુખ તે તે નયા, 
હે થ ઇઝ વે થ. અમારા ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે આરો યની િવશેષ િચંતા કરીન ેઅમારી સરકારે અ યારથી જ યાસો 
આદયા છે. તેમજ આવનારી પેઢી તંદુર ત અને િનરોગી રહે તે માટે િમશન ઇ ત રસીકરણ કાય મ ારા આંગણવાડીના ર૭ 
હ ર બાળકોને પ હ ર સગભા ધા ી માતાઓને રસીકરણથી રિ ત કરવામાં આવી છે. િવષદ ઇ ધનુ ય રસીકરણ કાય મ 
હેઠળ એિ લથી ર૦૧૯ સુધીમાં કલ ુ ૭,૬૪,૯૬૧ બાળકોન ેરસીકરણથી રિ ત કરવામા ંઆ યાં છે એ નાનીસનુી બાબત નથી.  
 માનનીય અ ય ી, રાજય સરકારની નેમ છે કે યેક િજ ામા ં મે ડકલ કોલેજ હોવી ઇએ, તેના માટે રાજય 
સરકારે ભારત સરકારને દરખા ત મોકલી છે. પંચમહાલ, મોરબી, બોટાદ, દેવભૂિમ ારકા અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં નવી 
મે ડકલ કોલે  થાપવામાં આવશ.ે જનેી પાછળ કલ ુ િપયા ૨૬૦૦ કરોડનો ખચ થશ.ે સાથે સાથે ૮૦૦ જટેલી એમ. બી. 
બી. એસ. ની સીટોનો વધારો થશ.ે જનેો લાભ ગુજરાતના લોકોને મળવાનો છે. આ ગુજરાત રાજય દેશમાં રોજગારી આપવામા ં

થમ નંબરે છે. આ વષ ડસે બર ૨૦૧૯ના અંિતત રાજય સરકારની રોજગાર કચેરીઓ ારા કલ ુ ૨,૭૪,૭૮૮ ઉમેદવારોન ે
રોજગારી પૂરી પાડવામા ંઆવેલ છે. ૭૦૦ જટેલા ઔ ોિગક ભરતી મેળાઓના આયોજનથી ૧,૬૦,૪૯૪ ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
પૂરી પાડવામા ં આવેલ છે. આપણી ગુજરાતની સરકારે છે ા ૬ વષમા ં રાજય સરકારમા ં કલ ુ ૧ લાખ ૨૭ હ રથી વધુ 
કમચારી-અિધકારીઓની ભરતી પણ કરેલી છે. આનાથી આગળ જઇને કહ તો આ રાજય સરકાર મ હલાઓના ઉ થાન અન ેું
નારી સશિ તકરણ માટે પણ કટીબ  છે. સંકિલત બાળ િવકાસ યોજનાના લાભાથ લ મી પોષણ કાય મ અંતગત રાજયની 
૫૩ હ ર ૩૯ આંગણવાડીઓના છ વષની વયના બાળકો, સગભા અને ધા ી માતાઓ, શાળામાં ન જતી િકશોરીઓન ેપૂરક 
પોષણ, પૂવ ાથિમક િશ ણ, રોગ િતકારક રસીઓ, આરો યલ ી તપાસ કરી લાભ આપવામા ંઆવેલ છે. ગુજરાત દેશનુ ં

થમ રાજય છે જમેાં અમુલ જવેા િમ ક ફેડરેશન સાથ ે સમજતી કરીન ે બાળકોુ , િકશોરીઓ, માતાઓને ગુણવ ાયુકત ડેરી 
પેદાશો પૂરી પાડવામાં આવ ે છે. મારી સરકાર હાલી દીકરી યોજના અંતગત દીકરીઓ માટે કખથી કરીયાવર સુધી અડીખમ ુ
સાથે રહેનાર છે. જઓેની વાિષક આવક બે લાખથી ઓછી હોય તેવા દંપિતઓના થમ ણ સંતાનો પૈકી તમામ દીકરીઓન ે
આ હાલી દીકરી યોજના હેઠળ લાભ આપવામા ંઆવે છે. હાલી દીકરી યોજનામાં દીકરીઓને કલ ુ િપયા ૧ લાખ ૧૦ હ રની 
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. ગંગા વ પા આિથક સહાય યોજના હેઠળ મળવાપા  સહાયમાં તા.૧-૪-૨૦૧૯થી વધારો કરી 
૧૨૫૦ િપયા તમામ િવધવા બહેનોન ેઆપવામાં આવ ેછે. આ અગાઉ િવધવા બહેનોને જ ેલાભ આપવામાં આવતો હતો તેમા ં
તેમનો પુ  ૨૧ વષનો થાય યારે એ સહાય બંધ કરવામાં આવતી હતી, તે શરત રદ કરીને સરકારે િવધવા બહેનો માટે 
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આ વન િવધવા સહાય આપવાનો િનણય કય  છે.  જનેો લાભ રાજયની ૫ લાખ જટેલી િવધવા બહેનોન ેમળનાર છે. જળ 
યવ થાપન ે ે આપ ં રાજય અ ેસર છે. જયાં પૂ ં ષાથ હોય યાં આશીવાદ પણ હોય, જળ યવ થાપનની બાબતમા ં

ગુજરાતે સમ  દેશન ે દશા ચ ધી છે. એટલ ેજ નીિત આયોગે સતત ી  વષ જળ યવ થાપન ે  ે ગુજરાત સમ  દેશમા ં
થમ નંબરે હોવાનુ ં હેર કયુ છે. જ ેગુજરાત માટે ગૌરવ સમાન બાબત ગણાય. દેશના વડા ધાન માનનીય ી નરે  મોદી 

સાહેબે નલ સે જલ યોજના અમલમાં મૂકી છે. ગુજરાત રાજયમાં અ યાર સુધીમાં કલ ુ ૭૮ ટકા ઘરોને નળ કનેકશન મારફત 
પાણી આપવામાં આવ ે છે. ૨૦૨૨ સુધીમા ં તમામ ઘરોન ે નલ સ ેજલ, નળથી પાણી મળે તે દશામા ં સરકાર કટીબ  છે. 
ભારતમાં સૌ થમ આપ ં ગુજરાત રાજય એવું છે કે જયાં ૧૬૦૦ િકલોમીટરના દ રયા િકનારે પણ ડીસેલીનશેન લા ટ 
લગાવીને દ રયાનું ખા  પાણી દૈિનક ં ૩૭ કરોડ લીટર પાણી મીઠ કરવાની યવ થાું  સરકાર કરવાની છે. સાચંુ ભારત 
ગામડાંઓમાં વસે છે. ગામડાનંો ઉ થાન અને િવકાસ થાય તેના માટે અમારા ામ િવકાસના મા યમથી અમારી સરકાર 

ાિમણ િવ તારમાં વસવાટ કરતા લોકોના વનમાં આિથક ઉ તી લાવવા માટે આિજવીકા કૌશ ય િવકાસ, સામાિજક સરુ ા 
અને માળખાકીય સુિવધાના અનેકિવધ કાય મો સંલ  િવભાગો સાથે મળીન ેચલાવવામા ંઆવે છે. વ છ ભારત િમશન-આ 
યોજના હેઠળ રાજયમાં કલ ુ ૩૭ લાખથી વધુ શૌચાલયનું િનમાણ કરવામાં આ યું છે. તા.૪-૧-૨૦૧૭ના રોજ મહા મા 
ગાંધીની પાવન ભિૂમ પોરબંદર ખાતેથી મહામ હમ રા પિતની ેરક ઉપિ થિતમાં સમ  ાિમણ ગુજરાતન ેખુ ામા ંશૌચમુકત 
એટલ ે કે ઓ.ડી.એફ. રાજય તરીકે હેર કરેલ છે. અમારા વાહન યવહાર િવભાગ સંબંધી કામકાજન ે પારદશક અન ે
સુિવધાજનક બનાવવા માટે અમારી સરકારે િનણયો કયા છે. જમેાં ગુજરાત રાજયમાં વેશ કરવાના મુ ય ર તાઓ ઉપર 
આર.ટી.ઓ.ની જ ેસો જટેલી ચેક પો ટ ચાલતી હતી તે નાબૂદ કરવાનું ભગીરથ કાય અમારી સરકારે કયુ છે. આ િનણયના 
અમલથી આર.ટી.ઓ. ચેક પો ટ પર જ ેલાંબી લાઇનો લાગતી હતી તે હવે બંધ થઇ ગઇ છે અને અ ય રાજયોમાંથી ગુજરાત 
રાજયમાં આવતા વાહન ચોલકોને જ ેવાહન ટેકસ ભરવો પડતો હતો તે હવે ઓન લાઇન સુિવધા ઉપલ ધ થવાથી એડવા સ 
ટોલ ટેકસ ભરીને બહારના વાહનો ગુજરાત રાજયમાં વેશ કરે છે. જનેાથી વહીવટી પારદિશતા આવેલ છે. રાજયમાં દર વષ ૭ 
લાખ ૮૩ હ ર કરતા ંવધારે માણસો લન ગ લાઇસ સ કઢાવ ેછે. અ યાર સુધી રાજયની મા  ૩૬ સરકારી કચેરીઓમા ંલન ગ 
લાઇસ સ કાઢી આપવાની સુિવધા હતી, એમાં વધારો કરીને અમારી ગુજરાત સરકારે રાજયની રર૧ આઇ.ટી.આઇ., કોલે  
અને ર૯ પોિલટેકિનક કોલે માં લન ગ લાઇસ સ કાઢી આપવાની નવતર સિુવધાનો આરભ વાહન યવહાર િવભાગ ારા ં
કરવામાં આવેલ છે. તા.૩૧-૧ર-૨૦૧૯ની િ થિતએ આઇ.ટી.આઇ. અને પોિલટેકિનક કોલે  ારા પ૩,ર૦૩ લન ગ 
લાઇસ સ કાઢી આપવામાં આવેલ છે એ નાની સૂની બાબત નથી એ બદલ રાજય સરકારને અિભનદંન પાઠવું છંુ. સાથે સાથ ે

વાસનની વાત અમારા ી િપયુષભાઇએ કરી છે તેમ છતાં પ૬ર રીયાસતોને એક કરવાનુ ંભગીરથ  કાય આપણા લોખડંી 
પૂ ં ષ સરદાર વ ભભાઇ પટેલ સાહેબે કયુ હતંુ. એમની િતભા જટેલી ચી હતી એટલી ચી િતમા બનાવીન ે િવ ની ે  
અ યબીઓમાં આઠમું થાન ા  થયું છે એ ગુજરાત રાજય માટે ગૌરવની બાબત છે. આ વષ નવી પેઢીના યુવાનોને દેશ 

યેની ભાવના વધારવા માટે નળાબેટ સીમા દશનનો કાય મ રાજય સરકાર ારા અમલમા ંમૂકવામાં આવેલ છે. સાથ ેસાથ ે
બાલાિસનોર ડાયનાસોર પાક  યુઝીયમ દુિનયાનું ીજ સૌથી િવરાટ ફોસીલ પાક બનેલ હોવાનુ ંગૌરવ ા  થયેલ છેુ ં . આ 
સાથે ડાયનાસોર ફોસીલ પાક  દેશનો થમ પાક બનલે છે, જ ેગુજરાતને માટે ગૌરવની બાબત છે. સાથે સાથ ેવષ ર૦૧૮મા ં
આવનાર વાસીઓની સં યા હતી એમા ં ૧૪ ટકા જટેલો વધારો થયો છે. ગુજરાતમાં બહારના પ કરોડ ૭પ લાખ જટેલા 

વાસીઓ ગુજરાતમા ંફરવા આવે છે. જનેા મા યમથી વાસન ે ે  અને  સાથે સાથે આિત ય ે ે રોજગારીની િવપુલ તકો 
ઉભી થઇ છે. જનાગઢ  ગીરનાર રોપૂ -વેની કામગીરી ઉષા ેકો દ હીન ેસ પેલ છે. જમેા ંઅંદા ત િપયા ૧૧૦ કરોડનો ખચ 
થનાર છે. આપણી રાજય સરકારે સૌ થમવાર ભવનાથ મહાિશવરા ીનો મળેો થાય છે એને તા.ર૭-ર-૨૦૧૯થી તા.૪-૩-
ર૦૧૯ સુધી લંબાવીન ે થમવાર  ભવનાથ મહાિશવરા ી મેળાને ગીરનાર િશવરા ી કભ મળેા તરીકે હેર કરીન ે એની ુ ં
ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ હતી. રાજય સરકાર ારા તા.૧-પ-ર૦૧૭થી વ ર  નાગ રકો માટે વણતીથ દશન યોજના ચાલ ુ
કરીન,ે આજ દન સુધી આ યોજના હેઠળ આપણા ગુજરાતના ૮,૪૦૦ વ ર  નાગ રકોએ ૧૬૮ર બસો મારફતે ગુજરાત 
રાજયના િવિવધ યા ાધામો તથા વાસન થળો છે જનેી મુલાકાત લીધી અને દશનનો લાભ પણ લીધેલ છે. આપણી રાજય 
સરકારે રમતગમત યુવા અને સાં કૃિતક વૃિતઓના મા યમથી ગુજરાતના યુવાનોમાં પડેલી કીલ છે, જ ેઆવડત છે, એન ે
બહાર લાવવાનું કામ રાજયના યવુક અન ે યુવિતઓની અદંર પડેલી સુષુ  શિકતન ે કામે લગાડીને તેમની  ઉ ને બહાર 
લાવવાનું  કામ એક લેટફોમ ારા મળી રહે એ માટે અમારી સરકારે ખેલ મહાકભની શ આત કરીુ ં . જનેા પ રણામ ેડાંગની 
સ રતા ગાયકવાડ- જનેે ખેલ મહાકભમાં લાભ મ ો મ ો હતોુ ં . એણે  ગુજરાત અને દશેનું  નામ રોશન કય ુછે.  જ ે િતભા 
છે, જ ેિવ ાથ ઓ છે, એન ેતક મળે છે યારે એ િતભા બહાર આવતી હોય છે. ખેલ મહાકભની શ આતના પ રણામે આજ ેુ ં
ગુજરાતના કેટલાય છેવાડાના યુવકો અને યુવિતઓને લાભ મ ો છે. ર૦૧૯માં  ર૯ લાખ ૩ર હ ર ૯૦૩ રમતવીરોએ ભાગ 
લીધો છે. ગુજરાતની શિકત દૂત યોજનાના લાભાથ ઓ ર૦૧૯મા ં એિશયન ગે સ રમી, કોમનવે થ ટેબલ ટેનીશ 
ચે પીયનશીપ, સાઉથ એશીયન ગે સમા ંભારતનુ ં  િતિનધ વ કરેલું હતંુ. જમેા ં કલ રુ ૮ જટેલા મેડલ મેળવીને રાજય અન ે
રા નું નામ રોશન કરેલ છે.   રાજયના ૩૦ િજ ાઓમા ં૪૦ િજ ા ક ાના પોટસ સંકલ ચાલુુ  કરવામા ંઆવનાર છે. સાથ ે
સાથે આ સરકાર ગરીબોન ે  વરેલી છે. સૌનો સાથ અન ે સૌનો િવકાસ એ સૂ  સાથક કરીન ે ધાનમં ી જનધન યોજના 
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અંતગત, ભારતના માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ ારા ારભ કરવામા ં આવેલ જનધન યોજના અંતગત ં
અ યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં ૧.૪૫ કરોડ બક ખાતા ખોલવામા ં આવેલ છે. જનેા ારા રા ય અને કે  સરકારની ૨૫૧ 
યોજનાઓનો સીધો લાભ ડી.બી.ટી.ના મા યમથી ગરીબોના ખાતામાં પૈસા મળે છે. આજ દન સુધીમા ં ૨૫,૩૯૫ કરોડ 
િપયા ડી.બી.ટી. ારા લાભાથ ઓન ેપહ ચાડવામા ંઆવેલ છે એ નાનીસૂની વાત નથી. વન અન ેપયાવરણન ેલગતો આ 

 છે એ થાિનક નથી. એ રા ીય અન ે વિૈ ક તરે અગ યનો બની ગયેલ છે. જ ે માનનીય રા ય સરકારે ૭૦મા વન 
મહો સવની ઉજવણી રા ય તરે ૧, િજ ા તરે ૩૩, મહાનગરપાિલકા તરે ૮, તાલુકા તરે ૨૪૬ તથા ા ય ે ે ૫,૦૬૩ 
થળોએ વન મહો સવની ઉજવણી કરી કલ ુ ૩૧,૮૯૪ હે ટર િવ તારમાં વૃ ારોપણ કરી વનોન ેહ રયાળા બનાવવાનુ ંકામ 

કયુ છે. મને અહ  બોલવાની જ ેતક મળી તે બદલ હ આપ સવનો આભાર માનું છું ંુ . 
  ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ(ઉના) : માનનીય અ ય ી, માનનીય રા યપાલ ીના વચન ઉપર સાથી સ ય ભાઇ ી 
િપયુષભાઇ જ ેઆભાર તાવ લઇન ેઆ યા છે અને તેન ે ી કબેરભાઇએ ટેકો આ યો છે તેમાં મારા િવચારો રજ કરવા માટે ુ ૂ
ઉપિ થત થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, રા યપાલનું વચન એ સરકારની િસિ ઓ અને નીિતઓનું વણન કરતો દ તાવેજ છે. એ 
દ તાવેજ યારે આ સ માનનીય ગૃહ સમ  મૂકવામ ંઆવે યારે તેમાં દશા અન ે િ  સંપૂણપણે પ  હોવી ઇએ. આ 

વચનમાં યાંય દશા અને પ  િ  દેખાતી હોય એવું મને લા યું નથી. સરકારની નીિતઓ અન ેસરકારની િનયત. આ 
વચન તાં સરકારની નીિતઓ પણ પ  નથી અને સરકારની િનયત પણ સાફ નથી. ી િપયુષભાઇએ છે ે તાજતેરમા ં

અમદાવાદ મોટેરા ખાતે કાય મ થયો તેનો ઉ ેખ કય . તેની વધુ કોઇ વાત નહ  ક ં , પણ એટલું યાદ અપાવવા માગંુ છ કે ુ ં
ટ પને આપે યાદ કયા પણ આપે એ પણ ન ભૂલવુ ં ઇએ કે એ જ અમે રકાએ આપણાં સાહેબને વીઝા આપવાની ના પાડી 
હતી.  
 માનનીય અ ય ી, રા યપાલ ીના વચનના થમ પાને અહ  ી કબેરભાઇએ પોરબંદરનો ઉ ેખ કરીન ેુ
રા પિતના વરદ હ તે ગુજરાતન ે ઓ.ડી.એફ. હેર કરવામા ં આ યુ.ં રેકડ ઉપર અમ ે સંમત થઇએ છીએ. પણ હકીકતમા ં

ા ય િવ તારમાં જઇએ તો હકીકત તેનાથી િવ  છે. એ હકીકત સાચી નથી. ઓ.ડી.એફ. રેકડ ઉપર હેર કય,ુ વા તવમા ં
ગુજરાત શૌચમુ ત થયું નથી. આ હકીકત રેકડ ઉપર છે અને સરકારે તેનો વીકાર કરવો ઇએ. તેનાથી આગળ વધીને ગાંધી 
િવચારોની વાત કરવામાં આવ.ે સતત ગાંધી િવચારોને આગળ ધરવામાં આવ.ે ગાંધીના નામે વાત કરવામાં આવ.ે અમન ે
આ ય એ વાતનું થાય છે કે જ ેલોકો ગાંધી ના આઝાદીના સ યા હને નાટક ગણતા હોય અને એ લોકો ગાંધી િવચારોની 
વાત કરે.(અંતરાય) મને ડ ટબ ન કરો, ી દપિસંહ , આપ જવાબ આપ . કઇ વાંધો નહં , આપનો અિધકાર છે. એ 
લોકો ગાંધી િવચારની વાત કરે? આજ ેઆવા શ દ યોગો ગાંધી માટે બોલાતા હોય છે અન ેછતાં સરકારો મૌન રહેતી હોય છે 

ી દપિસંહ , એના માટે તમારે ને સાચી હકીકત જણાવવી ઇએ. માનનીય રાજયપાલના વચનમાં સરકારની 
િસ ીઓનું વણન થયું છે. મારે કહેવું ઇએ કે વષ ર૦૦૧માં રાજયનું કલ દેવું ુ ૪પ હ ર કરોડ િપયાનું હતંુ એ આજ ેવધીન ે
૩૧મી માચ ર૦ર૦માં ર લાખ ૪પ હ ર કરોડ િપયાનું દેવુ ંથવા ય છે. આજ ેરાજયનું યેક જ મતંુ બાળક િપયા ૪પ 
હ રના દેવા સાથે જ મે છે. યારે સરકારને પૂછવું છે કે દેવું તમે કરો એના લીધે આજ ેિ થિત એ કારની ઉભી થઇ છે કે 
આવનારા દવસોમાં જ ેદેવું તમ ેકયુ છે એ દવેાની ચૂકવણી કરવા માટે પણ તમારે લોન લવેી પડશ,ે યાજ ેપૈસા લેવા પડશ,ે 
આ કારની િ થિત િનમાણ થઇ છે. તો તમા  આયોજનં , લાન ગ કેવા કારનુ ં છે એ પણ સરકારે જણાવવુ ં ઇએ. 
સામા ય વહીવટ િવભાગની વાત ક ં . ઘણા વખતથી સતત આ પ  હોય કે આ પ  હોય, ધારાસ યો તરફથી સતત રજઆતો ૂ
આવે છે યારે ખાસ કરીને સરકારી કાય મો, પછી એ સરકારી કાય મો કોઇપણ કારના હોય, પણ સામા ય વહીવટ 
િવભાગના પ રપ  મુજબ ચંૂટાયેલા ના િતિનિધઓનો પોતાનો એમા ં હાજર રહેવાનો અબાિધત અિધકાર છે. સરકારન ે
અનુકળ પડે યારે આમં ણ આપવામાં આવેૂ , કાડમાં નામ લખવામાં આવે અને અનુકળ ના હોય યારે િનમં ણ ન આપવામા ંૂ
આવ,ે કાડમાં નામ ના લખવામાં આવ.ે આ સરકારની જ ેધારાસ યોની અવગણના કરવાની માનિસકતા છે અથવા એમનુ ં
અવમાન કરવા માટેની જ ેમાનિસકતા છે એ માનિસકતામાંથી સરકાર આવનારા દવસોમા ંબહાર નીકળે એવી અમ ેઅપે ા 
રાખીએ છીએ. ધારાસ ય કોઇપણ કારની રજઆત કરેૂ , એ નો ચંૂટાયેલો િતિનિધ છે, એ ચંુટાયલેા િતિનિધનો 
અવાજ, એની રજઆતને સરકાર ગંૂ ભીરતાથી ન લ,ે એમાં ડાણથી એની તપાસ ના કરાવ,ે એની સ ય વાત ના વીકારવામા ં
આવે અને અસ ય વાત વીકારવામાં આવે અને અસ ય વાત ૧ર૦ની ઝડપે દોડે અને સ ય છે એ ગોકળગાયની ગતીએ ચાલેુ , 
આ સરકાર કઇ રીતે ચાલે છે એ અમે સમ  શકતા નથી. યારે આવનારા દવસોમાં સરકાર પાસેથી અમે અપે ા રાખીએ છીએ 
...(અંતરાય) કે ચંૂટાયેલા િતિનિધઓ પોતાની કોઇ વાત રજ કરેૂ , પોતાનો કોઇ અવાજ રજ કરે યારે સરકાર એન ેૂ
ગંભીરતાથી ના લે આ કોઇપણ સં ગોમા ંચલાવી શકાય નહ . અમ ેતો આપનું ર ણ માગીએ છીએ અન ેઆપને િવનંતી પણ 
કરીએ છીએ કે આ ચેરની ઉપરથી ઉઠીને પણ આપ આદેશ કરો કે કયારેય પણ આવનારા દવસોમાં મં ીમંડળને બાદ કરતા 
બાકીના સ યોનુ ંકયારેય પણ અવમાન ના થાય, અપમાન ના થાય, એની સાચી વાતને વીકારવામાં આવ,ે એની હકીકતો, 
રજઆતોને વીકારવામાં આવેૂ , ધારાસ યો કોઇપણ રજઆત કરે એની ઉપર સરકાર શક ના કરેૂ .  એના ઉપર શંકા ના કરે. 
અમે જ ે રજઆતો કરીએ છીએ એના ઉપર શક કરવામાં આવેૂ , એના ઉપર શંકા કરવામાં આવે તો મને લાગે છે કે ના 
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ચંૂટાયેલા િતિનિધ પોતાની કોઇ રજઆત કરે અને એને પણ શંકાથી વામાં આવ ેતો કયારેય પણ કીય કામો થઇ શકે ૂ
નહ . આ સરકારની અંદર િ થિત તો એવી છે કે આ સરકારની અંદર જ ેકરવા જવેા કામો છે એ નથી થતા, ન કરવા જવેા કામો 
સતત કરવામાં આવે છે..... 

પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે અને ી પંુ ભાઇન ેિવનંતી પણ છે કે 
આપ તો િસિનયરમાં િસિનયર ક ેસપ માં સ ય છો. તમ ેબાં યા ભારે વાત ના કરશો.  કઇ જ યાએ તમારી અવમાનના થઇ, 
કોણે કરી, કયા લેટફોમ ઉપર કરી અથવા તમને કયાં માન સ માન ધારાસ ય તરીકે નથી મળતંુ એ તમે  િવગતવાર કહો 
તો અમે કોઇના ઉપર કાયવાહી કરી શકીએ. મા હતી માગી શકીએ. તમે જનરલ વાત કરો એમાં અમારે શું સમજવાનુ?ં  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વશં : મન ેખબર જ હતી, નાણાં મં ી ી ડી ટબ કરશે અને પૂરાવા માગશ.ે  નાણાં મં ી ીએ એ જ ે
વાત કરી છે એ હકીકત છે. અમ ેપૂરાવા આપવા તૈયાર છીએ.  હ મારા પોતાની એકની વાત કરતો નથીું , હ અહ યા િતિનિધ ું
તરીકે વાત ક  છં ંુ . 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : તો આપોન.ે  કોણ ના પાડે છે? 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : હ ચંૂટાયલેા તમામ સ યોની વાત ક  છું ં ંુ .  મારી પોતાની યિકગત વાત કરતો નથી. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : દરેક પોતાની જ વાત કરો.   
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : હ પોતાની વાત કરતો નથીું .   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : દરેક પોતાની જ વાત કરો.   
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : મારો સમય પૂરો થવા આ યો છે.  તમે મારો સમય ના બગાડો  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ: જ ેસ ય ીને તકલીફ હોય એ મુ યમં ી ીને પ  લખે કે આ અિધકારીએ આ ઓફીસમા ં
અથવા આ લેટફોમ ઉપર આ કામગીરીમા ંમારી અગવણના કરી!  તો અમ ેએમની સામે કઇક કાયવાહી કરીએં . િવગતો આપો. 
તમે બાં યા ભારે વાત ના કરો. (અંતરાય) 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : તમારા ધારાસ યએ વાત કરી... 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : આ ેપ કરવા ખાતર આ ેપ ન કરશો. મા હતી આપો.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : મારો સમય બગાડે છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : તમારો પોતાનો અનુભવ હોય એ કહો કે હ જનાગઢ ગયો હતો અન ેઆમ થયુ ંહતંુું ૂ . તમ ે
સરકારન ેબદનામ કરવાના ય નો કરો છો. ખોટી રીતે સરકાર સામ ેઆ ેપો કરો છો. સાિબતી સ હત આ ેપો કરે.   
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : .એ.ડી.ના પ રપ  મુજબ આજ ેસરકારની અનુકળતા મુજબ િનમં ણ આપવામાં આવ ેૂ
છે.  અનુકળ ન હોય તો િનમં ણ આપવામાં આવતંુ નથીૂ . આ અપમાન નથી તો શું કહેવાય?  આ નરી વા તિવકતા છે. 

કીય કામો માટે ના ચંૂટાયેલા િતિનિધઓ રજઆત કરતા હોય છેૂ . એ િતિનિધ ારા રજઆત થતી હોય યારે એન ેૂ
સરકારે ગંભીરતાથી લઇને એમા ં ડા ઉતરીન ે િવભાગ પાસ ેકામગીરી કરાવવી ઇએ. આજ ેઉપરથી નીચે કામગીરી થતી જ 
નથી એ વાત મારા અધીકારની એ ગૃહમાં ક  છં ંુ . આ વાત બધાને લાગંુ પડે છે એ પછી આ પ નો હોય કે પેલા પ નો. 
આખરે એ ચંૂટાયેલ િતિનિધ છે. સરકારન ેવગોવવાની જ ર નથી. સરકાર કઇ રીતે વગોવાયલેી છે એ ગુજરાતની  સારી 
રીતે ણે છે. અગાઉના રા યપાલોના વચનમા ંઅમ ેવાંચતા કે સરકાર ના ારે. હવે સરકાર ના ારે એ શ દ યોગ 
નીકળી ગયો. પછીના રા યપાલોના વચનમાં ામ સભા કે યા ંઆટલા ો રજ થયા અને આટલા ોનો િનકાલ થયોૂ . 
આ બાબત પણ નીકળી ગઇ છે. આ ામ સભાઓ રેકડ ઉપરથી દરૂ થઇ ગઇ અન ેહવ ેસેવાસેતુ કાય મ યોજવામાં આવ ેછે. 
સેવાસેતુ કાય મની વાતો કરો છો પણ મારે પ  કહેવું છે કે સેવાસેતુ કાય મ એ રા ય સરકારની વહીવટી િન ફળતાઓન ે
છપાવવા માટેનો કાય મ છેુ .  વંિચતોનો િવકાસ, મારી સરકાર ગરીબો માટે, આ દવાસીઓ માટે અને અનુસૂિચત િતઓ 
માટે, ગામડાં માટે, િમકો માટે અને િપ ડતો માટે સંવેદના સાથે કાયરત છે. સંવેદના સાથે નહ  પણ અસંવેદનશીલતા સાથ ે
લાભાથ ઓમા ંતમ ેકામગીરી કરી ર ા છો એમ કહ તો ખોટ નથીું ં ુ . રા યપાલ ીના વચનમા ંગઇ કાલે નાણામં ી ીએ જ ે

હેરાત કરી એમાં જણા યું છે કે નવલખી બંદર માટે નવી જટેી માટે સૈ ાંિતક મંજરી આપી છેૂ . વષ ર૦૧૭માં ર  ઓકટોબરે 
ભારતના રા પિતને િનમં ણ આપીને સરકારી કાય મ કરીને રા યના ૯ બંદરોનું ખાતમહુત કરવામાં આવેલ અને રા પિતના ૂ
વરદ હ તે ખાતમહુત કયા પછી આજ ેએના કામો શ  કરવામાં આ યા નથીૂ . આ રીતે રા પિતનું અપમાન કરવામા ંઆ યું છે 
એવું હ પ પણે માનું છું ંુ .   
 ી જગદીશ િવ કમા(િનકોલ) : માનનીય અ ય ી, રા યપાલ ીના સંબોધનની ચચામાં મારા સાથી સ ય ી 
િપયુષભાઇએ તાવ રજ કય  છે અને ી કબેરભાઇ ડ ડોરે તાવને ટેકો આ યો છે તેના સમથનમાં મારા િવચારો રજ કરવા ૂ ુ ૂ
ઉભો થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, મા  મારી સરકાર નહ , આપણા સૌની સરકાર નહ  પણ સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓની 
સરકારનુ ં જ ે નેતૃ વ કરી ર ા છે એવા માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ે ી નીિતનભાઇન ે હ લાખ લાભ ું
અિભનંદન પાઠવુ ંછંુ. એમણ ેજ ેબજટે રજ કયુ એ સવપ ીયૂ , નાનામા ંનાના માણસની સમ યાઓની િચંતા કરી છે એ બદલ 
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નાયબ મુ યમં ી ીને લાભ લાભ અિભનંદન પાઠવું છંુ.  જ ેરીતે અમારી સરકાર પારદશક વહીવટ કરી રહી છે અન ેપારદશક 
વહીવટનો િચતાર તમારે આપવાનો નથી. એ િચતાર અને એ સમથન દર પાંચ વષ ગુજરાતની સાડા છ કરોડની જનતા જ ેરીતે 
ભા.જ.પ. સરકારને આપી રહી છે.  છે ા રર વષથી સમથન આપી રહી છે  એ જ કહી આપે છે કે અમારી સરકાર પારદશક 
સરકાર છે અને અમારી સરકારનો વહીવટ એ આ વખતે લોકસભામા ંપણ જ ેરીતે જગી બહમિતથી ં ુ ૩૭૦ િસટો આપી અન ેએ જ 
રીતે દેશના વડા ધાન અને રા ીય અ ય  અને ગૃહ ધાન ી અિમતભાઇ શાહે જ ેરીતે ૩૭૦ અન ે૩૫ એ ન ેહટાવી, એન ે
દેશની જનતાનું સમથન છે. એ દેશની જનતાનુ ંસમથન અને એવી જ રીતે આખા દેશને ગજવી નાખે એ રીતે અમારી સરકાર જ ે
રીતે િનણય લઇ રહી છે એ ખૂબ સ મ સરકાર છે એ સમ  દેશની જનતા ણી રહી છે. આ આપણી સરકારના પારદશક 
વહીવટન ેલઇન ેઇઝ ઓફ ડ ગ િબઝનેસ જમે બ યોુ , એના માટે સરકાર ઇ ડ ટીઝના િનણયો જ ેરીતે લઇ રહી છે, નાનામા ં
નાના એમ.એસ.એમ.ઇ. ઇ ડ ટીઝને પડતી મુ કેલીઓની તા કાિલક સરકારે ઓન લાઇન મંજરી આપીૂ . યારબાદ કોઇ પણ 
િબઝનેસ યારે શ  કરવો હોય એની મંજરી પહેલા લેવી પડતી હતી તેૂ ન ેબાદ કરતા ણ વષની અંદર યારે પણ મંજરી લઇ ૂ
શકે, એની મયાદામાં સરકારે ખૂબ સરસ િનણય લીધો છે તેના માટે પણ સરકારન ેલાખ લાખ અિભનંદન પાઠવુ ંછંુ. ગુજરાતની 
અંદર િવદેશથી જ ેમૂડી રોકાણ થાય છે તેના કારણે ઉ મ રા ય બ યું છે. છે ા ણ વષના ખાલી આપણે આંકડા ગણીએ 
િવદેશમાંથી જ ેમૂડી રોકાણ થયુ ંછે જ ેસમ  દેશમા ં૨૫૭૪ જટેલા મોટા ઉ ોગો થપાયા, એમાં મા  ગુજરાતની અદંર ૭૩૪ 
જટેલા ઉ ોગો થપાયા છે. વષ ૨૦૧૮-૧૯ની િ એ જ ેિવદેશી મૂડી રોકાણ થયુ ંએ િપયા ૧૨૬૧૯ હ ર કરોડનુ ંથયું છે. 
એના કરતા વષ ૨૦૧૯-૨૦ના મા  ૬ માસની અંદર ડબલ કરતા પણ વધારે એટલ ે િપયા ૨૪૦૧૨ હ ર કરોડનુ ં િવદશેી 
રોકાણ એ મા  ગુજરાતમા ંથયું છે. ગુજરાતની અદંર જ ેરીતે સરકારે ઉ ોગોન ેલઇન ેઅનુકળતા કરી છે એના માટે અવુ ંકહેવાય ૂ
કે અમારી િવઝનરી સરકાર, અમારા િવઝનરી ી િવજયભાઇ અન ેિવઝનરી ી નીિતનભાઇ એ િવઝન G for Gujarat, G 
for Green Gujarat, G for Growth - right strategy, Gujarat policy for industries - for future, 
Gujarat is benchmark, its potential for safe industries. ગુજરાતની અદંર ઇ ડ ટીઝનો જ ે ોથ થઇ ર ો છે 
યારે એવુ ંચો સ કહી શકાય કે .ડી.પી. જ ેછે એ સેકટરવાઇઝ વા જઇએ તો એ ીક ચરનો .ડી.પી. લગભગ ૨૦ ટકા 

જવેો છે. ગુજરાતના ોથમાં ઇ ડ ટીઝનો ોથ સૌથી મેકસીમમ ૪૪ ટકા જવેો છે. સિવસ સેકટરની  અંદર ૩૬ ટકા છે. જ ેરીતે 
ઇ ડ ટીઝનો ોથ થઇ ર ો છે એ મુજબ સિવસ સેકટરમાં પણ ખૂબ મોટો ોથ વા મળી ર ો છે. આપણે એ સપોટની વાત 
કરીએ તો પેટોિલયમ ોડ ટસ, ડાયમંડ ઇ ડ ટીઝ, ટે સટાઇલ  ઇ ડ ટીઝ, વ ડ લાજ ટ કોટન ઇ ડ ટીઝ, ફામા યુ ટકલ, 
ટે સટાઇલ  મશીનરી  (અંતરાય) મને એક િમિનટ વધારે આપ . હમણાં જ મારે ી ઘન ભાઇ ડે વાત થઇ કે મે સન 
ઇ ડ ટીઝ સરેુ નગરની અંદર છે એ વ ડની લાજ ટ ચોકલેટ મે યફેેકચર ગ ઇ ડ ટીઝ એ આપણા ગુજરાતમા ંસરેુ નગરમા ં
આવી છે. ૧૫૦ કરતા પણ વધારે મશીનરી અલગ અલગ વ ડની લાજ ટ મશીનરી મે યુફેકચર ગ એમના યુિનટમાં છે. ી 
જગદીશ પટેલ જ ેઅમારા સાથી ધારાસ ય છે એમને યાં ઇસરો પેશ અને ડીફે સનું કામ, એટલે ઓલ ટાઇપની મિશનરીનુ ં
એમન ે યાં કામ થાય છે. એવી જ રીતે ગુજરાતની વાત કરીએ તો લગભગ સોએક ટાઇપના લ ટરમાં ઇ ડ ટીઝ વહચાયેલી 
છે. રાજકોટમા ંઓઇલ એિ જન બને છે. લેથ મિશનરી બને છે, ઓલ ટાઇપ ઓફ એિ જિનયર ગ મિશનરી બને છે. ફાઉ ડી છે, 
મેટલની ફાઉ ડી આવેલી છે. જનાગઢની અંદર િ ટ ગ ઇ ડ ટીઝ ડેવલપ થયેલી છેૂ .    
 ડો. સી. જ.ે ચાવડા(ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય અ ય ી, મહામહીમ રા યપાલ ીએ આપેલ વચનના 
અનુસંધાન ે હ મારી વાત મૂકવા માગંુ છું ંુ . માનનીય અ ય ી, મહામહીમ રા યપાલ ીએ પેઇજ નંબર ૧ ઉપર ક ું છે કે 
મહા મા ગાંધી એ યિ ત નહ  પણ િવચાર છે અને મારી સરકાર મહા મા ગાંધીની રામ રા યની ક પનાને ફળીભૂત કરવા 
કટીબ  છે. માનનીય અ ય ી, ગાંધી અન ેસરદારના આ ગુજરાતમાં મહામહીમ રા યપાલ ીએ જ ે િવચાર અહ યા ય ત 
કય  છે એને હ આવકા  છું ં ંુ . આજ ે પણ ગાંધી િવચાર મહા મા ગાંધીની હ યા તો કરી નાખી પણ ગાંધી િવચારની હ યા 
કરવાવાળાઓ પણ આ દેશમા ં છે. સામા ય નાગ રક નહ , અભણ યિ ત નહ  પણ ભણલેા ગણેલા સંસદ સ ય સુધી 
પહ ચેલા યિ તઓ આજ ેએમ કહે કે ગાંધી એ કરેલો સ યા હ અને રા ને મુકત કરવાનું આંદોલન, આઝાદી અપાવવાની 
લડાઇ એ નાટક હતંુ, એ મેચ ફીકસ ગ હતંુ. આવા લોકો પણ આજ ેઆ િવચારધારા ધરાવે છે. ગોડસે દેશભકત હતો એવી વાત 
કરનારા સંસદ સ યો પણ આજ ેઆ સંસદમા ંબેઠા છે. ગાંધી િવચાર એ સમ  િવ માં ફેલાયો છે. આપણા રા િપતા છે. આ 
પ  હોય કે પેલો પ  ગાંધી િવચારને સમ  િવ મા ંલઇ જવા માટે આપણે ય ન કરવા ઇએ. એની જ યાએ જ ેલોકો આનુ ં
હનન કરવા માટે ય નશીલ છે અને પાછલા બારણે ગોડસેના મં દરમાં ગોડસનેી પૂ  કરે છે એવા યિ તઓને ખુ ા પાડવા 

ઇએ. એ વાત અહ યા થઇ નથી, એ વાત વચનમાં થઇ નથી. માનનીય મહામહીમ રાજયપાલ ીના વચનના પાના ન.ં 
૧૦ ઉપર કૃિષ િવશ ે વાત કરવામાં આવી. કૃિષ િવશે મારે કહેવું છે કે ગુજરાતમાં હાલ જ ે પ રિ થિત વત  રહી છે અન ે
ગુજરાતમાં હાલ જ ે ખેડતોની દુદશા છેૂ . કદરતી હોનારતોુ , ભારે વરસાદ, કમોસમી વરસાદ, માવઠ આવી અનેક કદરતી ું ુ
આપિ ઓ ગુજરાતના ખેડતો ઉપર આવીૂ . સરકારે આને અનુલ ીને આ બજટેમાં અન ેમહામહીમ રાજયપાલ ીના વચનમા ં
એ વાત લેવાની જ ર હતી કે અમે ગુજરાતના ખેડતોૂ નું દેવું માફ કરીશું પણ ગુજરાતના ખેડતોનુ દેવું માફ કરવાની વાત અહ યા ૂ
નથી. આજ ેદેવાના ડગર નીચે ગુજરાતનો ખેડત દટાયેલો છેુ ૂં . તમે ગુજરાતનું દેવુ ં િપયા ણ લાખ કરોડ સુધી કરી શકો છો. 
ગુજરાતનું દરેક જ મતંુ બાળક િપયા ૪૦૦૦૦ના દેવા સાથે જ મે છે પણ ખેડતનુંૂ  દેવું માફ કરવાનો તમને િવચાર સુ ા ં
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આવતો નથી એ ખેદજનક બાબત છે.  ઘણા િકસાન આંદોલનો તમ ેજયારે િવરોધ પ મા ંહતા યારે કયા છે. રોડ ખોદી ના યા 
હતા. જય જવાન જય િકસાન એવા સૂ ો પોકારીને ગામેગામ ફયા હતા. વીજળીના થાંભલા તોડી ના યા હતા. વૃ ોનું િનકદન ં
કાઢી ના યુ ંહતંુ. આવા અનેક આંદોલનો તમ ેકયા હતા અન ે૧ર-૧ર ફટના ચા ટેજ ઉપર ચઢીન ેએવા ભાષણો કરતા હતા ુ
કે અમારી સરકાર આવવા દો મફત વીજળી આપીશુ.ં (અંતરાય) મીટર થા દૂર કરવી ઇએ અને હોસપાવર દાખલ કરવો 

ઇએ એવી વાતો કરી હતી અને ખેડતોની એ વખતની પ રિ થિત ૂ યાને રાખીને અમે હોસપાવર થા દાખલ કરી હતી. તમે શુ ં
કય?ુ તમે હોસ થા ચાલુ રાખો, શું કામ નથી રાખતા? પણ પાછલા બારણે મીટર થા દાખલ કરવામા ંઆવી અને ખેડતોની ૂ
કોઇ િચંતા આ સરકારે કરી નથી. ખેડતોના ોની િચંતા તો કરવાની જ નહૂ . મને એમ લાગે છે કે આ જ ેપાક વીમા યોજના 
હતી, ધાન મં ી ફસલ યોજના આ પાક વીમા યોજના ખેડતોના ક યાણ માટે હતી કે પાક વીમો આપતી વીમા કપનીઓના ૂ ં
ક યાણ માટે હતી! આ સમજવું બહ જ રી છેુ . એટલું સા  છે કે મોડે મોડે ભારત સરકારને આ વાત સમ ઇ અને પાક વીમો ં
મરિજયાત કરી ના યો, પણ તમે પાક વીમો મરિજયાત કરો છો પણ જ ેવીમા એજ સીઓ કરોડો િપયાનું િ િમયમ લઇન ેબેઠી 
છે એને વીમો ચૂકવવાનુ ંદબાણ તમ ેકરી શકતા નથી, કેમ? આ એક ય   છે. આની િચંતા મહામહીમ રાજયપાલ ીના 

વચનમાં થઇ નથી એટલે હ સમથન આપી શકતો નથીું . મહામહીમ રાજયપાલ ીના વચનમા ંપાના ન.ંર ઉપર વહીવટી 
સુધારણાની વાત થઇ. હ આ રાજયના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબન ેઅિભનંદન આપીશું .   
 સભાપિત ી : િવરામનો સમય થયો છે. સભાગૃહ ફરી ૧ર-૩૦ કલાકે મળશ.ે આપનું વચન ચાલ ુરહેશ.ે  

(િવરામ ૧ર-૦૦ થી ૧ર-૩૦) 
સભાપિત ી દુ યંતભાઇ પટલ અ ય થાનેે  

 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા( મશઃ) :  માનનીય અ ય ી,  હ રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબન ેું
અિભનંદન આપંુ છંુ. ખરેખર પ૬ની છાતી એમણે બતાવી છે અન ેવા તિવકતાનો એકરાર કય  છે. માનનીય મુ યમં ી ીએ 
ક ું કે મારી સરકારમાં ગૃહખાતામા ંઅન ેમહેસૂલ ખાતામાં ાચાર વધારે થાય છે. મહામહીમ રા યપાલ ીના વચનમા ંએમ 
ક ું છે કે ાચાર સામે મારી સરકારની ઝીરો ટોલર સની નીિત છે. મારી સરકાર ાચાર મુકત સુશાસન માટે ક ટબ  છે. 
આ સરકાર બેઠા પછી અન ેમાનનીય મુ યમં ી ીના એકરાર પછી બી  ખાતાઓમાં તો આનાથી િવશેષ કૌભાંડો ચાલી ર ા 
છે. સુજલામ સફુલામનું કૌભાંડ, સૌની યોજનામાં કરોડો િપયાનું કૌભાંડ, ભરતી કૌભાંડ, મગફળી કૌભાંડ, જમીન િવકાસ 
િનગમમાં જમીન સુધારણાનું કૌભાંડ. આની ફ રયાદ થઇ તો જમીન િવકાસ િનગમ બંધ કરી દીધંુ. હોય તો તપાસ થાય ન?ે 
જમીન િવકાસ િનગમમાં પાઇપલાઇન ખરીદવાનું કૌભાંડ, જમીન સરવનેા નામ ે થયેલ કૌભાંડ, એફ.એસ.આઇ.ના નામ ે
આકાશી કૌભાંડ, વીજ ખરીદીમાં કૌભાંડ, આઉટ સોિસગમાં કૌભાડં. માનનીય નાણામં ી ી નીિતનભાઇએ સવારે ક ું અન ે
એકરાર કય  કે અમે આઉટ સોિસગમાં આરો ય િવભાગના પ૦ કરોડ િપયા બચા યા. અિભનંદન આપંુ છંુ, પણ બી  
ડપાટમે ટોમાં પણ પ૦-પ૦ કરોડ િપયા સગેવગે થાય છે. એ બધા જ ડપાટ મે ટોનું ટોટલ મારીશું તો ૭૦૦થી ૮૦૦ કરોડ 
િપયા સરકારના બચી શકશ.ે ૧પ વષથી આ જ માણ ેચાલી ર ું છે. અમ ેકહી કહીન ેથા યા હતા કે આઉટ સોિસગ બંધ 

કરો, પણ નાણામં ી ીના યાન ે આ યુ ં છે તો એમા ં કઇક નીકળશ.ે કરોડો િપયા કૌભાંડ, ૩-૪ એજ સીઓ ગુજરાતમા ં
કો ટા ટ લઇને બેઠી હતી, તે બંધ થશ.ે આપણી પાસે .પી.એસ.સી. છે, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ છે, પોલીસ ભરતી બોડ 
છે, િશ ણ બોડ છે, પંચાયતી પસંદગી ભરતી બોડ છે, રા ય પંચાયત પસંદગી ભરતી બોડ છે. આ બધા ભરતી બોડ  હોવા 
છતાં એવી શુ ંમજબુરી છે કે તમારે એજ સીઓને િવનંતી કરવી પડે કે તમે નસ આપો, અમને ક પાઉ ડર આપો,  અમને સારો 
િશ ક આપો. ૩-૪ એજ સીઓ મારફતે જ ે આઉટ સોિસગથી ભરતી થાય છે. સરકાર સાંભળે કે એમાં િનકસન વખતનુ ં
અમે રકાનું જ ે વોટરગેટ કૌભાંડ હતંુ એના કરતા મોટ કૌભાંડ બહાર આવશેું . મહામહીમ રા યપાલ ીના વચનમાં ઝીરો 
ટોલર સ ાચારની વાત થઇ છે, તેની સામે અમે સંમત નથી. મારે િશ ણની વાત કરવી છે. આ રા યમાં ગુજરાત સમ  
દેશમાં કેરાલા પછી િશ ણમાં અ ેસર હતંુ, બી  માંક ધરાવતંુ હતંુ. એ ગુજરાત ાથિમક િશ ણ, મા યિમક િશ ણ બધી 
જ િશ ણ નીિત રીિતમાં ો ામો થયા. શાળા વેશો સવ, ગુણો સવ એ બધા વેશ ઉ સવો કરવા છતાં પણ િશ ણ 
કથળતંુ ય છે. 
  સભાપિત ી : આપનું વચન પૂ ં  થાય છે. 
 ડો. સી. જ.ે ચાવડા : એકાદ િમિનટમા ંિશ ણની વાત પૂરી કરી લ . પછી અધૂરી રહી જશ.ે માનનીય અ ય ી, 
મહામહીમ રા યપાલ ીના વચનમાં ક ુ ં છે કે રા યની અંદાજ ે૩૩પ૦૦ જટેલી ાથિમક શાળા, ૬,પ૦૦ મા યિમક અન ે
ઉ ચ ર મા યિમક શાળા મળીને કલ ુ ૪૦,૦૦૦ શાળામા ં૭૦ લાખ જટેલા િવ ાથ ઓ ભણ ે છે. ૪૦,૦૦૦ જટેલી િશ ણ 
સં થાઓ ઉભી થયેલ છે. જનેા િબિ ડગો છેં , ાથિમક શાળાના મકાનો હયાત છે તેવી ૪૦,૦૦૦ શૈ િણક સં થાઓમાંથી એક 
યા બી ં કારણો આગળ ધરી ૬૦૦૦ જટેલી ાથિમક શાળાને બંધ કરવાનું કાવત  આ સરકાર રચી રહી છેં  એમાં અમે સંમત 
નથી. આજ ેગુજરાતમાં અનેક ચીરીપાલો શૈ િણક મા ફયાઓ બનીને ગુજરાતને લુટંી ર ા છે, ાઇવેટાઇઝેશનના કારણ ેઆ 
સફેદ લોકો જ ા ં ચલાવીનેુ , મોટી, તગડી ફી કરી કરીન,ે ફી વધારો કરીને ગુજરાતના વાલીઓને લુટંી ર ા છે એને કારણ ે
ગઇકાલ સુધી જ ેવાલીઓ પોતાના દીકરાઓન ેભણાવવા શહેરમાં આવતા હતા આજ ેએ જ વાલીઓ પોતાના દીકરાઓન ેલઇન ે
ગામડાઓ તરફ જઇ ર ા છે. ખૂબ િચંતાનો િવષય છે અન ે ાથિમક િશ ણ, મા યિમક િશ ણ, ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ, 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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સરકાર ભલે ગમે તેટલા ય નો કરતી હોય, િશ ણનું ચુ તર લાવવા માટે અનેક ય નો કરતી હશ,ે ગંભીર ય નો કરતી 
હશે, તેમ છતાં જ ેરીતે િશ ણ માફીયાઓ ભરડો લઇ રહેલ છે અને િશ ણનું તર નીચંુ જઇ ર ું છે એ િચંતાનો િવષય છે. 
બી  િવભાગોની યારે માગણી આવશે યારે એ બાબતે વાત કરીશુ ંઆપે સમય આ યો એ બદલ આભાર.  
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ(િવસનગર): માનનીય અ ય ી, માનનીય રા યપાલ ીએ ગુજરાતના થયેલા િવકાસનો 
સવાગી િચતાર અને દશાદશનની જ ે દશા બતાવી છે અને દશન કરાવેલ છે આખું ગૃહ અને ગુજરાત આ બાબતે એમનો પણ 
આભાર માને છે અને સરકારે કરેલા કામો અન ેભૂતકાળની અદંર િવકાસ માટેની જ ેક ટબ તા બતાવી છે અન ેજ ેઆ બજટે 

ારા પણ આગામી સમયમા ંસામા ય જનથી માંડીન ેઉ ોગપિત સુધી, ઉ ોગો સુધી જ ે કારનુ ંબજટેમાં દશન થયુ ંછે એના 
માટે પણ આદરણીય મુ યમં ી ી, આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ી અન ેતમામ મં ી ીઓને હ ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપંુ ું
છંુ.  ગઇકાલ ેબજટેની તૂિત પછી મારે મત િવ તારમા ંજવાનુ ંથયુ.ં વારવાર બે રજઆતો ખેડતો તરફથી મળતી હતીં ૂ ૂ , રલ 
એ રયા હોવાથી યાં આગળ બે િવષય ચાલતા હતા અને અમારે યાં તો પાણીના તળ ડા ગયા છે અને એના પ રણામે નાની 
મોટર અને મોટી મોટરોના રેટ સરખાં કરવાની વાત હતી, આદરણીય સૌરભભાઇ અને સરકારને હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . ૬૬પ 
િપયા િત એચ.પી. અમારે યાં જ ેરેટ મ ો એના કારણે ખેડતો ખૂબ જ ખુશ છેૂ . સાથે સાથે ગઇકાલે જ ે હેરાત થઇ, આમ 

તો ચોવીસ કલાક વીજળીનું વ ન તો ી નરે ભાઇએ પૂ ં  કય,ુ ગામડાની અદંર ચોવીસ કલાક વીજળી, ખેતરની અંદર 
રહેવાસી હોય તો એને પણ ચોવીસ કલાક વીજળી, આ બધી વાતો પૂરી કરી હતી અને પહેલી વખતે એવું જબરજ ત ટેકનીકલ 
ટા ક આપણી સરકારે ઉપા ું છે અને દવસ દરિમયાન વીજળી મળ,ે જગલની અદંર એ ઓની તકલીફ પડતી હોયં , યાંય 
મુ કેલી પડે ન હ. ઠડી હોય અને પાણી ઠડ આવતંુ હોય તો એમાં એના પગ ય તો એમાં એના ડામંાં વાળવા પડેં ં ુ , એમાં જ ે
મુ કેલીઓ પડતી હતી, ખેડતો િબમાર થતા હતા એ બધી મુ કેલીમાંથી બહાર નીકળવા માટેની િતબ તા આ સરકારે દશાવી ૂ
છે.  
 વારવાર નમદાનો િવષય આ ગૃહમાં ચચાં તો રહેતો હોય છે અન ેઆદરણીય નીિતનભાઇ બહ સરસ રીતે ભૂતકાળમા ંુ
નમદા િવશે અને નમદામાં ક ેસનું કેવું યોગદાન ર ું એટલે એ બધી વાત કરતા જ હોય છે, હ માનું છ યાં સુધી આ નમદાન ેું ંુ
આપણે ઇએ તો ૧૯૬૦ની અંદર ફાઉ ડેશન ટોન મૂકયા પછી ૩પ વરસ એટલે કે ૧૯૯પ સધુી જ ે કારનો ઇિતહાસ ર ો, 
નમદા હ  તો પાયામા ં રમતી હતી અન ે૧૯૯પ પછી એમા ંપણ ખાસ કરીને ર૦૦૧થી ર૦૧૪ અને ર૦૧૪થી ર૦૧૭ અન ે
ર૦૧૭થી ર૦૧૯ સુધી આજ ે ભૂતકાળની અંદર મુ યમં ીને પોતાના રા ય માટે, આખા રા યની વાદોરી સમાન કહેવાય 
એવી યોજના માટે ઉપવાસ કરવા પડે અન ેપછી એની મંજરી હાઇટ વધારવાની મળ ેઅન ેહાઇટ વધારવાની મંજરી મ ા પછી ૂ ૂ
પણ સાત સાત વરસ સુધી આપણે બેસી રહેવાનુ,ં ગુજરાતન ેનમદાનું પાણી ના મળ!ે આપણી માગણી તો એટલી જ હતી કે 
અમને દરવા  મૂકવા દો અને દરવા  મૂકવા દો તો જ અમા  કામ ચાલુ થાય અને જ ે દવસે તમારી ં મંજરી આવશે એટલે અમ ેૂ
દરવા  બંધ કરી દઇશુ,ં આ રીતની વાત હતી. એ વખતે અહ યા ગૃહમા ં બહ કારણો કહેવાતા હતાુ . નેતાઓ પણ અહ થી 
જ થાબંધ જતા હતા, ડેલીગેશન યાં જતંુ હતંુ, કાગળ પણ લખતા હતા કે આમને મંજરી ના આપતાૂ ,  મંજરી આપી દેશો તો ૂ
અમારો વારો તો યારેય  ન હ આવ.ે પણ આપ સૌને કહી દ  કે આવા પાપમાં પડશો ન હ! ગુજરાતની વાત આવે તો બધા 
આપણે સાથે મળીને ગુજરાતના િવકાસ માટેની, ગુજરાતની યોજનાઓ માટેની, આપણે આપણી િતબ તા દશાવીએ. 
એમાંન ેએમા ંતો ઉપર પણ ગયા અન ેનીચે પણ બાવીસ બાવીસ વરસથી આપન ેવેઇટ કરવુ ંપડે છે અને હ  પણ આ બજટે 
જ ેરજ થયું છે એ બજટે ારા યાંય મળે પડે એવુ ંમન ેતો દેખાતંુ નથીૂ .  
 માનનીય અ ય ી, રાજનીિત ચો સ કરો પણ રાજનીિતમા ંલોકનીિત હોવી ઇએ. રાજકારણમા ંલોકકારણ હોવુ ં

ઇએ. પરતુ લોકકારણના ભોગે રાજકારણ થાયં , ગુજરાતની ને અસર થાય, ગુજરાતના િવકાસન ેઅસર થાય એવું કોઇ 
કામ કરશો નહ , નહ તર આવા અને આવા પાપો જ ેવષ  સુધીના ભરાઇ ર ાં છે, પ રણામે સામેની પાટલીઓ અ યારે તો 
કદાચ ગઇ વખતે તમે જ ેકયુ હતંુ તેના કારણે થોડાં વ યાં છો પણ આ ૭૭માંથી બાદબાકી થતાં પણ બહ સમય નહ  લાગે એ ુ
િનિ ત બાબત છે. (અંતરાય) અમારા તો વધવાના જ છે ૧૦૩ છીએ અને આગામી સમયમા,ં ૨૦૨૨ બહ દૂર નથીુ . ણ 
વષમાં ૧૦૩માંથી ૧૫૩ થવાના છીએ અને તમારામાંથી પણ જટેલા સારા લોકો છે, લોકો સાથ ે ડાયેલા ં છે એટલા જ 
ચંૂટાવાના છે. બાકી પ  અન ેપ ની નીિતઓ એ િવકાસ માટે હોઇ શકે નહ  કે તમે રાજકારણ કરવા માટે લોકકારણ કર  અન ે
લોકકારણ કરશો તો ફરીથી અહ યા આમાંથી જટેલા વ યાં છે તેમા ંઆવવાની તક મળશ.ે  
 માનનીય અ ય ી, નમદાના કારણે ૧૧૫ જટેલા ડેમ સૌની યોજના મારફતે ભરાવાના છે. ૯૪૯૦ ગામો અન ે
૧૭૩ શહેરોને પીવાનું પાણી મળવાનું છે. સરકારે ૭૧૭૪૮ િકલોમીટર કેનાલ નેટવક પૂ  કયુ છે અને હવે દસ હ ર જટેલી ં
કેનાલોનુ ંકામ પણ આવતા વષ માં પૂ  કરવાનુ છેં . સબ માઇનોર સુધીનુ ંકામ આવતા સમયમાં પૂ  થશ ેઅન ેજ ેઆપણો ં
ઇરીગેશનનો ટાગટ છે તે પૂરેપૂરો પૂણ થવાનો છે.  
 ી િ જશે મેર (મોરબી) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના મહામ હમ રાજયપાલ ીના િવધાનસભામાં વચનના 
અમુક અંશો ઉપર હ મા  મંત ય યકત કરવા માગંુ છું ં ંુ . અ હસાના પુ રી મહા મા ગાંધી નો વચનમાં ઉ ેખ થયો પણ ં
કરણી અને કથનીમાં ફેર છે. સરદાર સાહેબનો જ મ દવસ ગૌરવભેર આપણે રા ીય એકતા દન તરીકે ઉજવીએ છીએ પણ 
સરદાર સાહેબના મનગમતા જને ેકહીએ વહીવટ, ગૃહ ખાતંુ અને તેમનુ કૃિષ આ ણ બાબતો વટભેર વહીવટ કરવાની સરદાર 
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સાહેબની જ ેદરૂદેશીપણામાં આ સરકાર કયાંક ઉણી ઉતરી છેં . એ જ રીતે કૃિષ તેની પોિલસી હજ સુધી ન ી થતી નથી તે એક ુ
દુઃખદાયક છે. સાથોસાથ વાયુના વાવાઝોડા વખતે zero casualty  એ ોચની વાત કરી આવકા ં છંુ, હ તેનો સા ી છું ંુ . મારા 
નવલખી બંદરના એ િવ તારમાં હ વાય ુવાવાઝોડા વખતે ની પડખે ઉભો હતોું . પણ ૧૯૯૬ના વાવાઝોડામાં થળાંતર 
કરેલ નવલખીના એ િવ થાિપતો માટે આજ ેપણ સરકાર પીવાનુ ંપાણી, વીજળી, િશ ણ અને આવાસ આપી શકી નથી તો એ 
બાબતની પણ દરકાર રાખવી ઇએ.  
 માનનીય મહામ હમ રાજયપાલ ીએ ગૃહના જન િતિનિધ તરીકે ે  યોગદાન આપવાની જ ેઅપે ા રાખી છે તો હ ું
મારો સંક પ કૃતબ  યકત ક ં છ કે હ એક સંવેદનશીલુ ં ું , માિણક, િન ાવાન જનસેવક બનવા માટેના યાસ કરીશ. 
આદરણીય અટલ નો જ મ દવસ આપણે ગુડ ગવન સ તરીકે ઉજવીએ છીએ. સારી વાત છે પણ ફલ િુત શું ? કેટલા 
વષ થી ગુડ ગવન સની દુહાઇ દવેાય છે! વહીવટી સુધારણા, ગિતશીલ, સંવદેનશીલ આ બધુય સાચંુ આપણી સંવેદના કયા ં
બુ ી થઇ ય છે ? અહ યા બેઠેલાં સૌ એક દવસ એ સ થઇ જવાના છીએ. ભૂતપૂવ ધારાસ ય ીઓ તેનો હ  માગે અન ે
ધરણાં કરે તેથી િવશેષ દા ણ િ થિત કઇ હોઇ શકે ? ભૂતપૂવ ધારાસ ય ીઓને રેલવમેા,ં વો વોમાં અને આજ ે૨૬ રાજયોમા ં
તેને િનવાહ ભ થ ુઅપાય છે તો આ ભૂતપૂવ ધારાસ ય ીઓનો શું ગુનો છે ? લાંચ ત અન ેઆપણે પારદશકતાની વાત 
કરીએ છીએ. તો લોકાિભમુખ વહીવટમાં આ બાબત લુ  થઇ છે ખરી?  હા, તો લાંચ ત વહીવટમાં કેમ ખદબદે છે? આજ ે
સરકારના ર૬ િવભાગો છે. સરકારી અિધકારીઓ અને કમચારીઓની ખાતાકીય તપાસના આંકડા તો હેર કરો! સ યનો 
તમારો રણકતો ચળકાટ કેવો છે એ આપો આપ આપણને સાંભળવા મળશ.ે માનનીય અ ય ી, આપના મારફત હ એ પણ ું
કહેવા માગંુ છ કેુ ં , હ નાનો હતોું , ખેડતનો દીકરો છૂ ુ ં, મારી દાદીમા મન ેખેતરે મોકલતા,ં કારણ કે ઓલા પંખીઓ આવતાન ે
ખેતરમાં યારે એને હ ઉડાડતોું  હતો, પણ ન પણે કહેવા માગંુ છ કે મારા  દાદીમા રભા બા  કહેતા કે બેટા રામકી િચડીયા ુ ં ં
રામકા ખેત ખાલે ભર પેટ. એ ખેતરમાં ચાલ ેવહીવટમાં ન ચાલ.ે Absolute power corrupts absolutely.  આ વ ચે 
પણ માનનીય મુ યમં ી ીએ મનની મોકળાશ આપવાની વાત કરી છે. યારે એવા સમયે હ આ સરકારમા ં ડે યુટી કલેકટર ું
તરીકે કાયરત હતો અને દવંગત થયેલા ી પંકજિસંહ ડે ના નામનો ગૌરવભેર ઉ ેખ ક  છં ંુ . આજ ે વાર-તહેવારે 
અક માતો થાય, એમનો પ રવાર ભાવનગર ખાતે એમની દીકરી બા, એમના દીકરા અન ેએમના પોતાના ધમપ ની તેઓ પોતે 
અક માતનો ભોગ બનલેા, આ ી પંકજિસંહ ડે  એવા પ રવારમાંથી આવતા હતા કે માિણક હતા, િન ાવાન હતા તો હ ું
માનનીય નીિતનભાઇ પટેલન ે િવનંતી ક  છ કે અંબા  મં દરના પણ એ વહીવદાર હતા તો અંબા ના સકલને આ ં ંુ ી 
પંકજિસંહ ડે ના નામથી,  એમની જ ેસેવા છે એ આપણે યો ય રીતે સ માિનત કરવી ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, આજ  હએ મસહલ  કભી કાબીલ ન થેુ ુ , ઔર મંિજલ મીલી ઉનકો  દોડ મ કભી સાિમલ 
ન થે. ભરતી યામાં પારદશકતા લુ  થતી ય છે. દર વષ આપણે આંકડા હેર કરીએ છીએ કે આટલી ભરતી કરી પણ 
કેટલા િનવૃત થાય છે તે ખાનગીમાં તો અમને કહો તો ખબર પડે. દરેક વ તુ ચાજમાં ચાલે છે. અમારે માગ અને મકાનમાં ી 
નીિતનભાઇ ગુણવ ાના આ હી છે, હોવું ઇએ પણ મ.ઇ., ના.કા.ઇ., કા.ઇ. બધાનો ચાજ એક યકિત પાસે હોય તો આ 
એક અિધકારી નહ  ઘરનો કે ઘાટનો એવો રહી શકતો હોય છે. િશ કો પાસેથી કલાકનું કામ લેવાય છે, છે ા ચાર વષથી 

ાથિમક િશ કોની ભરતી થઇ નથી અને મોડન કલ મારી મોટી બરાડ એનું લોકાપણ થતંુ નથીૂ , નાની બરાડ હાઈ કલના ૂ
૬૦ લાખ િપયા બે વષથી મંજર થયા છે તેનું મકાન બનતંુ નથીૂ . નદી ધસમસતી હોય યાં સુધી વંિચતોનો િવકાસ, નદી 
ધસમસતી હોય યા ંસુધી ન પહ ચે એ તો સમજયા પણ વંિચતોના િવકાસ માટે નદીની સરવાણી પણ પહ ચે તો આવકાય 
લેખાશે અને એ ડ યુિનટ છેવાડાનો માનવી એ વહીવટનો ાણ છે તેનું ભલું કરો તેવી અને છે  ેખેડતોની વાતૂ . ખેડતોના ૂ
આપઘાત, યાજનો આતંક Haves or Have Nots શાસનમા ંશું છે, શુ ંખુટે છે તો ખેડતોના દેવા કેમ માફ કરતા નથીૂ ? 
િવમો કેમ સમયસર ચૂકવતા નથી? મને તબ માંગી હૈ ખુદાઇ તુમસ ેમુ કરાને કે િલયે ચંદ િતન કે ચાહીય ેિસફ આસીયાન  કે ુ
િલય!ે એવા લોકોને તમે રેનબસેરા આપો. વહીવટ એક વચન છે, લોકાિભમુખ વહીવટ એ બહવચન છે એટલે વહીવટ સુધારો ુ
અને વધુ લોકાિભમુખ બનાવો.  
 ી ગોિવંદભાઇ પટેલ (રાજકોટ-દિ ણ): માનનીય અ ય ી, માનનીય રાજયપાલ ીના આભાર  તાવ  િવશ ે 
હ  કેટલીક વાતો રજ કરવા માગંુ છું ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, આગમવાણીમા ંએવું કહેવાયું છે કે આગામી િવ યુ  એ પાણી માટેનુ ંિવ યુ  થશ ેઅન ેએમ 
પણ એક કહેવત છે કે આગ લાગે યારે કવો ખોદવા બેસાય નહૂ , આગ લાગે યારે કવો ખોદવા બેસીએ તો બધંુ બળીને ખાક ૂ
થઇ ય. મન ેએ વાતો આનંદ છે કે જયારથી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર શાસનમાં આવી છે યારથી ૧૯૯પથી લઇન ે
જળ યવ થાપનની સુદંર કામગીરીની શ આત કરીન ે એક એક ટીપંુ વરસાદનું પાણી કેમ બચે અન ે આગામી દવસોમા ં
પાણીની સમ યા ન સ ય. પાણીની સમ યા ન સ ય એટલા માટે માનનીય કેશુભાઇ પટેલની સરકાર વખતે માનનીય 
સૌરભભાઇની અ ય તામાં એક સિમિત બનાવી હતી અને એક લાખ ૩૦ હ ર જટેલા ચેકડેમો તે વખતે બના યા હતા. આજ ે
ગુજરાત અન ેસૌરા માં એ ચેકડેમો આશીવાદ પ બ યા છે. અન ેએ ચેકડેમો-તળાવોન ેકારણ ેજ ેવરસાદનુ ંપાણી દ રયામા ં
જતંુ રહેતંુ હતંુ તે અટકાવી શકાયુ ંછે. મન ેઆજ ેકહેતા આનંદ થાય છે કે ચાલ ુવષ ખૂબ સારો વરસાદ થયો, ચેક ડેમો અન ેડેમો 
ભરાયા છે અને કેટલીય નદીઓ જ ેબંધ હતી તે વંત થઇ છે અને આજ ેએમાં પાણી ચાલી ર ા છે.   
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 બી  વાત મારે સુજલામ સુફલામ યોજના માટે કરવી છે. ઉ ર ગુજરાતમાં જમે હમણાં કહેવામાં આ યું  કે ખૂબ 
પાણીના તળ ડા ગયા છે અને ખૂબ ડેથી પાણી ખચવામાં આવ ેછે. એ પાણીના તળ ચા લાવવા માટે િપયા ૬ હ ર 
કરોડના ખચ સૂજલામ સૂફલામ યોજના બનાવવામાં આવી હતી. નમદાના પાણી જ ેવષ  સુધી કરોડો કયુસેક પાણી દ રયામા ં
ચા યુ જતંુ હતંુ તેન ેડાયવટ કરીન ેએ કેનાલ મારફત પાણી યાં લઇ જઇ અન ેજમીનમાં એ પાણી ઉતરે એટલ ે યાનંા પાણીના 
તળ ચા આવે તેના માટે આ યોજના બનાવી હતી અને તેના લીધે અનેક ગામડાં અન ેતાલુકાઓ જ ેડાક ઝોનમાં હતાં તે ડાક 
ઝોનમાંથી બહાર નીકળી ગયા છે. જ ેરીતે આ સુજલામ સુફલામ યોજના બની એ રીતે સૌરા  માટે સૌની યોજના એ સૌરા  
માટે ાણ સમાન છે. જયારે આ યોજનાની રાજકોટમા ંહેમુ ગઢવી હોલમા ં હેરાત થઇ યારે કેટલાક િમ ો ટીકા કરતા હતા કે 
આ ગાજર લટકાવવા સમાન છે અને નેવાના પાણી મોભે ચડવાના નથી. પણ આજ ેએ જ લોકો એવું કહેતા હોય છે કે આ 
પાઇપ લાઇનમાં અહ  વાલ મૂકો તો અમારા આ ચેક ડેમ ભરાય. અિગયાર િજ ા અને ૧૧૫ જળાશયોમાં એ પાણી નાખવામા ં
આ યું છે. ૯૭૦થી વધુ ગામડાંન ેપાણીનો લાભ મ ો છે.  એ લાભ ન મ ો હોત તો એ ગામડાનંી િ થિત અન ેહાલત શુ ં
થઇ હોત તેની ક પના પણ કરી શકાય તેમ નથી. ૧૫ ડેમો અને ૨૫ તળાવોમાં આ પાણી નાખવામાં આ યું છે. થમ 
તબ ામાં ૧૨  પૈકીના ૮ ગામોમા ંપૂણ થયુ ંછે અને બાકીના ૪ ગામોમાં આ વષના અંત સુધીમાં પૂ  કરવામા ંઆવનાર છેં . 
યારે સૌરા ની જમીનમાં જયાં નમદાના પાણી મળવાના નહોતા તેવી કૃિષ જમીનમાં ૮ લાખ રપ હ ર એકર જમીનમાં આ 

પાણી એ સૌની યોજનાન ેકારણે જવાનુ ંછે. છે ા બે વષમા ંજ ેઝંૂબેશ ચાલ ેછે સુજલામ સફુલામ યોજના નીચે એમા ં૩૦૪૧૬ 
ગામોના કામ પૂણ થયા છે અન ેજ ેચેક ડેમો તૂટયા છે અને જમેાં કાંપ ભરાયો છે તેને ડી-િસ ટ ગ કરીને ડા ઉતારીન ેતેમા ં
પાણી ભરવામા ંઆવશે યારે વધારે પાણીનો સં હ થઇ શકવાનો છે. તેના માટે પણ આ માચ મ હનાથી કામો શ  થવાના છે. 
આ વષ સારો વરસાદ થવાન ેકારણ ેજયા ંપાણી ભરાયલેા છે અને મોટા ભાગના ચેકડેમોમા ંપાણી આજ ેભરાયેલ છે, પણ જ ે
ચેકડેમો અને તળાવો તૂટી ગયા છે અન ે વષ થી જનેી કોઇ સારસભંાળ થઇ નથી તેવા ચેકડેમો અને તળાવોને આ વષમા ં
લાિનંગમાં લઇ અને તેવા તૂટેલા તળાવો  કે જમેાં પાણી ભરાયેલ નથી તેમને લેવામાં આવે અને આ વષમાં બજટેમાં ગવાઇ 

કરવામા ં આવે અને તેન ે  રપેર કરવામા ં આવે તો આગામી વષમાં તેમા ં પાણીનો સં હ ફરીથી થઇ શકશ.ે કેટલાક જના ૂ
તળાવો છે જમેાં ખૂબ કાંપ ભરાઇ ગયો છે અને આખા ભરાઇ ગયા છે, તેમાં પણ ડી-િસ ટ ગ કરવાની જ ર છે. તો તેવા 
તળાવોમાં પણ આપણે પાણીનો સં હ કરી શકીશુ.ં તેના કારણ ે સૌરા  અન ે ઉ ર ગુજરાત તેમજ ક છ કે જયાં કાયમી 
પાણીની અછતવાળા િવ તારો છે તે િવ તારના ખેડતો માટે આશીવાદ પ બનશે અને તેના માટે સૌની યોજના અને સુજલામ ૂ
સુફલામ યોજના એ આશીવાદ પ થઇ છે. તેના માટે આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ક ીબ  છે એટલું કહીને મારી વાત 
પૂણ ક  છં ંુ .   
 ી લલીતભાઇ કગથરા(ટકારાં ) : માનનીય અ ય ી, આજ ેમહામહીમ રાજયપાલ ીના વચનમાં  મને  પણ એક 
ગૃહના સ ય તરીકે  ખૂબ અિભનદંન આપવાની ઇ છા થતી હતી એટલે મ  આમાં વાં યું પણ મને એવુ ં કયાંક ન લા યું  કે મારે 
શેના માટે મહામહીમને અિભનંદન આપવા?  મને પણ ઇ છા થતી હતી કે હ આ દેશના આપણા રાજયના આ બંધારણના વડા ું
જયારે આ ગૃહમા ં આવીને કયારેક એક શ દ બોલતા હોય અને એને મારે અિભવાદનમાં સમથન આપવું ઇએ પણ આ 
પીચમાં  કયાંય એવું નથી લાગતંુ  કે મારે  શેના માટે અિભનંદન આપવા? શ આતમાં  પીચમાં ગાંધી નો ઉ ેખ કય , 

સરદાર વ ભભાઇ પટેલનો ઉલલેખ કય . ગાંધી ની વાત કરી કે આ ેડ હાઇ કલમા ં માનનીય વડા ધાન ીએ આટલુ ં ૂ
સરસ મ નું કામ કય.ુ  દાંડીની અદંર  માનનીય વડા ધાન ીએ ગાંધી  માટે એનું મારક બના યુ.ં મારે આપ ીને કહેવું  છે 
કે જ ેિવચારમા,ં આચારમા,ં યવહારમાં ગાંધી  કયાંક જનો દરૂ દેખાતા હોય પછી એના મારક બનાવો એનો કોઇ મતલબ 
નથી એન ેખંડેર થવા દો. ગાંધી નો એક સમય હતો એક યુગ હતો કે જ ેમાણસ જ ે યિકત માિણક હોય, આચારવાદી હોય, 
યવહારવાદી હોય એને લોકો ગાંધીવાદી કહેતા હતા. એને લોકો ગવથી તા હતા એને કોઇ પુર કારની જ ર નહોતી એન ે

ખાલી એટલું  તમે કહો કે આ માણસ ગાંધીવાદી છે તો એને બધા જ એવોડ મળી જતા હતા. હમણાં જ મારા િમ  એ ર૧મી 
સદીની વાત કરી છે યારે  મારે કહેવુ ં  છે કે વષ ર૦૦ર પછી એક એવો વાદ ચાલ ુ થયો છે  કે જ ેવધારેમા ંવધારે ખોટ બોલી ું
શકે, વધારેમાં વધારે ાચાર કરી શકે એના માટેનો પણ એવો એક વાદ ઉભો થાય છે અન ે  ર૦ર૧મી સદી એના માટે 
ઓળખાશ.ે મારા સાહેબ, મારે કહેવુ ં  છે કે હમણાં જ આપણે કહીએ છીએ કે અિતિથ દેવો ભવઃ. સો ટકા સાચી વાત છે કે 
આપણે ઘેર પધારેલા અિતિથ આપણા માટે દેવ બરાબર છે. આપણે મોટેરામાં ર૪ તારીખે ભ ય અિત ભ ય કાય મ કય  એના 
માટે હ ધ યવાદ આપંુ  છું ંુ . પરતુ ી નીિતનભાઇં , મારે મારા વનની દુઃખની વાત કરવી છે. એટલા માટે કહ છ કે તમે પણ ું ંુ
યાં હાજર હતા. આ ભ ય કાય મમા ંએક દવસ હ આઠેક વરસનો નાનો હતોું , મારા ઘરે મહેમાન આ યા, મારા ફાધર સાંતી 
ડીન,ે સીકલા નાંખી, તર નાંખીન,ે બળદ લઇને વાડીએ જતા હતા. યાં ક ું  કે મહેમાન આ યા છે, અમે સાંતી છો ુ,ં 

એમના માટે ગાદલા પાથયા, પટારામાંથી ગોદડા કા ા,  મહેમાન માટે પાથયા અને મારી માએ ક ું  કે  બેટા ગોર મા 
પાસેથી અઢીસો ામ ઘી લઇ આવ. ડેલીએ બેઠા છે એટલ ેવાડામાથંી જ,ે હ  વાડામાંથી જઇન ેરપું ૦ ામ ઘી લઇ આ યો. 
મહેમાનને ચૂરમું પીર યુ,ં ગરમ ઘી કય.ુ કીટલીની ધાર કરી મહેમાનને હાથ ેલઇને કીટલી ઢોળી દીધી, પૂ  ઘી લઇ લીધંું .  મન ે
પણ એમ થયું  કે મારી ભ લપકારા મારતી હતી કે મને પણ આ મળ,ે પણ ના મારા ભાગમાં ડાઠીયા આ યા અને એ માએ 
મને તેલ નાખીન ેદીધંુ.  હ એ કહેવા માગંુ છ કે આપણે અિતિથ દવેો ભવો માટે િપું ંુ યા સો કરોડ, બસો કરોડ, ણસો કરોડ 
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િપયા વાપરો વાંધો નથી પણ તમે અહ થી આ ાન કરો કે દેશની  આ ખચ  સહન કરવા માટે બે દવસ ઉપવાસ કરશ.ે 
કારણ કે મહેમાન અિતિથ દેવો ભવઃ છે. એના માટે  દવાલો બનાવો, દેશની ગરીબી ન દેખાય. અિતિથ દેવો માટે બધંુ  કરો. 
પણ હ વડીલું  મુર બી જયારે ઋિષ પૂ ં ષ અહ યા બેઠા છે, હ બહ  જ આ હ કરીન ેએમને ણામ ક  છ એ િશ ણ િવભાગ ું ું ં ંુ
અનુભવ ેછે. હ એવી હ તી નથી કે ી ભૂપે િસંહ બાપુન ે  કરી શકું ંુ ! ગુજરાતની અદંર િશ ણનુ ંમહ વ છે કે મતદાનનુ?ં 
િશ ણનું મહ વ છે. આ ગુજરાતમાં બાણેજમાં  એક બૂથ એવું છે જયાં મા ને મા  એક વોટર છે. એક વોટર માટે ી 
ભૂપે િસંહ બાપુ, આપણે પાંચ માણસનો ટાફ રાખીએ. આખો દવસ એનું મતદાન થાય એના માટે યા ં ોવાઇડ કરીએ 
છીએ. એ ગુ દેવ પણ દવે થઇ ગયા. પણ એના એક મતદાન માટે  આપણે આટલું તં  લગાડતા હોય તો એક બાળકના 
િશ ણ માટે શાળા શા માટે બંધ કરવામાં આવ ેછે એ મન ેસમ તંુ નથી. એટલ ે ી ભૂપે િસંહ બાપુ આપને કહેવા માગંુ  છંુ, 
જયાં મારી નજર ઠરે યાં ી િવજયભાઇના ફોટા દેખાય,  ી નરે  મોદી સાહેબના ફોટા દેખાય. તેમાંથી ૫૦ ટકા ખચ બાદ 
કરીને આપ કલ ચાલુ રાખો એવી આપને હાથ ડીન ેમારી ન  િવનંતી છેૂ .  
 માનનીય અ ય ી, મ આમા ંબહ અ યાસ કય  છે એટલા માટે કહી ર ો છ કે અ યારે જ ેિવંછીયા તાલુકો છે તેન ેુ ંુ
તમે અછત ત હેર કરો, તેને અનડેવલપ હેર કરો, યાં લોકોને રો -રોટી મળી શકે તેમ છે તેવા ઉ ોગોન ે ો સાહન 
આપો. તેના સે સ ટે સ, .એસ.ટી. માફ કરી શકો. આવા ય ન હોત તો હ ું ૧૦૦ ટકા અિભનંદન આપત અને મને આનદં 
પણ થાત કે મારા ગુજરાતના નવયુવાનોન ે યાંક રો -રોટી મળવાનું આમાં ાધા ય છે. મન ે ી નીિતનભાઇ સાહેબે સવારે 
ક ું એ વાતની હ ટકોર કરીશ કે આપે ું ૫૦ કરોડ િપયા બચા યા તેના માટે આપને લાખ લાખ ધ યવાદ, પણ આમાં તમે એ 
પણ એકરાર કય  કે વષ ૨૦૦૬થી ૨૦૨૦ સુધી આ ચાલતંુ આવતંુ હતંુ એટલ ેકેટલા કરોડનો ાચાર થઇ ચૂ યો તેનો આપે 
એકરાર કરી દીધો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.   
 ીમતી સંગીતાબેન રા. પાટીલ(લ બાયત) : માનનીય અ ય ી, મહામ હમ રા યપાલ ીના સંબોધન પર 
માનનીય ી િપયુષભાઇ દેસાઇ જ ેઆભાર તાવ લા યા છે તેમાં હ મા  સમથન આપીને મારી વાત કરવા ઉભી થઇ છું ં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાટ ની નમે છે કે ની સુખાકારી માટે છેવાડાના નાગ રકની 
દરેકે દરેક આશા અપે ા પૂરી કરવા માટે અમારી સંવદેનશીલ રા ય સરકારની જ ે કઇ િવિવધ યોજનાઓ છે તેનો લાભ ં
અપાવવા માટે એમના ારે જઇન ેસેવાસેતુ કાય મનું આયોજન કરી રહેલ છે. આ સવેાસેતુ કાય મમાં અનેક અનેક લોકો ભાગ 
લઇ ર ા છે. ભૂતકાળની સરકારમાં લોકોને સરકારી કચેરીમાં કોઇ પણ કારનું કામ હોય અથવા તો કોઇ પણ કારના 

માણપ ો મળેવવા હોય અથવા એક સામા ય આવકનો દાખલો પણ લેવો હોય તો એમની ચંપલ ઘસાઇ જતી હતી એટલા 
સુધી એમન ેહેરાન પરેશાન થવું પડતંુ હતંુ. નોકરી કરતા હોય તો તેમને એક દવસની ર  પાડીન ેપણ એમનું કામ પૂ  થતંુ ં
નહોતંુ. એમના સમય અને પૈસાનો પણ યય થતો હતો. યારથી અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર બની છે યારથી 
આજ દન સુધી દરેક યિ તને સરકારી યોજનાનો લાભ મળે અન ેએક પણ યિ ત સરકારી યોજનાથી વિંચત ન રહી ય 
એટલા માટે સવેા સેતુ કાય મનું આયોજન અમારી સવંેદનશીલ સરકારે કયુ છે. એક જ થળ પર જઇને તાલુકા ક ાએ પાંચ-
છ ગામનો લ ટર બનાવીને ૧૩ અિધકારીની ટીમ કરીને સેવાસેતુ કાય મનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને શહેરી 
િવ તારમા,ં નગરપાિલકા િવ તારમા,ં મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં ૧૧-૧૧ અિધકારીઓની ટીમ બનાવીને સવેાસેતુ 
કાય મનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ ે છે. તેમા ંસેવાસેતુ કાય મ દર યાન કે  સરકારની અન ે રા ય સરકારની જદી જદી ુ ુ ૫૭ 
જટેલી યોજનાઓનો એક જ થળ પર લાભ અપાવવાનો કાય મ આ સેવાસેતુનો છે. તેમા ંમુ ય વે વા જઇએ તો આધાર 
કાડ છે, મા વા સ ય કાડ છે, આવકનો દાખલો છે, અમૃત  કાડ છે. િવધવા સહાય છે, વૃ  સહાય છે, વ ર  નાગ રક 

માણપ  છે, દ યાંગતા માણપ  છે, રેશન કાડન ેલગતી બાબત-નવું બનાવવું હોય કે નામ કમી કરવુ ંહોય, જ મ-મૃ ય ુ
ન ધણી છે, લ ની ન ધણી છે, જનધન યોજના, હે થ વેલનેસ કાડ છે, મરનો દાખલો છે, ધાનમં ી સરુ ા વીમા જવેી 
૫૭ જટેલી યોજનાઓનો લાભ એક જ થળ પર આપવામા ંઆવે છે. આવી અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કામ કરી 
રહી છે. સંપૂણ ગુજરાતમાં અ યાર સુધી સેવાસેતુ કાય મ દર યાન ા ય િવ તારમા ંકલ ુ ૩૯,૦૧,૯૨૫ અર ઓ મળેલ હતી. 
જમેાંથી ૩૯,૦૧,૮૦૩ અર ઓનો િનકાલ કરવામાં આ યો છે. આ ખૂબ મોટી ગૌરવની બાબત છે. યારે શહેરી િવ તારમા ં
૪,૧૬,૪૯૭ અર ઓ પૈકી ૪,૧૬,૨૭૪ અર ઓનો િનકાલ કરવામા ં આ યો છે અન ે ા ય અન ે શહેરી િવ તારની કલ ુ
અર ઓ ૪૩,૧૮,૦૭૭ અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆ યો છે જનેી ટકાવારી ૯૯.૯૯ ટકા થાય છે.  સેવા સેતુ કાય મમા ં
િવિવધ યોજનાનો લાભ લવેા માટે અનેક કારના લોકો આવતા હોય છે જમેાં દ યાંગ ભાઇ હોય, િવધવા મહીલા હોય, વૃ ો 
હોય, યુવા વગ હોય એમના પડખે ઉભા રહેવા માટે અમારી સંવેદનશીલ સરકારે આ સંવદેનશીલ કાય મમાં સેવા સેતુ કાય મનુ ં
આયોજન કયુ છે.  ભારતીય જનતા પાટ ના એક એક પદાિધકારીઓ, હો ેદારો એમાં સવારથી સાંજ સુધી ખડે પગે ઉભા રહેતા 
હોય છે. જથેી જ ેલાભાથ ઓ હોય એમન ેકોઇ સમ યા ઉભી ના થાય એના માટે એ સવારથી સાંજ સુધી ઉભા રહે છે.  હમણા ંજ 
માનનીય પંુ ભાઇ કહેતા હતા કે સેવા સેતુ િન ફળ રહે છે. પણ કદાચ એમને ખબર નહ  હોય કે કદાચ એ સવેા સેતુ કાય મમા ં
ગયા નહ  હોય, આવા સંવેદનશીલ કાય મમાં જતા પણ નહ  હોય, એટલે જ એમન ે મા હતી નહ  હોય. પણ મારે એમન ે
જણાવવું છે કે અમારી સરકાર લોકોના ાર ઉપર આવીને કામ કરે છે. ભૂતકાળની સરકારે અને ક ેસના સ યોએ કોઇની 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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તકલીફ સમજવાની દરકાર પણ કરી નહોતી અને સમજતી પણ નહોતી એટલા માટે ગુજરાતમા ંઆજ ેભારતીય જનતા પાટ ની 
સરકાર છે. એટલા માટે અહ  કહેવાનું મન થાય છે,   
 ‘ ‘  અ છે કમ કરતે રહો, ચાહે કોઇ સ માન કરે યા ના કરે, કય  કી સૂય જબ ઉદય હોતા હૈ   
  તબ કરોડો લોગ ન દ મ હોતે હૈ, ફીર ભી સૂય ઉદય હોતા હૈ’ ’  
 બી.જ.ેપી.ના સૂયનો ઉદય થયો છે અન ેક ેસના સૂયનો ઉદય થયો નથી. તમ ે િ હીન છો, તમને સરકારના સારા 
કામો દેખાય નહ . લાભાથ ઓને જઇને પૂછો એમને કેટલા લાભ અમારી સરકારે આ યા છે.  સેવા સેતુ કાય મનું આયોજન 
તા.ર૬-૧૦-ર૦૧૬થી કરવામાં આ યુ.ં જ ે તા.૩૧-૧-ર૦ર૦ના રોજ પૂણ થયેલ છે. મારા સરુતના િલંબાયત િવ તારમા ં
ર૦૦૦૦ જટેલા લોકોએ આનો લાભ લીધો છે. મને એનું ગૌરવ છે. હ એમન ેસમથન આપંુ છું ંુ .   
 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ(પાટણ) : માનનીય અ ય ી, મહામહીમ રાજયપાલ ી એમનું જ ે વચન લઇને આ યા 
છે અને એની અંદર ગુજરાતને નંબર વન બનાવવાનુ ં આભાસી િચ  ઉભું કય ુછે. અમને પણ રસ હોય ગુજરાત નંબર વન બન ે
અને એના માટેના ય નો થાય  એની અદંર અમે હમેશા સરકારની સાથે હોઇએં . આ ગુજરાતને નંબર વન બનાવવાની વાત 
થઇ રહી છે, તા. ર૭મી સ ટે બર ર૦૧પના રોજ યુયોકની અંદર યનુોના ૧૯૩ દેશોની એક િમટ ગ થઇ હતી. એ ૧૯૩ દેશોએ 
રાજયોના અને દેશના સ ટેનેબલ ડેવલપમે ટ એટલે કે સારા િવકાસ માટેના જ ેમાપદંડ ન ી કયા હતા એની અંદર એના ૧૭ 
ટાગટ અન ે ૧૬૯ના ગોલ ન ી કયા હતા. ગુજરાતને નંબર-વન બનાવવાની વાત થઇ જ ે એસ.ડી. . ઇ ડેકસ એટલ ે
સ ટેનેબલ ડેવલપમે ટ ઇ ડેકસ ર૦૧૯, જ ે કે  સરકારે િસ  કય  એની અંદર ગુજરાતને નંબર સાતનું થાન મ ું છે. 
એની અંદર  ગુજરાતને નંબર વન મ ો હોત તો અમ ે પણ રાજયપાલ ીના વચનન ે અમે અિભનદંન આ યા હોત. 
માનનીય નીિતનભાઇ અને ી િવજયભાઇન ેગુજરાતને નંબર વન કરવા માટેના અિભનદંન આ યા હોત. જ ેઆ ૧૭ માપદંડ 
કયા એની અંદર એક પણ ે ની અદંર ગુજરાત નંબર વન ર ુ ંનથી. જ ેપહેલો એસ.ડી. . ટાગટ હતો એ નો પોવટ  એટલ ેકે 
રાજયની અંદર ગરીબાઇ ના હોવી ઇએ. એ જ ેટાગટ હતો એની અંદર કેરાલાન ે થાન મ ું છે.   જ ેટાગટ-ર, ઝીરો હ ગર 
એટલે કે ભુખમરાનો હતો એમાં ગોવા અને દ હી જવેા રા યોને થાન મ ું છે.  ગોલ-૩માં એસ.ડી. .માં લોબલ હે થ 
અને વેલનસે એટલે કે આરો ય માટેનો ટાગટ હતો, એમાં ગુજરાત ૧૦મા થાને ર ું છે. કેરલને નંબર વન મ ો છે. એ જ રીતે 
વોિલટી એ યુકેશનની વાત કરીએ તો હમણાં ગઇ કાલે જ ી નીિતનભાઇએ માનનીય બાપુ ીને અિભનંદન આ યા. 
વોિલટી એ યુકેશનમા ં જ ે નંબર છે એ કેરળનો નંબર વન છે. સાતમા નંબરમા ં એફોડબલ એ ડ ીન એનજ , માનનીય 

સૌરભભાઇએ વાત કરી એમાં પણ ગુજરાતને થાન નથી. તાિમલનાડુ, િમઝોરમ અને કણાટકને થાન મ ું છે અને સમ 
યાયની વાત કરીએ તો પીસ જિ ટસ અન ે ટ ગ ઇ ટી ુશ સ ફોર જિ ટસ એમા ં પણ ગુજરાતન ે નહ  પણ હમાચલ 
દેશને થાન મ ું છે. પાણી પુરવઠાની વાત કરીએ તો પાણી પુરવઠાની અંદર ગુજરાતને નંબર વનનું થાન મ ું છે એમ 

કહે છે. પરતુ સીં .એ. .નો ચાલ ુ વષનો રપોટ છે, યારે આપણે ગુજરાતને નંબર વનનુ ં થાન આપીએ છીએ અન ે
સી.એ. .ના રપોટના પાન. ૫ ઉપર ખેડતોને જ ે પાણી પૂ  પાડવાનું હતંુ એના માટેનો જ ે ટાગટ હતો એ ૂ ં ૧ર.૯૬ લાખ 
હેકટરનો આપેલ હતો. છે ા પાંચ વષમા ં એમાંથી મા  ૭.૯૬ લાખ હેકટર જમીનને જ પાણી પૂ  પાડી શ યા છીએં . ૧ર 
યોજનાઓ હતી, એમાં આયોજનનો અભાવ, યો ય અહેવાલનો અભાવ, ગુણવ ાનો અભાવ, એ સી.એ. .ના રપોટમાં છે. 
મારી માનનીય નીિતનભાઇ અને સરકારને િવનંતી છે કે યારે નંબર વનની વાતો કરતા હોઇએ યારે મા  વાતો નહ  પણ આ 
બાબતોની પણ કાળ  રાખવામાં આવ.ે ગુડ ગવન સની વાતો કરવામા ંઆવે છે. આજ ેસી.એ. .નો રપોટ છે એમાં પાન.૭ 
ઉપર  સી.એ. .એ રમાકસ લ યા છે કે કોઇપણ સી.એ. . રપોટ કરે અને એના પેરા હોય અથવા અહેવાલ હોય એ 
સી.એ. .ના િનયમ માણે ચાર વીકમાં િતભાવો આપવાના હોય છે. ગુડ ગવન સની વાતો કરીએ છીએ પણ આ રપોટમા ં
વાત કરી છે એ મુજબ વષ ર૦૧૩-૧૪થી ર૦૧૭-૧૮ સુધીમા ંજ ેપેરા હતા એ ર૧ર૯ પેરાઓનો િનકાલ થયો નથી. મા  ગુડ 
ગવન સની વાતો કરીન ેનહ  પણ વા તવમાં સરકાર ગુડ ગવન સ બને એના માટેની અમ ેવાત કરીએ છીએ. બી  વાત કરી, 
ર૦૧૭મા ંઆદરણીય ી નરે ભાઇ મોદીએ ગુજરાતને હેર શૌચાલય મુ ત કયાની વાત કરી. એનો અથ એ થાય કે ર૦૧૭ 
સુધી ગુજરાતમાં કોઇપણ યિ ત હેરમાં શૌચાલયમાં બાકી નથી. ગુજરાતને ઓ.ડી.એફ. હેર કયુ હતંુ. મ હમણાં જ 
પાટણના ડેટા લીધા તો યારે ગુજરાતન ેઓ.ડી.એફ. હેર કય ુહોય એનો અથ એ થયો કે ગુજરાતમા ંએક પણ શૌચાલય 
બનાવવાનું બાકી નથી. યારે છે ા ણ વષમાં ર૦૧૭-૧૮થી ર૦૧૯-ર૦ સુધીમાં ગુજરાતમાં મા  પાટણ િજ ામા ં૮૩૯૩ર 
શૌચાલયો બનાવવામાં આ યા. એક બાજ ગુજરાતને ઓુ .ડી.એફ. હેર કરીએ છીએ અન ે બી  તરફ ગુજરાતના એક જ 
િજ ામાં ૯૦ હ રથી વધુ શૌચાલયો બનાવતા હોય, શૌચાલય બનાવવા ઇએ એનો અમન ેવાંધો નથી. પરતુ જ ેરીતે ખોટા ં
અહેવાલ િસ  કરી લોકોને  (xxx) વાત કરી છે એનો અમને વાધંો છે.   
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : * (xxx) એ શ દો રેકડમાંથી દૂર કરવા ઇએ.  
 સભાપિત ી : એ શ દો દૂર કરીએ છીએ.  

                                         
 માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ : ાચારના અમ ે િવરોધી છીએ. ાચાર દૂર થાય એના માટે અમે હમેશા સરકારની ં
સાથે હોઇએ છીએ. અમારી યુિનવિસટીની વાત ક  તો મ ગયા વખતે મં ી ીને વાત કરી હતીં . પુરવણીની અદંર જ ેકૌભાંડ 
હતંુ, પેપર સુધારણાનું કૌભાંડ હતંુ, હજ સુધી એની તપાસની વાત થઇ નથીુ . આથી યારે ાચારની વાત કરો છો યારે એ 
બાબતે પણ સાચી તપાસ થાય એના માટે હ િવનંતી ક  છું ં ંુ .      
 ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા(મહવાુ ) : માનનીય અ ય ી, મહામહીમ રા યપાલ ીએ સ માનનીય ગૃહ સમ  કરેલા 

વચનમાં માનનીય સ ય ી િપયુષભાઇ દેસાઇએ આભાર તાવ રજ કય  છે અને માનનીય સ ય ી કબેરભાઇ ડ ડોરે એન ેૂ ુ
સમથન કયુ છે યારે મારા પણ િવચારો હ રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, ઉમરગામથી અંબા  સુધી વસતા આ દવાસી સમદુાયના સવાગી િવકાસ માટે ૨૦૧૫થી 
૨૦૨૦ સુધી ૬૦૩૬૩ કરોડ િપયાની ફાળવણી કરી છે. ખાસ કરીને િશ ણ િવભાગમાં આ દવાસી સમાજમાં ાંિત લાવવા 
માટે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારન ે હ ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપવા માગંુ છું ંુ . તે સમયના આપણા મુ યમં ી અન ે આ 
દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે વન િવભાગમાં વસતા આ દવાસીઓની દીકરીઓન ે પહેલા ધોરણમાં વશે 
અપાવી િશ ણમાં ાંિત સજ  છે એમ કહ તો ખોટ નથીું ં ુ . છે ા પાચં વષમાં ૫૯૩ આ મશાળા, ૭૪ આદશ િનવાસી શાળા, 
૩૬ જટેલી એકલ ય મોડલ રેિશડેનિશયલ કલ ૂ , ૧૨ મોડલ કલ ૂ , સૈિનક કલૂ , ડાંગ િજ ામાં એકલ ય મોડલ કલૂ , એમ 
કુલ મળી ૭૬૫ શાળાઓ મારફત ૧,૩૦,૦૦૦ કરતાં વધુ બાળકોને િશ ણ આપવામાં આ યું છે. આ તમામ શાળાઓમાં ઉ ચ 
ગુણવ ાવાળી સિુવધા ઉપલ ધ કરવામાં આવી છે. એક રીતે એકલ ય મોડલ રેિશડેનિશયલ કલને જવાહર નવોદય ૂ
િવ ાલયની પ િત મુજબ ચલાવવામાં આવે છે. જમેાં મફત પુ તકો, ટેશનરી, યુિનફોમ, રમત ગમત તથા ક યુટરની 
સુિવધાઓ પૂરી પાડવામા ંઆવે છે. માનનીય અ ય ી, મન ેકહેતા આનંદ થાય છે કે આ દેશના વડા ધાન ે યારે ૪૦,૦૦૦ 
કરોડ િપયાનું બજટે આ દવાસી સમાજ માટે મૂ યું તે સમય ેએવુ ંલાગતંુ હતંુ કે આ પૈસા યાંથી આવશ?ે પરતુ આજ ેમનેં  
કહેતા આનંદ થાય છે કે આ સરકારે ૬૦,૩૬૩ કરોડ િપયા વાપરીને આ દવાસી સમાજને ઉ ચ િશ ણ ે ,ે િસંચાઇ ે ,ે 
આરો ય ે ે અને પીવાના પાણી, ર તા, પશુપાલન અને વન અિધકાર આપવામાં આ યો છે. મા  વન અિધકારમા ં
આ દવાસી સમાજને જમીન આપવા પુરતંુ આપવી એવું નહ  પરતુ એને અિધકાર પણ આપવામાં આ યોં . ૭/૧૨ ની નકલમા ં
એનું નામ આપવામાં આ યુ.ં એમને સંપૂણપણે સરકારની િવિવધ કારની યોજનાનો લાભ મળે એ કારની આ રા ય સરકાર 

ારા સુિવધા આપવામાં આવી એમને ઘ યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. માનનીય અ ય ી, આ દેશના વડા ધાન ે
િશ ણમાં ાંિત કરી એટલું જ નહ  આ દવાસી સમાજના સવાગી િવકાસમાં જ ે પૈસા ફાળ યા પરતુ તેની સાથ ે સાથે ખલે ં
મહાકભ કય  અને ખેલ મહાકભ શ  કરતાની સાથે આ દવાસી સમાજની એક દીકરી સ રતા ગાયકવાડ યારે ગો ડ મેડલિલ ટ ુ ું ં
બનીને આખા દેશનું નામ રોશન કરે અને આ દવાસી સમાજનુ ંનામ રોશન કરતી હોય તેનાથી બીજ શું િવશેષ હોઇ શકેુ ં ? આ 
સ માનનીય ગૃહમાં આપણે એને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપીએ એવી આપ સૌને િવનંતી ક  છં ંુ . એ જ રીતે મુરલી ગાિમત 
વાંસદા દાનના આ દવાસી સમાજમાંથી આવે છે, એમણે પણ ગો૯ડ મેડલ રમત ગમત ે ે મેળ યો છે. એ જ રીતે આ 
સમાજમાં િસંચાઇ ે ે પણ ખૂબ કામ કય ુ છે. ઉકાઇ જળાશયના ઉપરવાસમાં વસતા આ દવાસી સમુદાયને એક ઉ વહન 
િસંચાઇ યોજના આપીને આ રા ય સરકારે િપયા ૯૬૨ કરોડ જટેલા િસંચાઇ ે ે વાપયા છે અને આ દવાસી સમાજનું ઉ થાન 
થાય એવી દશામાં લઇ જવા માટે માનનીય મુ યમં ી ી, નાયબ મુ યમં ી ી અને અમારા ી ગણપતિસંહ વસાવા સાહેબન ે
અિભનંદન આપીને િવરમું છંુ. જય જય ગરવી ગુજરાત.   
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી(દસાડા): માનનીય અ ય ી, મહામહીમ રાજયપાલ ીના આભાર તાવ ઉપરની ચચા 
માટે અ યારે હ ઉપિ થત થયો છ યારે આ ચચાની શ આત કયાંથી કરવી એ એક મથામણ હતીું ંુ . પરતુ મહામહીમ ીએ ં
પૂજયબાપુને યાદ કયા અને જયારે ગુજરાતના પ ર ે યમા ંબાપૂને યાદ કરીએ તો આજ ેકહેવાનુ ંમન થાય છે કે "ધનવાનના ઘેર 
બેઠેલો કાગડો પણ ભા.જ.પ.ને મોર લાગે છે અન ે ગરીબોનો છોકરો ભૂ યો હોય તો પણ ચોર લાગે છે" આ ઉિ ત આજ ે
ગુજરાતમાં સાિબત થઇ રહી છે. એ યાય ેકયાંક દવાલો ચણવામાં મશગૂલ સરકાર છ ીઓથી ગરીબીને ઢાંકવાનો અથહીન 

યાસ કરી રહી છે. ગુજરાતના કરોડો બેરોજગારોની એક કારે ઠેકડી ઉડાવવામા ંઆવી રહી છે. ગુજરાતના ગરીબ યુવાનો કહે 
છે કે "મારી ગરીબી ઇ રડે છે બી  હવ,ે મારે તો આંસુઓનો ખ નો પણ હવ ેર ો નથી". ગુજરાતની દીકરીઓ સાથ ેખુ ા 
આકાશ તળે ફટપાથ ઉપર ફકત પાણી પી અને ુ ૩-૪ દવસનો જયારે મ ઉપવાસ કય  એમની સાથે યારે આ ગુજરાતની 
દીકરીઓની પીડાનો પોકાર દીકરીઓના આંસનુી અદંરથી વહી ર ો હતો અને યારે એમ થયું કે આ ગુજરાતની દીકરીઓ ૭૦-
૭૦ દવસથી કડકડતી ઠડીની અદંર ખુ ા આકાશમા ંતડકામા ંજયારે આંદોલન કરી રહી હતી યારે સરકારી શરમ પણ મરી ં
પરવારી હતી. સ યા હ છાવણીઓની અંદર એ દીકરીઓ ગીતો ગાતી હતી અને એ દીકરીઓના શ દોમાં જ એ ગીત આ ગૃહની 
અંદર રજ કરવાની િવનંતી ક  છૂ ું ં .  
 ‘ ‘ હ તો કાગળીયા લખી લખી થાકી સરકાર તારા મનમા ંનથીું ,  
 અમે તડકે બેઠા બેઠા થાકયા પાણી તમારા મનમાં નથી.  
 અમે વષ  વાંચી વાંચી પાસ થયા અન ેતોય અમને બેકાર બના યા ભા.જ.પ. તારા મનમાં નથી.  
 અમે ભૂ યા અને તર યા તડકે બેઠા દપિસંહ તમારા મનમાં નથી.‘ ‘  



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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   માનનીય અ ય ી, કેવી મનોદશાની અદંર આ દીકરીઓએ ૭૦-૭૦ દવસ સુધી ર તા ઉપર રઝળપાટ કય  છે 
પરતુ ગાંધીનગરની પોલીસ આ દીકરીઓની માથે મંડપ બાંધવા ન દેં . આ સ માનનીય ગૃહની અદંર અનેક મારા સાથી મ હલા 
સદ યો છે. એક ી તરીકે, એક મ હલા તરીકે, દીકરી તરીકે એની અમુક ાથિમક જ રયાત હોય અને ૭૦-૭૦ દવસ સુધી 
દીકરીઓ ર તા ઉપર રઝળપાટ કરે અન ેઆપણા પેટનું પાણી ન હલે એ આપણા સૌન ેમાટે શરમની વાત છે. એક પછી એક 
ઠરાવો એવા થાય કે જનેાથી રોજગારીની તકો ા  ન થાય પરતુ એ ઠરાવોના અથં ઘટનન ેકારણે ગુજરાતના સમાજ-સમાજ 
એક બી ની સામે આવે અને વગિવ હની પ રિ થિત ઉભી થાય એ કારના િનણયો રાજય સરકારમાં થયા. કયાં સુધી 
આપણે આ ગુજરાતના યુવાનોન ેધાિમકતાનું ઝેર પીવડાવી અને એમને નશામા ંરાખી શકીશુ?ં જયારે પેટના ખાડાની આગ લાગે 
યારે સરકારોના ઘમંડ ભ મીભૂત થઇ જતા હોય છે અને આ આ ોશની આગ તમે ગમે તેટલી ચી દવાલ ચણાવો પણ એ 
દવાલ પાછળ તમ ેઢાંકી શકતા નથી. ગુજરાતના ખેડતો બેહાલ બ યા છે ૂ િપયા ૩૭૦૦ કરોડની હેરાત અનેકવાર થઇ. 

પરતુ મારે આપને કહેવુ ંછે કે આજની તારીખમા ંપણ મારા િજ ાની અંદર રં ૦૦૦૦ કરતા વધારે અર ઓના ચૂકવણા પે ડ ગ 
છે. ગુજરાતના ખેડતોની અપે ા હતી કે માનનીય રાજયપાલ ી જયારે ઉ બોધન કરશ ે યારે એમાં ખેડતોની િચંતા થશે અન ેૂ ૂ
એમના િવશે કોઇ ન ર વાત થશ.ે મારા સુરે નગર િજ ાની અદંર ૬૧૦ ામ પંચાયતો છે. તે પૈકી મા  સવાસો જટેલા 

ામસેવકો છે. એક એક ામસેવક પાસે ૧૦-૧૦, ૧પ-૧પ ગામો છે. જથેી તેઓ ફી ડમાં જઇ શકતા નથી અને સાચંુ 
આંકલન કરી શકતા નથી. પોતે ખેડતનુ ં ફોમ ભરી શકતા નથીૂ . આજ ેમન ેઅપે ા હતી કે ગુજરાત કૃિષ ે ે ાંિત કરના  ં
રા ય છે. દરેક તાલુકા મથકે એક કૃિષ ભવનનું િનમાણ થશ.ે આમાં ખેતીવાડીના અિધકારીઓ હોય, પશુપાલનના 
અિધકારીઓ હોય, બગાયતના અિધકારીઓ હોય બધા એક જ જ યાએ બેસીને ગામડાના ખેડતને યાંથી માગદશન આપવામા ંૂ
આવે તો સાચા અથમાં ગુજરાતમાં કૃિષ ઉ પાદન વધે અન ેખેડતોનો િવકાસ થાયૂ . િપયા ૧પ૦ કરોડનુ ંઓ ફિશયલ આંધણ 
કહેવાય છે. ૭૦ લાખ લોકોન ે િવદેશીઓન ેએમના સ કારના અભરખા દેખાડવામા ંઆવ.ે કશો વાંધો ન હ. આ પૈસા ખેડતો ૂ
પાછળ વપરાતા હોત તો આપણન ેલેખ ેલાગત. મારી પાસ ેખૂબ ઓછો સમય છે. મારા સાથી ધારાસ ય ીએ જ ે સ ટેનેબલ 
ડેવલપમે ડ ઇ ડે ની વાત કરી. ભારત સરકારની નીિત આયોગનો અહેવાલ આપને મોકલાવું છંુ. આ અહેવાલ માણે ખૂબ 
શરમજનક આંકડા ગુજરાત માટે છે અને ખરા અથમાં િચંતા કરતા હોય તો મને એકાદ િમિનટનો સમય વધારે આપ . ગુજરાત 
દેશમાં ૧૯મા ં મ ેછે. આપણા ઉપર પં બ, આસામ, કણાટક, છ ીસગઢ, વે ટ બંગાલ છે. ઝીરો હંગર એટલે કે ભૂખમરાના 
િનવારણ કરવામા ંઆપણે ૧૬ મા ં મ ેછીએ. આપણા ઉપર વે ટ બંગાળ, હ રયાણા, હમાચલ દેશ, િસ ીમ, િમઝોરમ 
ગુજરાત કરતા સા  પફ મ સ કરી ર ા  છેં . એક િમિનટનો સમય આપો.  
 
 સભાપિત ી :  આપનો સમય પૂરો થાય છે. 
 ી તે  ર. સુખ ડયા(સયા ગંજ) : માનનીય અ ય ી, મહામહીમ રા યપાલ ી આચાય દેવ ત ીએ જ ે
સંબોધન કરેલ છે અન ેતેમાં તેઓ ીએ પાણી પુરવઠા ઉપર સરકાર ીની કામગીરી અંગે શંસા કરેલ છે તે બદલ હ ધ યવાદ ું

ગટ ક  છં ંુ . આપણા સ માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના વડપણ હેઠળની ગુજરાત સરકારે જળ યવ થાપન 
ે ે કરેલ કામગીરી બાબતમાં ગુજરાતે સમ  દેશને દશા ચ ધી છે. જળ યવ થાપન ે ે ગુજરાતે સમ  દેશમાં થમ નંબરનુ ં
થાન હાંસલ કરેલ છે. માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ નલ સે જલ યોજનાની હેરાત કરી છે. ગુજરાત રા યમા ં

અ યાર સુધીમાં રા ય સરકારે ૭૮ ટકા પાણીના કનેકશન અગાઉથી આપી દીધેલ છે. હવે નલ સે જલ યોજના અંતગત 
બાકીના તમામ ઘરોમાં ર૦રર ના વષ સુધીમાં યેક ઘરોન,ે યેક પ રવારોને પાણીના કનેકશન આપવાનું રા ય સરકારે 
સુંદર આયોજન કયુ છે. ગુજરાતે ૧૬૦૦ િક.મી.ના દ રયાિકનારા ઉપર પ ડીસેલીનેશન લા ટ લગાવીને દ રયાના ખારા 
પાણીને ટેકનોલો નો મહ મ ઉપયોગ કરીન ેખારા પાણીન ેમીઠા  કરીને દિૈનક ૩૭ કરોડ લીટર શુ  પાણીનો જ થો પૂરો 
પાડવાનો કાય મ હાથ ધરેલ છે અન ેએનો ારભ પણ થઇ ચૂ યો છેં . આપ આપના ે માં અનુભવ કરતા હશો.  
 માનનીય અ ય  મહોદય, યેક ગામને એક તળાવ, આ િવચાર આપણા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ 
આ યો હતો અને યેક ગામને એક તળાવ આપવામાં આ યુ.ં ચેકડેમોનું પણ સરસ રીતે આયોજન કરવામાં આ યું છે. 
નમદાના જળ હવે બધી જ કેનાલોમાં વહેતા થાય એનાથી આ તળાવો પણ ભરવામાં આવે એ કારનું યવિ થત આયોજન 
અ યારે કરવામાં આવી રહેલ છે અન ેગત વરસે મેઘરા ની પણ મહેરબાની હતી અને એટલે યેક ગામના યેક તળાવ 
છલોછલ ભરી દવેામાં આ યા. પાણી પુરવઠાની િ થિતન ેઆ રીતે પણ અવલોકન કરવાની જ ર છે. મારા સાથી પ ના એક 
િમ એ  સી.એ. .ના રપોટનો આધાર લઇને એના ઓ ડટ પારાનો ઉ ેખ કય . મને કહેતા આનંદ થાય છે કે ઓ ડટની 
બાબતમાં જ ેકઇ કામગીરી થઇ હશે તે બાબતમાં જ ેકોમે ટ હશે તેં , પરતુ સરવાળ ેઆજ ેગુજરાતનું ય એ છે કે પાણી પુરવઠા ં

ે ે આપણા તં ના મા યમથી આપણે જ ેકામગીરી કરી છે અન ેજનસહયોગથી, લોકોન ેપણ સાથ ે ા છે એટલે ઘણીખરી 
બાબતમાં આ િવષયમા ંઆપણને ફાયદો થયો છે. ગુજરાત એ પહેલુ ંરાજય છે કે જ ેપાણીના એક એક બંુદને બચાવીન ેઉપયોગ 
કરવાની નીિતને અખ યાર કરી છે. જનેા ભાગ પે હ રો િલટર પાણીનો ઉપયોગ કરીને ગટરમાં છોડી દેવામાં આવતંુ હતંુ તેન ે
બદલે યાપક માણમા ં સએૂઝ ટીટમે ટ લા ટની મદદથી પાણીને શુ  બનાવી, શુ  પાણી ઉ ોગ, ખેતી અન ે તળાવો 
ભરવા િવગેરેમાં ઉપયોગ કરીન ેતે પાણીનો સ ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. આમ પાણી પુરવઠાના ે ે ભારતીય જનતા પાટ ની 
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ી િવજયભાઇ પાણી અન ે ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃ વ હેઠળની આપણી રા ય સરકારે ખૂબજ ઉમદા સંશનીય 
કામગીરી કરી છે અને તેને હ િબરદાવું છું ંુ . ધ યવાદ.  
 ી હષદકમારુ  મા. રીબ ડયા(િવસાવદર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મહામ હમ રા યપાલ ી જ ે વચન 
લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજ કરવા માટે હ ઉભો થયો છેૂ ું . માનનીય રા યપાલ ીના વચનમાં ખેડતોને પોષણ મ ૂ
ભાવની કઇક વાત આવી હોત તો એમા ંં ૧૦૦ ટકા મારો સૂર પૂરાવત. છે ાં ઘણા વરસોથી હ સાંભળુ ંછું ંુ . ટેટ ગવનમે ટમા ં
અને કે  સરકારમા ં કે ર૦રર સુધીમાં ખેડતોની આવક બમણી કરવામા ં આવશેૂ . ર૦ર૦ તો આવી ગઇ. ર૦૧૪માં જ ે ખેત 
જણસોના ભાવ હતા આજ ેપણ એના આંકડા જને ેમંગાવવા હોય એ મંગાવી લઇ શકે છે જ ે તે માકટ ગ યાડના. એના આજ ે
અરધા ભાવ થઇ ગયા છે. તમ ે ર૦રરમા ંબમણી આવક કરવાની વાત કરો છો. આજ ેઅરધા ભાવ થઇ ગયા છે. આ િ થિત 
ખેડતોની છેૂ . યારે ડી.એ.પી. ખાતરના ભાવ ૭૦૦ િપયા હતા તે આજ ે િપયા ૧૪પ૦ થઇ ગયા છે. ડીઝલના ભાવ વ યા છે. 
પે ટીસાઇડ દવાઓમા ં .એસ.ટી.ના કારણ ેખેડતોને ખેતી કરવાની ખૂબ મ ઘી થઇ ગઇ છેૂ . એની સામે એના ભાવ ઘટી ગયા. 
ખેડતોૂ ની હાલત કેવી થઇ ગઇ છે? ખેડતોએ કોઇપણ માલ વેચવો હોય ચણાૂ , તુવેર હોય કે મગફળી હોય એને સરકાર પાસ ે
જવું પડે, સરકાર ટેકાના ભાવ ે ખરીદી કરે છે. િ થિત કેવી થઇ છે કે ભાવ નથી મળતા એટલ ે ખેડતોએ યાં જવુ ં પડેૂ . 
એમ.એસ.પી. મીનીમમ સપોટ ાઇસ, સરકાર ારા ટેકાના ભાવ ેજ ેખરીદી થાય છે દા.ત. મગફળી ૧૦૦૦ િપયે મણ એમા ં
૩૦૦ િપયાનો ખચ લાગે છે. ટાવેલ ગ ખચ, ગોડાઉન ખચ, દવાના છટકાવનો ખચં , બારદાનનો ખચ. અમારા ખેડત ૂ
સંગઠનોની બધાની માગણી એ હતી કે મીનીમમ સપોટ ાઇસ તળે ટેકાના ભાવ ેખરીદી કરતા ભાવાંકન નામની યોજના આવ.ે 
માનનીય અ ય ી, આમાં ખેડતોન ેખૂબ મોટો ફાયદો થાયૂ . ખેડતોને લાઇનમા ંના ઉભુ ંરહેવું પડે દાૂ .ત. ૭૦૦ િપયાની મણ 
મગફળી વેચાઇ અન ે ટેકાના ભાવ હ ર િપયા હોય તો સરકાર એ ખેડતને પાક એસટીવાળ ુ િબલ રજ કરે અન ેમાકટ ગ ૂ ુ ૂં
યાડનો ગેટપાસ રજ કરે એટલે તેના ખાતામાં ઉપલા ૂ ૩૦૦ િપયા નાખંી આપે. ખેડતને પણ ફાયદો થાયૂ , સરકારને પણ ફાયદો 
થાય આની ખૂબ રજઆત કરીૂ . નો ગોડાઉન સળગે, નો બારદાન સળગે, ના માટી ભળ,ે ના ઢેફા ભળ,ે બીબડી ના આવ.ે 
આના માટે સરકાર ભાવાંકન યોજના લાવ ેએવી પણ અમારી માગણી છે. કાલે મ લકેાડ બતા યું પણ મારો મતલબ એ હતો કે 
આજ ેગુજરાતની અંદર અિતવષા, અિતવૃિ ન ેકારણ ેખૂબ નુકસાની ખેડતોની ગઇ હતી તો એ લેકાડમાં મારી માગણી એવી ૂ
હતી કે સો એ સો ટકા વળતર આપવું ઇએ. અમારા જનાગઢ િજ ામા ંએક એક માસ સુધી મગફળી પાણીમા ંડબેલી હતી ૂ ૂ
તેનો મતલબ કે સો એ સો ટકા તેનો પાક ખેડતોનો ફેઇલ થઇ ગયોૂ . અમારી માગણી એ હતી કે તેનો પાક ફેઇલ ગયો છે એટલ ે
તેને વળતર આપો તો એવા ઘણાં ખેડતો છે તેને તમે એસડીઆરએફના નો સ મુજબ આ યું છે પણ જ ેખેડતોનો સંપૂણ પાક ૂ ૂ
ફેઇલ ગયો છે તેન ેપણ પૂ  વળતર મળે આવી પણ મારી વાત છેં .  
 માનનીય અ ય ી, બી  વાત ી ટ પ સાહેબ આ યા હતા. ટી.વી.ના મા યમથી ખૂબ યુ.ં આપણે ેમનુ ં

િતક તાજમહલ વા પણ લઇ ગયા તેનો કોઇ વાંધો નથી પણ તેને અમારા ગીરની અંદર લા યા હોત અન ેખુમારીનુ ં િતક 
અમારા એિશયા ટીક લાયન એિશયાનું ગૌરવ, અમારા ગીરના સાવજના  દશન કરા યા હોત તો એમનો આ મ િવ ાસ અન ે
ખુમારી પણ વધી ત અને અમારા િવ તારમાં અમારી વષ  જની માગ છે કે સાસણથી િવસાવદર આવવા માટે જ ેર તો હતો ૂ
આજ ેજયારે એ ર તાની વાત આવે છે યારે તે ૧૩ િકલોમીટર કાચો ર તો છે સોમનાથી જ ેદશને સતાધાર અન ેગીરની અંદર 
આવે તે યાિ કોની કેડો ભાંગી નાંખ ેએવો ર તો છે. અમારી માગણી એ હતી કે આ િવ તારની અંદર એ રોડની અદંર ડામર થઇ 

ય અન ેનાળા પુિલયા થઇ ય. વાત આવે અ યાર યની કે અ યારણમાં આવ ેછે તો અ યારણમા ંતો ઘણા ંરોડ આવે છે 
સાસણ મદરડા રોડ, તુલશી યામ રોડ ઘણા ંરોડ છે તો આને કેમ રોડ બનાવવામાં આવતો નથી ?  ી ટ પ સાહેબ િસંહ 
દશન માટે આ યા હોત તો અમારા રોડ પણ બની ત. માનનીય નીિતનભાઇ નથી હ એ િવ તારમાંથી આવું છ જ ેમા  ું ંુ
મુ યમં ી ી કેશુબાપાનો િવ તાર છે. બે વાર બાપા યાંથી સી.એમ. થયા. બાપાએ છે  ેએક સવપ ીય િમ ટગ બોલાવી કે શુ ંં
આપણી જ રયાત છે ? એક અમારે વષ  જની હોિ પટલ છેૂ . કાલે ી નીિતનભાઇએ અમુક હોિ પટલોને અપ ેડ આ યા તો 
અમારી એવી માગણી હતી કે મારે ી નીિતનભાઇ સાહેબને એ કહેવું છે કે અમારા િવસાવદરની હોિ પટલમા ંઅપ ેડ આપો 
અને બાપાનુ ં વ નું પૂ  કરો અને આ હોિ પટલ િજ ા ક ાની બનેં . આવી પણ અમારી માગણી છે. સાથ ેસાથ ેઘણી બાબતો 
છે રોડ િજ ામા ંએટલા બધા તૂટયા ંછે, એટલા ખરાબ રોડ થયા છે તો તા કાિલક તેની મંજરી મળ ેઅને રીસરફેશ થાય એવી ૂ
પણ મારી માગણી છે. 
 ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી(માંડવી) : માનનીય અ ય ી, મહામ હમ રાજયપાલ ીના વચન બાદ અન ે
ગાંધી ની ૧૫૦મી જ મ જયંતી ગાંધી ના િવચારો અન ેકાય ને વધુ ઉ સાહપૂવક આગળ વધારવાની નેમ સાથે ઉજવવામા ં
આવી રહી છે. સ ય અન ે અ હસાના પૂ રી યુગ ં પૂ ં ષ, મહામાનવ એવા મહા મા ગાંધી એ યિકત નહ  પણ િવચાર છે. 
આપણે ૧૫૦મી જ મ જયંતીના વચનો પણ િવધાનસભામા ં કયા હતા અને હમણા ંવાત કહેવાઇ તેમ આપ ં વતન અન ે
િવચારોમાં જ ેઆસમાન જમીનનો ફેર છે. એમા ંઆસમાન જમીનનો ફેર છે એના િવશે બે લીટીમાં કહી દ  કે  

‘ ‘ પૂરા અરમાન હો ગયા મેરા, ખુદ પે અહેસાન હો ગયા મરેા, 
સુની તારીફ ગાંધી કી આપકી લબ  સે તો જસૈે શાહી નાન હો ગયા મેરા. ‘ ‘  



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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  જયારે જયારે પણ ગાંધીની વાતો થાય યારે ગાંધી અને  એમના િવચારો અને બી  બાજ સમાજ વનમાં આજ ેપણ ુ
જ ેગાંધીની હ યા થઇ છે તેના તીક પે તેના પૂતડાન ેપણ આપણે ગોળી મારી અને ગાંધી િવચારોનું હનન કરવા માટેના 

ય નો કરીએ છીએ તે દુઃખદ છે. મારી સરકાર મહા મા ગાંધીના રામ રાજયન ેફળીભૂત કરવા ક ટબ  છે. સરકાર ગાંધીના રામ 
રાજયની ક ટબ તા કરે છે તો કોઇના મનમાં કોઇ બીજ રામરાજય પણ છેુ ં . જ ેમનનુું હતંુ કે આ દવાસી કોઇ વેદ સાભંળી ય 
તો એના કાનમા ંસીસુ ંનાંખવાનુ,ં કોઇ દિલત વેદ વાંચી ય તો તેની ભ કાપવાની અને મા સીતાની અિ  પરી ા કરવાના 

ય નો કયા છે. તો આજ ેપણ હ રો ીઓ અિ  નાન કરે છે એ સમાજ વનની આપણી ર૧ મી સદીની પ રિ થિત છે એ 
આપણે બધાએ ન ી કરવાનુ ં છે. સામાિજક સમરસતા, કાલે બાપુ પણ કહેતા હતા કે અમ ેગામો ગામ અન ેફળીયે ફળીય ે 
સામાિજક સમરસતાની િમટ ગો કરીએ છીએ, પણ આજ ેસાં ત પ રિ થિત જ ે  દેશમાં અને આપણી વ ચે પણ એક બી  
સમા ની સમરસતા અન ેક ટબ તા એ ખતમ થઇ ગઇ છે અને એના માટે આ સામાિજક સમરસતાના બહાન ેઆપણે કયાંક 
કોઇની યે નફરત તો નથી ફેલાવતાને એ મુ ય મુ ો આજ ેઆપણ ેચચવાનો છે.  
 મહામ હમ રાજયપાલ ીના વચનમાં અને ૧૯પપમાં જયારે આપણા બંધારણની અમલવારી થઇ યારે થમ 
ચંૂટણી આવી અને માનનીય જવાહરલાલ નહે  ચંૂટણી લડતા હતા યારે એક દિલત એની ક પના કેવી હોય એના માટે એક 
ગીત ગાતા ચારમા ં કે ભારત વગ હોઇ જઇશે એની ભાષામાં ગાયું એણ ેછે, 

‘ ‘ ભારત વગલોક હોઇ જશે જરા ધીર ધરા સજની, ધીર ધરા સજની, 
છઆછત કે બીજ િમટે હૈ ધીર ધરા સજનીૂ ૂ . ‘ ‘  

 કિવતા ખૂબ લાંબી છે પણ એમાં જ ેમેઇન મુ ો છે કે પંુ પિતઓ માથું પકડીને રડશ,ે માણસ હવાઇ જહાજમાં ફરશ ે
અને આપણન ેચોખા ખાવાના મળશ.ે ૧૯પપમાં એણ ેચોખા ખાવા માટે ક પના કરવી પડતી હોય અન ે વ ન વુ ંપડતંુ હોય 
એ પ રિ થિતમા ં આપણો દેશ હતો અન ે આજ ે આપણે પ રિ થિત ઇ શકીએ છીએ કે આપણે કયા ં છીએ? જ ે દિલતો છે 
એમના માટે આજ ેપણ એવી ઘટના બને છે કે કોળીયા માટે પણ કોઇને મોતને ભેટવુ ંપડે એ પ રિ થિતમાં આ જ ેિવસંગતતા 
છે. પંુ પિતઓ રડતા નથી, આજ ેમાથુ ંપકડીને એ લોકો હાવી છે. એટલ ેજ ેગરીબ માણસ છે એ હમેશા ંએની િજિજિવષા માટે ં
તરફડતો રહે છે, એવી મારી ધારણા છે. મહા મા ગાંધીની ૧પ૦મી જ મ જયંિત યાપક ગરીબી અને ભયંકર િવષમતા ત 
સમાજમાં આજ ેન જમીન વેચી શકાય, ન સંપિ  વહચી શકાય એવી પ રિ થિતમાં ગેરબરાબરી ઓછી કરવા માટેનો યવહા રક 

ઉપાય એક િશ ણ છે, છતાં બાપુ એ આજ ે ગુજરાતની ૬ હ ર શાળાઓ બંધ કરીન ેખૂબ મોટ ું  (xxx)કયુ છે અન ેખાસ 
કરીને આ દવાસી િવ તારમાં... 
 સભાપિત ીઃ માનનીય આનંદભાઇ આ શ દો દૂર ક  છં ંુ . 
 ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી :આ દવાસી િવ તારમા ંખૂબ ગંભીર પ રિ થિત છે અન ેક ેસ ે૧૦ િવધાથ ઓ માટે એક 
શાળા ખોલી હોય તો તમારે ૩૦ છોકરાઓ માટે કેમ શાળા બંધ કરવી પડે! મા ને મા  જ ેએકલ યનો અંગુઠો કાપવાની વાત 
હતી એ, એ થા તમે આજ ેપણ દાખલ કરી છે.  
 ી અરિવંદ છો. પટેલ(ધરમપુર): માનનીય અ ય ી, મહામ હમ રાજયપાલ ીના સંબોધન માટે માનનીય સ ય ી 
િપયુષભાઇ દેસાઇ જ ેઆભાર તાવ લઇને આ યા છે અને માનનીય સ ય ી કબેર  ડ ડોરે જનેે અનુમોદન આ યું છે તેમાં હ મારા ુ ું
િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . આજ ેમારે વન અને પયાવરણ ઉપર બોલવાનંુ છે અને વાભાિવક રીતે તેનંુ મને ગૌરવ અને લાગણી છે. કારણ કે હ ું
એવા વન િવ તારમાંથી આવું છંુ. આજ ેપયાવરણને લગતા અનેક ો ઉપિ થત થતા હોય છે. યારે રા ીય અને વિૈ ક તરે એ જ રી 
બની ગયું છે કે દરેક સમાજ ેતેની જવાબદારી વીકારવી રહે છે. આપણી સરકાર સતત આ અંગે િચંતાશીલ રહે છે. લીન ગુજરાત, ીન 
ગુજરાતના નારા સાથે સરકાર આગળ વધી રહી છે.  

(માનનીય અ ય ી અ ય થાન)ે 
 આપણા ત કાિલન મુ યમં ી અને હાલના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે ૨૦૦૪થી જ ેસાં કૃિતક વનોનો શુભારભ ં
કય  અને એ રીતે વન ઉછેરવા માટેના ય નો કયા છે. આજ ેતેને આગળ વધારીને ૧૯ જટેલા સાં કૃિતક વનોનંુ િનમાણ કરવામા ંઆ યુ ં
છે અને જડે ર મહાદવે, ઓઢવ ખાતે ૧૯મંુ વન ચાલુ કરવામા ંઆ યુ ંછે. દર વષ વન મહો સવ ઉજવવામાં આવે છે. આજ ેરાજય તરે, 
િજ ા તરે, તાલુકા તરે અને ા ય તરે વન મહો સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. મને મળતી મા હતી માણ ે ૭૦મા ં વન 
મહો સવની ઉજવણી અંતગત રાજય સરકારે િજ ા તરે ૩૩, મહાનગરપાિલકા તરે ૮ અને તાલુકા તરે ૨૪૩, તેમજ ા ય તરે 
૫૦૬૩ જટેલા વન મહો સવ ઉજવવાનંુ આયોજન કરેલ છે. આજ ેઅમારા આ દવાસી િવ તારમાં વન અિધકાર હેઠળ જ ેજમીન આપવામા ં
આવે છે એ જમીનમાં પણ આ દવાસી ખેડતો આંબાની કલમોની રોપણી કરે છે અને આંબાના વૃ ો ઉછેરે છેૂ . અમે જયારે આજ ેપૂવ પ ી 
િવ તારનો વાસ કરીએ છીએ યારે તે િવ તારમાં વસતા આ દવાસી ખડેતો કે જ ેલોકો વરસાદી પાણીથી ખેતી કરે છે અને ઉનાળામા ંૂ
જયારે આંબાની કલમ ઉછેરવા માટે આંબાના રોપાને પાણી આપવાનંુ હોય છે યારે માથ ેપાણી તો લઇ જઇ શકે નહ , તેવા સં ગોમાં તે 
આંબાના રોપા-કલમની પાસે જના માટીના માટલા મૂકવામાં આવે છે અને એ રીતે એમાં ભરેલંુ પાણી એ રોપાને આપીને એ કલમને િપયત ૂ
કરવામાં આવે છે. આ રીતે આંબામાં જયારે કેરીનો પાક આવે છે યારે એ કેરીને વેચાણ માટે માકટમાં લઇ ય છે યારે યાં મોટી મોટી 
વાડીવાળા પણ આ જગલની કેરી ડબલ ભાવે લઇ ય છેં . આ રીતે આ અમારા વન િવ તારમાં પયાવરણનંુ જતન કરવામાં આવ ેછે. 

                                         
 માનનીય સભાપિતના આદેશાનુસાર આ શબદો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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આપણા ગૃહમાં હમણા ંજ જયારે ન ી કરવામા ંઆ યુ ં કે પયાવરણને બચાવવા માટે જ ેસા હ ય આપવામાં આવે છે તે સોફટ કોપીમા ં
આપવાનંુ નકકી થયુ ંતો આ પયાવરણને બચાવવા માટે પણ આપણા િવરોધપ ના સ ય ીઓ સંમત થતા નથી, એ દઃુખદ બાબત છે. 
િવપ  આજ ેિવરોધ કરે તે વાભાિવક છે પણ જયારે રા ીય બાબતો આવે યારે તે સં ગોમાં પયાવરણ બચાવવા માટે એમણે સાથ અને 
સહકાર આપવો ઇએ તેવું મા  અંગત માનવુ ંછેં .  
 ી પુનાભાઇ ઢે. ગાિમત( યારા): માનનીય અ ય ી, માનનીય રાજયપાલ ીના આભાર તાવ પર  મારા િવચારો રજ  ૂ
કરવા માટે ઉભો થયો છંુ.   
 આજ ે  રાજય  સરકાર  િવકાસની વાતો કરે છે  પરતુ મારા ધારવા માણે  એ રીતે િવકાસ થયો નથીં .  આજ ેદેશમાં અને 
દુિનયામાં આરો યની િવકટ પ રિ થિત ઉભી થઇ છે. કોરોના જવેા રોગો બી  દેશોમાં થયા છે તેવી પ રિ થિત અહ યા ઉભી થાય તેવી 
િ થિત છે. આરો યની િ એ જ ેકઇ ખામીઓ છેં , સમ યાઓ છે એના માટેના યં ો છે, સાધનો વસાવવા ઇએ એ વસાવવામાં આવતા 
નથી. મારા િવ તારમાં જનરલ હોિ પટલ આવેલી છે. િજ ા મથક હોવા છતાં આ હોિ પટલમાં એમ.આર.આઇ. મિશન નથી, િસટી કેન  
મિશન પણ  નથી.  અમારા આ દવાસી પ ાના માણસોને  કોઇ કોરોના જવેો રોજ લાગુ પડે તો એમને છેક સુરત ખાતે લઇ જવા પડે.  
અમારા મં ી ી ગણપતભાઇ બેઠા છે એ પણ ગામડાંમાં  રહે છે. એમણે સુરત આવવું  હોય તો ૯પ  િકલોમીટર  થાય, જયારે મારે યાથંી 
સુરત જવું હોય તો ૭પ િકલોમીટર થાય છે એટલે કે દોઢ કલાક  જટેલો સમય ય છે. અમે પણ રાજયમાં વસતા લોકો છીએ બી  
િજ ામાં જ ેકઇ સુિવધા ઉપલ ધ છે એ સુિવધા અમારે યાં ઉપલ ધ કરાવવી ઇએં . અમારે યાં નેશનલ હાઇવે પસાર થાય છે  યા ં
ઘણા બધા અક માતો થાય છે યારે યારામાં બધી જ સુિવધા ન હોવાથી એમને તા કાિલક સુરત િસિવલ હોિ પટલમાં ખસેડવા પડે છે. 
યા ંજતા ં  દોઢ કલાક જટેલો સમય ય છે. તેથી માણસને  અડધા કલાકમાં સારવાર મળી ય તો એ બચી ય. પરતુ દોઢ કલાકં  

જટેલો સમય થતા ંએ મૃ ય ુપામે છે. એટલે  અમારા માનનીય મં ી ીને િવનંતી ક  કે અમારે યા ંએમં .આર.આઇ. મશીન તથા િસટી 
કેન મિશનની સુિવધા તા કાિલક ઉભી થાય તેવી યવ થા  કરવામાં આવે. આવી ઘણી બધી સમ યાઓ છે એટલે િવકાસ થયો ન 

ગણાય પણ િવકાસ ધાંતો ય એમ કહેવાય. આ બધી જવાબદારી અમારા ી ગણપતભાઇની છે જ ેઅમારા ન કના માણસ છે અને 
િસિનયર મં ી છે.  
  અ  ય ી : માનનીય સ ય ી, ન કના એટલે શંુ? 
 ી પુનાભાઇ  ઢે. ગાિમત :  તેઓ અમારા િવ તારના મં ી ી છે એમની પાસે વન અને પયાવરણ િવભાગનો હવાલો છે. અમારે 
યાંથી જગલ િવ તારના ર તાઓ પસાર થાય છેં . તેથી એમણે આ બધી બાબતોમાં  રસ દાખવવો ઇએ. ા ય િવ તારના લોકોને 

સુિવધા મળ ેએના માટે ભલામણ  કરવી ઇએ.  
 ર તા અને પુલોની વાત કરીએ તો મારા યારા તાલુકાનંુ લખાણી ગામ છે. આ ગામે સરકારી મા યિમક શાળા ચાલે છે. યા ં
બાજમાં જ પીુ .એચ.સી. સે ટર પણ આવેલ છે. યાંથી સો મીટર દૂર કોતર આવેલા છે. ચોમાસામા ંમાણસોએ દવાખાને જવુ ંહોય તો આ 
િકનારે બેસીને જવું પડે છે. ધોરણ ૧ર સુધીની અહ યા શાળા ચાલે છે, બાળકો ભણવા પણ જઇ શકતા નથી. અગાઉના સ માં પણ 
અહ યા પુલ બનાવવાની માગણી કરી હતી પરંતુ એ થયો નથી.  આ પુલ થાય તો  રાજય સરકારે િવકાસ કય  કહેવાય. પરતુ અહ યા જ ેં
રીતે વખાણ કરે છે એ રીતે િવકાસ થયો નથી. તે રીતે હ સમજતો નથી કે આ િવકાસ થઇ ર ો છેું . એટલે મારી ખાસ ન  િવનંતી છે કે 
યારાથી છેક સુબીર સુધી, ડોલારા- ખરી  થઇને સુબીરના બે િજ ાને ડતો ર તો, ૭ મીટરનો ર તો મ માગણી કરી હતી. એ પણ 

માનનીય નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ ેએમ કહેલંુ કે યાં શબરીમાલા આ થાનંુ થાન છે એટલે એ ર તો મંજર કરીશંુૂ , ઇશંુ પણ એ ર તા 
માટે પણ આ બજટેમા ંકઇ ગવાઇ કરવામાં આવી નથીં .  

 અ  ય ી : માનનીય ગામીતભાઇ, આપનું વચન પૂ  થાય છેં . આપને એક િમિનટ વધારે આપી.  
 ી ુમનિસંહ મ. ડે (અબડાસા) : માનનીય અ ય ી, આપના ારા સરકાર ીમાં મારા િવ તારના જ ે ો 
છે એ હ જણાવવા માગંુ છું ંુ . નમદાના પાણી માટે કાલ ેઆટલું બધંુ બજટે ફાળવવામા ંઆ યું પણ મારા અબડાસા િવ તારનો 
ઉ ેખ કરવામાં આ યો નથી. મારા અબડાસા િવ તારમાં ૪૪૪ ગામ છે. આખા ક છમાં ૯૫૦. એમાં ૪૫૦ ગામ મારા 
િવ તારમાં આવ ેછે. એમા ંએક પણ ા ટેબલ કોલેજ નથી. તો ગઇકાલે તેનો બજટેમા ંસમાવેશ કરીન ે હેર કરવામાં આવી 
હોત તો વધારે આનંદ થાત. વારવાર મારી રજઆત હોય છેં ૂ . બીજુ,ં થાિનક ઉ ોગો એટલા બધા આવે છે પણ થાિનક 
રોજગારીન ેકોઇ અ તા આપવામાં આવતી નથી. તો આના માટે મારી ખાસ સરકાર ી પાસે રજઆત છેૂ . મારો બોડર િવ તાર 
છે. ભૂજથી આવ ે છે અન ે રણમાંથી પાછા ય છે. પણ કોટે ર, નારાયણ સરોવરની મલુાકાત લ.ે આમ વાળા અન ે
એસ.આર.પી.વાળા અ યારે ટકરથી પાણી પીવે છે. પાણીની યવ થા કરવા વારવાર રજઆત કરેલી છેં ૂ . તેના પછી બી  
રજઆત એ છે કે દ હીમાંૂ , અમદાવાદમા,ં ભુજમા ંમોટા મોટા શહેરોમા ંજ ેગામમા ં થાિનક રીતે સરકાર તેને પાણી આપે, રોડ 
આપે, લાઇટ આપે, કલ આપેૂ , આંગણવાડી આપે. તો જ ેમકાન આકારણીમાં ચડેલા નથી, જ ેગામ રેવ યૂમા ંચડેલ નથી તો 
એ રેવ યૂમા ંચડે તો પંચાયતને આવક થાય, ઘરનું ઘર તેનું બની ય. સરકારનુ ંજ ે વ ન છે કે ઘરનું ઘર બનાવી દેવુ.ં તો આ 
૪૦થી ૫૦ ટકા મકાન તૈયાર મળી ય. તેમા ંકોઇનો િવરોધ નથી. ગામડાંના મકાન છે. કોઇ િકમતી જમીન નથીં . તેના પછી 
મા  ખાસ એક સૂચન છે કે ક છના રણમા ંજ ેઅમા  ઘાિસયું મેદાન કહેવાય છેં ં . વસાવા સાહેબને ખાસ ણ ક  કે ફોરે ટ ં

ારા કબજ ેકરવામાં આવે છે. તો અમારા પશુઓને ચ રયાણ માટે ખુ ું રહેશ ેકે નહ  તો તેના માટે ખાસ આપ યાન દે . જ ે
પણ ઉ ોગ આવ.ે અમારો કોઇ વાંધો નથી. રાજકોટ ચોટીલા વ ચે અ યારે એરોડામ માટે જમીન આપવામાં આવી એ ૬૩૫ 
હેકટર. તેના બદલામાં અમારી પાસે જમીન આપી. ઉ ોગ જ ે આવે એ પણ અમારી પાસે આવ.ે મારા િવ તારમાં ૩૦૦૦ 
પવનચ ી અમારી પાસે આવી. સોલાર લા ટની વાત કરવામાં આવી. મોટ ઘાિસયુ ંમદેાન છે એ પણ મારા િવ તારમા ંઆવ ેું



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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છે પણ એના બદલીમા ંતમે કમસે કમ એક કોલેજ તો આપો, અમને નમદાનુ ંપાણી તો આપો. અ યારે અમારે રે વે નથી. 
એરોડામ નથી. ૧૦ હ ર ગાડી િલ ાઇટમા ંચાલતી હતી. એ બંધ કરી. ભલ,ે ઉ ોગને જ ર હોય. જ ેરીતે બંધ કરી હોય પણ 
તેની બદલીમા ં અમને રોજગારી મળવી ઇએ. ૩૫ વષ થયા, તાલુકા પંચાયત, િજ ા પંચાયત, સંસદસ ય બધા 
બી.જ.ેપી.ના છે. યારે આ નખ ાણાને એક બાયપાસ તો આપો સાહેબ. એટલી મારી ખાસ િવનંતી છે. જયારે પણ કોઇ 

ો ામ હોય, કોઇ મં ી દ હીથી આવ.ે અહ ના હોય, કોઇ પણ ો ામ હોય. આ ી ટ પ સાહેબનુ ંમન ેઆમં ણ નહોતંુ, 
નહ  તો એમાં પણ હ હાજર રહેતું . છતાં પણ મારા કોઇ કામમાં યાન આપવામાં આવતંુ નથી. તો મારી આ વાતની ન ધ 
લેવામા ંઆવે અને મારા િવ તારના કામ થાય એવી ખાસ ન  િવનંતી છે. વધારાનુ ંપાણી, જ ેઓવર લોનું પાણી છે જ ેચોમાસા 
દર યાન દ રયામાં વહી ય છે એ ઓવર લોનું પાણી અમને આપો. બીજ કોઇ પાણી અમારે ઇતંુ નથીુ ં . તો મારી સરકાર ીન ે
ખાસ િવનંતી છે. મારા િવ તાર પર ખાસ યાન આપવામાં આવ.ે આભાર.  
  ી દપિસહં ભ. ડે  (રા ય ક ાના ગૃહ મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી,  માનનીય રા યપાલ ીના વચન 
ઉપર માનનીય િપયુષભાઇ જ ે આભાર તાવ લઇને આ યા છે અન ે માનનીય કબેરભાઇ ડ ડોરે સમથન આ યું તેના ુ
સમથનમાં મારી વાત  કરવા માટે ઉભો થયો છંુ. 
 માનનીય અ ય ી, આજ ેસવારે વચનની શ આતમાં આદરણીય પંુ ભાઇએ જ ે માણે સ માનનીય સભાગૃહ 
સમ  વાત કરી કે ણે આખે આખી પ રિ થિતઓ પલટાઇ ગઇ છે. મને એવું થયું કે હમણાં જ ર૦૧૯ની લોકસભાની ચંૂટણીનુ ં
પ રણામ આ યુ ંઅન ેએમના ભાષણમા ંએવુ ંહતંુ કે દશા અન ે િ  બદલાઇ ગઇ છે.  સરકારની નીિત અન ેિનયત બદલાઇ 
ગઇ છે.  સરકારની દશા અન ે િ  બદલાઇ ગઇ હોય અન ેએનું  મૂ યાંકન કોઇ કરી શકે એમ હોય તો એ ગુજરાતની  
કરી શકે છે અને ગુજરાતની એ ર૦૧૯મા ંમૂ યાંકન કયુ છે અને એ મૂ યાંકનના મ આકડા મંગા યા કે આપ જનાગઢની ૂ
લોકસભાની ચંૂટણી લડયા હતા અને એ લોકસભાની ચંૂટણીમાં  તમે કહો છો એ સાચંુ હોય, ગુજરાતની ની દશા અન ે

િ  બદલાઇ ગઇ હોય અને નીિત અન ે િનયત બદલાઇ ગઇ હોય તો ી પંુ ભાઇ, જનાગઢમાંથી ભારતીય જનતા પાટ નો ૂ
પરાજય થવો ઇએ પણ ી પંુ ભાઇ, હ તમને યાદ કરાવુ ં કે દોઢ લાખ કરતા વધારે મતોથી તમારો પરાજય થયો છેું . પછી 
મને એવુ ંથયું કે  ી પંુ ભાઇની વાત સાચી હોય તો એ ઉના િવધાનસભા મતિવ તારમાં શુ ંથયુ?ં તો ી પંુ ભાઇ, જ ેઉના 
િવધાનસભા મત િવ તારમાં તમે જ ેપ૦૦૦ મતે હાયા હતા એ મત િવ તારમાં તમે ર૮૦૦૦ કરતા વધારે મતોથી માયનસ 
થયા. આ વાત પ  છે કે ર૦૧૯માં ગુજરાતમાં ર૬માંથી ર૬ સીટો ભારતીય જનતા પાટ ને આપીને ગુજરાતની એ 
ભારતીય જનતા પાટ ના સમથનમાં કામ કયુ છે. (અંતરાય) તમે ડો. ષીયારા સાહેબ, ભયની વાત કરો છો. આ એ ગુજરાત 
છે કે જમેાં ૧૯૯પમા ં ભા.જ.પ., ૧૯૯૮મા ં ભા.જ.પ., ર૦૦રમા ંભા.જ.પ., ર૦૦૭મા ં ભા.જ.પ., ર૦૧રમા ં ભા.જ.પ. અન ે
ર૦૧૭મા ંતમારા લાખ ય નો પછી પણ ભારતીય જનતા પાટ નુ ંશાસન બ યુ.ં લોકસભા હોય કે િવધાનસભા હોય ગુજરાતની 

એ ભારતીય જનતા પાટ નો ભ ય િવજય કરા યો છે અન ેજનેું િતિબંબ આ માનનીય રાજયપાલ ીના આભાર તાવમા ં
દેખાય છે. અનેક િવષયો માનનીય રાજયપાલ ીના આભાર તાવની અંદર આ યા છે. એમ એમ લા યું કે કોઇક સ યના 
મનમા ંએમ થાય કે આની વાત કરે. અમે મહા મા ગાંધી ની ૧પ૦મી જ મ શતા દીની ઉજવણી કરી. એકે એક િવધાનસભા 

ે ની અદંર ભારતીય જનતા પાટ નો કાયકતા ગાંધીની ટોપી સાથ ે વ છતાના સંદશે સાથ,ે શૌચાલયની વાત સાથે લોકોની 
વ ચે ગયો. અમા  જ ેવકતૃ વ છે એ જ અમા  કતુ વ છે પરતુ તમને અમા  દાંડી મારક ના દેખાયુંં ં ં ં , તમન ેઅમા  મહા મા ં
મંદીર ના દેખાય, તમને અમા  રાજકોટની ં આ ેડ હાઇ કલનુ ં યુિઝયમ ના દેખાયૂ , મા ને મા  રાજકીય આલોચના કરી, ી 
નરે ભાઇ મોદી મહા મા ગાંધીના િવચારના મૂ યોના આધાર ઉપર કામ કરે છે.  એના કારણે જયારે અમે સ ામાં ફરીથી 
આ યા યારે મહા મા ગાંધી એ ફરીથી ક ુ ંહતંુ કે અફધાિન તાન, પાિક તાન કે બાં લાદેશનો હ દ ુ  દુઃખી હોય, યાંનો 
લધુમતી  દુઃખી હોય તો એન ેભારતનુ ંનાગરીક વ આપવું ઇએ. સીટીઝન એમે ડમે ટ એકટના મા યમથી આ કાયદો 
બનાવીને આ લધુમતીઓને યાય આપવા માટેનું કામ  કોઇએ કયુ હોય તો એ ભારતના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ 
કય ુછે. તમે મહા મા ગાંધીના િવચારોન ેકયારેય એને અમલીકરણની અદંર લા યા નથી.  તમારા વકતૃ વ અન ેકતુ વમાં ફેર 
ર ો છે. તમે ગાંધી એટલ ે ી રાહલ ગાંધી અન ેુ ીમતી સોનીયા ગાંધી સમ  છો. અમ ેમહા મા મોહનલાલ કરમચંદ ગાંધી, 
પોરબંદરની ભૂમીમાંથી નીકળેલો યિકત સમ એ છીએ. અમ ેસરદાર વ ભભાઇ પટેલ, જમેણ ેપ૬ર રજવાડાઓ એક કયા, 
એક કયા અને આખા દેશની અદંર આ  અખંડ ભારત હોય તો એ એના કારણે છે. અમે આખા દેશના ખેડતોએ પોતાનો ૂ
પરસેવો પાડીન ેવાપરેલા ઓ રો એકિ ત કરી અન ેએ ઓ રોમાથંી અમે િવ ની સૌથી મોટી તીમા અખંડ ભારતના શી પી 
સરદાર વ ભભાઇની બનાવી. તમારા િવપ ના નેતા જનેે (xxx) કહેતા હતા, આજ ેઆઠમી અ યબી તરીકે સમ  િવ મા ં
એની ગણના થાય છે.   

 
 
 

                                         
 આ શ દો દેશના મહાપુ ષના કાય માટે યો ય જણાતા ન હોઇ અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. માનનીય ગૃહમં ી ી  (xxx) હ ફરી વખત ું
એ વાત દોહરાવુ ંછ કે આ ભારતીય જનતા પાટ ના ુ ં ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમા ંચાલતી ગુજરાત સરકારના સમયગાળામા ં
સમ  ગુજરાત અને દેશમાંથી ઘેર ઘેરથી 1(xxx) એક સરકારી કાય મ ચલા યો હતો અને સરદાર સાહેબનું અપમાન કયુ હતંુ. 
આ ગુજરાતની ભૂિમ છે.  
 
  અ  ય ી : પોઇ ટ ઓફ ઓડર શુ ંછે?  
 
 ી પરેશ   ધાનાણી : આ *(xxx)  ી દપિસંહે ક ું કે 1 (xxx) કહેતા હતા. 1 (xxx) એ ફરીથી દોહરાવું છંુ.  
માનનીય ગૃહમં ી ી  *(xxx)  
 
  અ  ય ી : તમારે બોલવાનુ ંનથી. તમારા પોઇ ટ ઓફ ઓડર પૂરતી વાત છે.  આમાં પોઇ ટ ઓફ ઓડર નથી.   
 
 ી પરેશ   ધાનાણી : 1 (xxx) કહેતા હતા એ શ દો દૂર કરવા ઇએ.   
 
  અ  ય ી : તમે લેિખતમાં આપ .  અ યારે વચન ચાલુ રહેશ.ે  હ એ પોઇ ટ ઉભો રાખું છું ંુ .   
 
 ી પરેશ   ધાનાણી : ભા.જ.પ.ની સરકારે સરદાર સાહેબનું અપમાન કયુ છે.   
 
  અ  ય ી : મ પોતે સાંભળેલ છે.  માનનીય શંકરિસંહ  િવરોધ પ ના નેતા હતા. એમનુ ં વચન મ પણ સાંભ ુ ં
છે. માનનીય પરેશભાઇ, આપ લેિખતમાં આપ . આપ બોલ બોલ ન કરો. આપ િબલકલ સાંભળતા નથીુ . (અંતરાય)  
 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : મારો સમય બગડે છે.  આ અ ય ીનુ ંઅપમાન કહેવાય.   
 
  અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, આપ બેસી ઓ. માનનીય પંુ ભાઇ, આપ બેસી ઓ.  
 
 ી દપિસહં  ભ. ડે  : તમારી હાર થઇ એના આંકડા કહેવા પડે. આપણે હાયા છીએ એટલે હાયા છીએ. બેસી ઓ. 
(અંતરાય) મારા મનની વાત કરવા માગું છંુ. મનની વાતમાં એ કહેવા માગુ ંછ કેુ ં , આ ગુજરાતની િવધાનસભામાં યારે ચચા થાય છે, એવા 
સં ગોમાં થાય છે કે િવ ની એક મહાન સ ા, િેસડ ટ ઓફ યુનાઇટેડ ટેટસ ઓફ અમે રકા સીધા અમેરીકાથી અમદાવાદ આવ,ે સવા 
લાખ લોકોની વ ચે મોટેરા ટે ડયમની અંદર નમ તે ટ પના મા યમથી ભારતના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી, ગુજરાતના પનોતા પુ  
માટે એમણે જ ે કારના ઉ ેખો કયા, આ સ માનનીય સભાગૃહના ી નરે ભાઇ મોદી નેતા હતા, મુ યમં ી હતા યારે આપણી છાતી 
આજ ેપણ ગજ ગજ ફલી ય છેુ . ગત એક વષનો સરવાળો કરીએ તો કેટલાય એચીવમે ટ સામેલ છે. ૩૭૦ કલમ નાબૂદી, રામ મં દરનંુ 
િનમાણ, સી.એ.એ., િ પલ તલાક, સજ કલ ટાઇક અને મને શરમ યારે આવે કે આ સ માનનીય સભાગૃહના કેટલાક સ યો 
શાહીનબાગમાં જઇને કહે કે પોતે ગજુરાતના ધારાસ ય તરીકે આવે છે અને એના કારણે એમણે દશનમાં જ ે યો કયા એ શરમથી મા  ં
માથું ઝુકી ય છે. એવું કહેતા સંકોચ થાય છે કે આ ગુજરાત િવધાનસભાના ધારાસ ય છે. સામેના પ ના એકેય નેતાની અંદર હમત ં
નથી કે આવા ધારાસ યને ક વ કહી શકે.  આસામ ભારતમાંથી છટ પડે એ માણેની ચચાઓ થતી હોયુ ું .   
 માનનીય અ ય ી, આનંદ એ વાતનો થયો, ી નરે ભાઇ મોદીએ સરદાર સરોવર ડેમના દરવા ને મંજરી ૂ
આપી. આનંદ યારે થયો યારે આપણને ેિસડ ટ કલટ પોલીસ ડપાટમે ટન ે મ ો. આનંદ યારે થયો કે યારે આ 
વખતના બેજટમાં ફોરેિ સક સાય સ યિુનવિસટી હવે નેશનલ ફોરેિ સક સાય સ યુિનવિસટી બનશે અને આપણી ર ા શિ ત 
યુિનવિસટી હવ ે નેશનલ પોલીસ યુિનવિસટી બનશ.ે માનનીય અ ય ી આનંદ યારે થયો કે યારે ટ યુ ઓફ યુિનટીે  
આઠમી અ યબી બની અને માનનીય અ ય ી, િવશેષ આનંદ યારે થયો કે હમણાં જ યારે જ ેજદા જદા ઇ વે ટમે ટના ુ ુ
આંકડા મ ા એમાં ગુજરાતે દેશમાં સૌથી થમ નંબરનો આંકડો સર કય  છે. પૂ ય મોરારી બાપુએ પણ પોતાના વચનમાં જ ે
ઉ ેખ કયા અને એ ઉ ેખમા ંએમણ ેક ું કે, દેશના ગૃહમં ી ી અિમત શાહના કરતુતોમા ંમન ેસરદાર પટેલ વા મળે છે. 
એમા ંતો કેટલાય લોકોના પેટમા ં તેલ રેડાયું અન ે પૂ ય બાપુ માટે અનાબ શનાબ ભાષામા ંવાત કરવા માંડયા. આ સંતોની 
ન દા કરવાવાળાનું શુ ંથશ?ે એ તો ગુજરાતની  ન ી કરશ.ે ભૂતકાળની અંદર જણે ેરામ ભ તોનું દીલ દ:ુખા યું હતંુ એ 
આજ ેસ ાથી વંિચત છે. મોદીએ ફરીથી રામ મં દર રામ નવમીના દવસથી શ  થશે એ આપણે શ  કય ુછે. યારે ી ટ પની 

                                         
 આ શ દો અસંસદીય હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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મુલાકાત અહ યા થઇ યારે િવશેષ આનંદ તેટલા માટે થયો કે જ ેદશેના વડા ધાન બી  કોઇ દશેમા ંજતા યારે કોઇ યાન 
નહોતંુ લેવાતંુ. આજ ેગુજરાત અને અમદાવાદ એવું ડે ટીનેશન બની ગયું છે કે પાનના વડા ધાન ી શ  આંબે અમદાવાદ 
આ યા. ઇઝરાયલના વડા ધાન ી બે મીન અમદાવાદ આ યા. ચીનના ેિસડ ટ ી નપ ગ અમદાવાદ આ યા. 
કેનેડાના વડા ધાન ી જ ટીશન ુડો અમદાવાદ આ યા. હવે અમદાવાદ એ લોબલ પોઝીશનમા ંસેટ થયુ ં છે. પહેલા કોઇ 
વડા ધાન આવ ે દ હી ય, પાિક તાન ય અન ેપરત ય. આજ ેસીધા આ યા અન ેસીધા ગયા. ભારતનું િવ ની અંદર 
ગૌરવવંતુ થાન કોઇએ બના યું હોય તો એ ભારતના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ બના યું છે. આ ી ડોના ડ ટ પની 

યારે મલુાકાત હતી, નમ તે ટ પનો કાય મ હતો, એ સરકાર માટે િચંતાના િવષય હતો. પરતુ જ ેરીતે ગુજરાતનુ ં શાસનં , 
ગુજરાતની  અને ગુજરાતના પોલીસ તં ે ઉ મ કારનો બંદોબ ત કરીને કાય મને સફળ બના યો છે. હ ટીમ ગુજરાતન ેું
અિભનંદન આપંુ છંુ. એના વચનમાં ી મોદી સાહેબે જ ેક ુ,ં એક નવો ઇિતહાસ રચાયો છે અને ભારત-અમે રકા વ ચેના 
સંબંધો મા  એક ભાગીદારી નથી. પરતુ તેના કરતા અનેક ગણી ચાઇએ પહ યા છેં . મોટેરા ટે ડમય પર ધાનમં ી ી 
નરે  મોદીના હાથમાં હાથ િમલાવીન ેઅમે રકાના ેિસડ ટ ટ પે જ ેભાષણ કયુ હતંુ અન ેભાષણની અંદર તેમણે ક ું કે, 
ઇ લાિમક ટેરેરીઝમ સાથે પોતાના દેશના લોકોને ર ણ આપવા કટીબ  છે અને સંર ણ ે ે સંબંધો િવ તારવા માટે અમ ે
કટીબ  છીએ. આ એ જ ી નરે  મોદી છે જનેે ગુજરાતની અંદર આતંકવાદ સામે લડતા લડતા દેશના ધાનમં ી બ યા.ં 
િવ ના આતંકવાદ સામ ે અમે રકાના ી ટ પને સાથે લઇને લડવાનું બીડ ઝડ યું હોય તો એ ભારતના વડા ધાનું ી 
નરે ભાઇ મોદી લડયા છે. આ એમને એમ નથી થતંુ. આતંકવાદ સામ ેબોલવું કે લડવું એના માટે છ પનની છાતી ઇએ 
અને તો જ તમ ેઆતંકવાદ સામ ેલડી શકો. આ ી નરે ભાઇ મોદી િવશ ે ી ટ પે પોતાના વચનમા ંક ું કે, સામા ય ચા 
બનાવવાવાળો યિ ત પોતાના કાય ે થી કેટલો મહાન બની શકે છે એનું વતંુ ગતંુ ઉદાહરણ છે. ી ટ પ અલગ 
પશનાલીટી છે, જને ે હે ડલ કરવી અઘરી છે તે કારનુ ંતમન ેનેતૃ વ મ ુ ં છે. ભારતની યોજનાઓ અન ે ી નરે  મોદીની 
કાય પ િતના એમણે ખૂબ વખાણ કયા. અમે રકામા ંજયારે એન.આર.  ટેડીયમમાં હાઉડી મોદીનો કાય મ થયો એ વખતે 
એમણે આમં ણ આ યું હતંુ. ી ટ પ પોતે નહ  એમનો આખો પ રવાર આ યો અન ે એ પ રવારની સાથ ે એમણે આપણા 
મહા મા ગાંધીન ેયાદ કયા, સરદાર પટેલને યાદ કયા, વામી િવવેકાનંદન ેયાદ કયા. આપણા કેટરોને સિચન તે ડલકર ુ
અને કોહલીને યાદ કયા. એટલું જ નહ  જ ેભારતની કયાંય ચચા નહોતી થતી આજ ેભારતની ફ મોની વાત અમે રકાના ી 
ટ પ કરી. શોલે હોય કે દલવાલે દુ હિનયા લે યગેની વાત અમે રકાના ી ટ પે વાત કરી હતી. થમ વખત માનનીય 
રાજયપાલ ી અહ યા આપણને વચન કરવા આ યા હતા પરતુ િવપ ના સ યોએ કોઇપણ માણનો િવવેક ન દાખ યો ં
અને જ ે માણે એમની સાથે વતન કયુ એ અ યંત અયો ય વતન છે. મ શ આતમાં ક ું કે જમે આનંદ થયો અમે બધા 
ભારતીય જનતા પાટ ના કાયકતાઓ ભારતીય જનતા પાટ મા ંએટલા માટે છીએ કે કાિ મર  એ ભારતનુ ંઅિવભાજય અંગ છે 
અને અમે એક સૂ  બોલતા બોલતા આજ ે અહ યા સુધી પહ યા હતા કે જહાં હએ બિલદાન મુખર  વો કાિ મર  હમારા ુ
હૈ.(અંતરાય)   
  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ીન ેઆ બધા ટેકાની જ ર નથી ફરીવાર દોહરાવશો નહ  લીઝ. એ બોલે જ છે. 
 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, આ વ ન એક દેશમ દો િવધાન, દો ધાન નહ  ચલેગા. સાચા 
અથમાં સરદાર વ ભભાઇ પટેલ અન ે ી યામા સાદ મુખર ન ે ાંજિલ આપવાનું કામ કય ુછે. તમને ખબર હતી કે આ 
કલમ હટી શકે છે પણ મા ન ેમા  મતોના તૃિ કરણની રાજનીિતને કારણ ે૭૦-૭૦ વષ સુધી તમ ેઆ કામ ન કય.ુ આ જ 
સભાગૃહના ી નરે ભાઇ મોદીએ, ી અિમતભાઇ શાહે કામ પ રપૂણ કય.ુ તમન ે કયારેય કાિ મરના પં ડતો જ ે દ હીની 
ફટપાથ ઉપર પોતાની જ દગી પસાર કરતા હતાુ , કાિ મરની દીકરીઓ જનેા ઉપર કાિ મરના મસુલમાનોએ અ યાચાર કયા 
હતા, તમને એના કયારેય દુઃખ ન દેખાયા પરતુ તમને આની સામે દખેાવ કરવા માટેની તક મળીં . ીનગરમાં કેવા ભાષણ થતા 
હતા? એવુ ંકહેવાય લલીવ, ચલીવ યા ગાલીવ એટલ ેકે ધમાતરણ કરો, મૃ ય ુપામો અથવા ભાગી વ. ી નરે  મોદી એક 
એવું યિ ત વ છે કે જણેે ભારતીયોમાં સૌને સાથે રાખીન ેકોઇને આવા હેરાન કરવાવાળા ત વોની સામ ેઅસરકારકતાથી કામ 
લીધંુ. ી અિમતભાઇ શાહે જયારે લોકસભાની અંદર વચન કયુ એ વચનમા ંએમણ ેઉ ેખ કય  કે કાિ મરન ેદેશથી અલગ 
કરતી કલમ-૩૭૦ અને ૩પ-એ હટાવવા દેશનો દરેક નાગ રક ઇ છતો હતો. પરતુ ત કાલીન સરકારોએ મતબકની ં
રાજનીિતના પગલ ે કઇ ન કયું . પરતુ રા ભાવથી ે રત અમારી સરકારે આ કલમ દરૂ કરીન ે કાિ મરન ે દેશનુ ં અિભ  અંગ ં
પુરવાર કય ુ એ દેશ કાયમ યાદ રાખશ.ે મન ે યાદ છે ર૦૦૪થી ર૦૧૪નો ગાળો છાશવારે સરહદ ઉપરથી ગમે તે આવીન ે
આલીયો, માલીયો, જમાલીયો ટપલી મારી ય અને ભારતના સૈિનકો આતંકવાદીઓના ગોળીના િશકાર બન.ે ી નરે  
મોદીએ ક ું કે અમારી સરહદની અંદર આવીને  કોઇપણ આતંકવાદી અમારા ભારતના નાગ રકન ે છેડવા માટેનો ય ન 
કરશે તો એના બુરા હાલ કરીશુ.ં હમ ઘરમ ઘુસકે મારગે અને સજ કલ ટાઇક કરી. પુલાવામાનો ઉરીમાં એનો બદલો લેવામા ં
આ યો. આ િસવાય (અંતરાય) ી બાબુભાઇ, તમે રહેવા દો બી  કોઇ બોલે તો જવાબ આપંુ, તમે રહેવા દો. (અંતરાય) 
કોણ બોલ ેછે એનુ ંસરનામુ ંઆપી દો તો. ી નરે  મોદીએ રાતોરાત ધાનમં ી બ યા એટલ ેનહ  કે જયારે ી નરે ભાઇ 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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મોદી મહામં ી હતા, એકતા યા ા લઇને કાિ મર ગયા. કાિ મરના ીનગરના ચોકમાં ગયા. ીનગરના ચોકમા ં
આતંકવાદીઓની ગોળીઓની મ ફાડ વ ચે ભારત માતાનો િતરગો ઝંડો કોઇએ ફરકા યો હોય તો આ ં ી નરે ભાઇ મોદીએ 
ફરકા યો. ૩૭૦મી કલમ નાબૂદ કરી. એ પાિક તાનના પેટમાં બ ુ.ં બી  કોના પેટમાં બ ું એ ભારતની  ણે છે. 
સંિવધાન બચાવોની યા ાઓ કાઢે છે. તમે મીસાના નામે દૂ પયોગ કરીને કેટલા લોકોને જલેના હવાલે કયા હતા.  અ હાબાદ 
કોટ ચુકાદો આ યો. ચુકાદો ફેરવીન ેરાતોરાત કટોકટી કરી. કેટલી વખત તમે ૩પ૬ની કલમનો ઉપયોગ કય . આ સંિવધાનની 
યા ાઓ લઇન ેનીકળેલા લોકોને સિંવધાનની વાતો કરવાનો કોઇ અિધકાર નથી. બળ રાજકીય ઇ છાશિ તના આધાર ઉપર 
અમે ક ું હતંુ કે આ દેશની અદંર સોગંદ રામ કી ખાતે હૈ. હમ મં દર વહી બનાએંગે, રામલ ા હમ આએંગે, હમ મં દર વહી 
બનાએંગે. આ ભારતીય જનતા પાટ નો એક કાયકતા છે, જ ેબોલે છે એ કરે છે. આ સ માનનીય સભાગૃહને કહેવા માગંુ છ કે ુ ં
જયારે ી અડવાણી એ રામ રથયા ા કાઢી યારે તેના સારથી કોણ હતા? આ જ સભાગૃહના ી નરે ભાઇ મોદી હતા. એ 

ી નરે ભાઇ મોદી યારે એમને ધાનમં ી બનવા માટેની તક મળી. િસટીઝન એમે ડમે ટ એ ટ અગાઉ પણ આ વાત થઇ 
છે. આ સ માનનીય સભાગૃહની અંદર પાિક તાનની અંદર જ ેલઘુમિત સમદુાયના હ દ,ુ િ તી, ઇસાઇ, શીખ ર૧ ટકા હતો 
જ ે૩ ટકા થઇ ગયો છે. યુવિતઓનું ધમપ રવતન અન ે૪ર૯ મં દરમાંથી મા  ર૦ મં દરો અને એ વખતે અમ ેઅમારા ચંૂટણી 
ઢઢેરામાં ક  ુ હતંુ કે અમે નાગ રકતા વાતં યમા ં એમે ડમે ટવાળો કાયદો લાવીશુંં . ર૦૧૪ પહેલા ભારતની અંદર વસતા 
લોકોન ે ભારતનુ ં નાગ રક વ આપવાનું કામ  કોઇએ કય ુ હોય તો દેશના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ કયુ છે. એ 
અનુસંધાનમાં ગુજરાતભરમાં રેલીઓ થઇ. સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર, ક છ, દાહોદ, મનગર આ બધી જ યાએ 
હ રોની સં યામા ંઆના સમથનમા ંરેલીની અંદર લોકો ડાયા અને આનો િવરોધ કરવાવાળા કોણ ડાયા? મને શરમ થાય 
છે કે અમદાવાદ શહેર શાંિતવાળુ ંશહેર, સલામિતવાળું શહેર. એની અંદર લઘુમિત સમુદાયના લોકો ક ેસના આગેવાનો ભેગા 
થઇને િમ ટગો કરેં . પછી િસટીઝન એમે ડમે ટ એકટનો િવરોધ કરવા માટે રેલીઓ કરે, પ થરમારો, આગજની કરે. એમા ં
નેતૃ વ કોણ લ.ે ક ેસના કોપ રેટર એનું નેતૃ વ લ.ે આ શરમજનક ઘટના છે. (સ ય ી તાપભાઇ દૂધાત બેઠા બેઠા કઇક ં
બોલતા) એટલા માટે જલેના હવાલ ે કયા. ખંભાતમાં જ ે કરવાવાળા લોકો એકે એકને ગણી ગણીને જલેના હવાલ ે કરવાના 
છીએ. તમારામા ંતાકાત હોય તો રોકી લે  તમ.ે અમ ેગુજરાતમાં કોઇપણ હસાબે  અશાિંત ન હ થવા દઇએ. એકે એકન ેવીણી 
વીણીને જલેના હવાલે કરીશુ.ં(અંતરાય)  
  
 અ  ય ી : માનનીય તાપભાઇ, ી ભીખાભાઇ ષી, બેસી ઓ. માનનીય તાપભાઇ આપણે બેઠા બેઠા 
બોલવાનુ?ં કોઇ પોઇ ટ ઓફ ઓડર ન હ, કોઇ પોઇ ટ ઓફ લે ર ફકેશન ન હ. વાત સાભંળો. તમ ેપણ બોલ . હ તમન ેું
ન હ રોકંુ. તમારે બોલવાનું આવશ ેકે ન હ આવ?ે બોલવાના નથી. આગળ ઘણા દવસ છે. મં ી ીન ેબોલવા દઇએ. જવાબ 
આપો. જવાબ સાંભળીને થાય કે ના, તમે નવી વાત લા યા. લીઝ. 
 
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : શાહીનબાગની અંદર ધરણામાં એનો આયોજક સર લ ઇમામ હતો. જણેે ભારતન ે
તોડવાની વાત કરી. એની અંદર ર ક ેસના ધારાસ ય ગયા. હ એ પૂછવા માગંુ છ કે તમ ેતમારા ધારાસ યને પૂ યું તમ ે યા ંું ંુ
જઇને શુ ંવાતો કરી હતી? યાં સુ ો ચાર કેવા થાય? શર લ તેરે સપનો કો મંઝીલ તક પહંુચાયગે, આ દેશના િવભાજનકારી 
ત વોના સંદભમાં ટકડે ટકડે ગગના મા યમથી અનેક વખત આવા યાસો કયા છેૂ ૂ . સાથે સાથે ટપલ તલાકના મા યમથી 
પણ. યારે હદ ુસમાજ હોય યારે િવધવા િવવાહ અને બાળલ  ઉપર િતબંધ મૂકે અને યારે અમે મુિ લમ મ હલાઓના ં
શોષણ સામેનો કાયદો બના યો તો એના સમથનમાં પણ કોઇના ારા બોલાવવામાં ના આવ,ે આ આપ ં ગુજરાત છે, 
મહા મા ગાંધીનું ગુજરાત છે, સરદાર વ ભભાઇ પટેલનું ગુજરાત છે, ી રિવશંકર મહારાજનું ગુજરાત છે અને આ ગુજરાતનો 
િવકાસ માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ ારા જ ે રીતે આપણે આગળ 
વધારી ર ા છીએ અન ે આપણને તેનું ગૌરવ હોવુ ં ઇએ. ટે યુ ઓફ યુિનટીના થળ ે િવ ભરની આજ ે દેશના સમ  
રા યોના ઉ મં ીઓની કો ફર સ યા,ં ડાયરેકટર જનરલ ઓફ પોલીસની કો ફર સ યા,ં ઇલે શન કિમશનરોની કો ફર સ 
યા,ં આઠમી અ યબી ન હ પરતુ ચાળીસ િપ તાલીસ હ ર જટેલા ટ ર ટો યાં દરરોજ આવેં ુ , સરદાર સરોવરની હાઇટ 

૧૩૮.૬૮ ફટનીૂ . આજ ેસવારે જ માનનીય નીિતનભાઇ પટેલે ચચામાં બહ સારી વાત કરીુ , પણ આ સાત સાત વરસ સુધી 
જનેા કારણે ગુજરાતને નુકસાન ગયુ ંઅન ે ધાનમં ી ીએ હાઇટની પરવાનગી આપી અન ેઆ વખતે છલોછલ ડેમ ભરાયો અન ે
એના કારણ ેઆપણને અનેક ફાયદા થયા છે. આ વખતના માનનીય રા યપાલ ીના વચનમાં ચેઇન નેચ ગની વાત કરી, 
છાશવારે ગુજરાતમા ંએવી ઘટનાઓ આપણા યાન ઉપર આવતી હતી કે ગમે તે મ હલાના ગળા ઉપર હાથ નાંખવા માટે કોઇ 
ચેઇન નેચર ય ન કરે તો એના માટે આપણે કડક કાયદો બના યો અને હવે ગુજરાતમાં  કોઇ મ હલાના ગળા ઉપર હાથ 
નાંખીને ચેઇન તોડવા માટેનો ય ન કરશે તો એને દસ વરસની સ  માટેનો કાયદો આ ગુજરાત િવધાનસભામાં પસાર 
કરવામા ંઆ યો છે.   
 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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 માનનીય અ ય ી, ી િવજયભાઇ પાણીની સરકાર એ સંવદેનશીલ સરકાર છે, કોઇ નાની બાળકીના ઉપર રેપ 
થાય, એના માટે સે ટલમા ંજ ેકાયદો હતો એમાં એમે ડમે ટ કય  અને આવી બળા કારની ઘટના થાય અને એવી ઘટનાની 
અસરકારકતા ઉભી થાય એના માટે રા ય સરકારે શુ ં કયુ એ હ કહેવા માગંુ છું ંુ . ફા ટ ટેક કોટની રચના કરી, પીડી ટાયલ 
માટેની યવ થા કરી, પિ લક ોસી યુટર, ઇ કવાયરી ઓ ફસર, િવકટીમ કો પે સેશન અને આ બધાના કારણે અઠવા 
લાઇ સ, સુરતમાં બાર વરસની દીકરી ઉપર રેપ થયો હતો એમા ંવીસ વરસની સ  થઇ, ડડોલીમાં પાંચ વરસની દીકરી ઉપર ં
થયો હતો એમાં છે ાં ાસ સુધીની સ  થઇ અને િલંબાયતમાં ણ વરસની દીકરી ઉપર થયો હતો એમાં ફાંસીની સ  રા ય 
સરકારે આ ય નો ારા કરાવી છે.  
 
 સમ  રા યની અંદર આખા ગુજરાતના તમામે િજ ાના મુ ય મથકો છ યા ાધામો અને ટે યુ ઓફ યુિનટીન ે
સી.સી.ટી.વી.ના મા યમથી ડવા માટે ૩૧૯ કરોડ િપયાના ખચ આખો િવ ાસ ોજકેટ કય  છે. ગુજરાતમાં શાિંત, 
સલામતી, સુર ા માટે કાયદો ઘ ો. ગુજસીકોકના કાયદા માટે આ સ માનનીય સભાગૃહની અદંર અગાઉ ણ વખત ય ન 
કય  હતો પરતુ કે મા ંયું .પી.એ.ની ડો. મનમોહનિસહંની સરકાર ારા એને મંજરી આપવામા ંઆવી ૂ નહોતી. ી નરે ભાઇ 
મોદીએ આપણા આ ગુજસીકોકના કાયદાન ેમંજરી આપીૂ , જનેા કારણે ગુજરાતની અંદર શાિંત અને સલામિતમા ંઆપણે સા  ં
યોગદાન આપી શકીશુ.ં એ જ રીતે હમણાં જ એક માનનીય ધારાસ ય ી ારા લોકર કની ભરતીના સંદભમાં વાત કરી. આ 
સરકારે છે ાં સાત વરસમાં ૪૧રપ૭ લોકર કોની ભરતી કરી છે. અમારી ભરતીની યા અિવરત રીતે ચાલતી રહેશ,ે આ 
ભરતીના નામ ે ગુજરાતની અંદર બ ીપંચ અન ે અ ય લોકોની વ ચે તોફાનો થાય, ગુજરાતની શાંિત, સલામિત, સુર ામા ં
અવરોધ ઉભા થાય એના માટે હ હેરમાં આ ેપ ક  છ કે ક ેસ ારા તોું ં ંુ ફાનો કરાવવામા ંઆ યા હતા. પણ સરકારે પૂરી 
કશળતાથી પોતાના િનણયો કરેલ છેુ . હમણા ંડો. સી.જ.ે ચાવડા કહેતા હતા કે અમારી ાચાર સામેની લડત અિવરતપણ ે
ચાલુ રહેવાની છે અને અમે અમારા એ ટી કર શન યૂરોને વધારે સઘન બના યું છે, વહીવટીતં માં આમૂલ પ રવતન લા યા 
છીએ. આગામી દવસોમાં અમ ેએની અંદર પણ હ  સુધારા કરવાના છીએ. ચેક પો ટની નાબૂદી હોય, એન.એ. ની મંજરી ૂ
હોય, આજ ેમાનનીય િવજયભાઇ પાણી અન ેમાનનીય નીિતનભાઇના નેતૃ વમાં જ ેરા યપાલ ીનું વચન લાવી રહેલ છે 
એનો આભાર માનવા માટેના તાવના સમથનમાં હ મારી ું વાત ક  છ અને સભાગૃહને િવનંતી ક  છ કે આમાં સૌ સમથન ં ં ં ંુ ુ
આપે.  
 

સભાગૃહની પહલી બેઠકનું કામકાજ બપોરના રે -૩૦  વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ ં  
અ ય ીના આદેશાનુસાર બપોરના ૩-૩૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
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ગુજરાત િવધાનસભા 

ગુ વાર, તા. ૨૭મી ફ ુઆરીે , ૨૦ર૦  
ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

બી  બેઠક  
સભાગૃહ બપોરના ૩-૩૦ વા યે મ ુ.ં 

માનનીય અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  
તારાંિકત ો  

આણંદ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 
*૨૧૨૨૬ ી મહશકમાર રાવલ ે ુ  (ખંભાત) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત 
તાલુકાવાર કેટલા ામ પંચાયતોમા ં ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સુિવધા ઉપ બધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનું નામ ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવેલ ામ 

પંચાયતની સં યા 
૧ આણંદ ૦૧ 
૨ આંકલાવ ૦૨ 
૩ બોરસદ ૦૧ 
૪ ઉમરેઠ ૦૧ 
૫ સો ા ૦૧ 
૬ પેટલાદ ૦૨ 
૭ ખંભાત ૦૨ 
૮ તારાપુર ૦૨ 

કલુ  ૧૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં 
ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી મહેશકમાર  કુ . રાવલ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ ું
છ કેુ ં , આણંદ િજ ામાં છે ાં એક વષમાં જ ે૧૨ ગામોમા ંક યુટરની સુિવધા પૂરી પાડેલ છે તે ગામોના નામ અને ક યુટર 
સાથે કઇ કઇ સુિવધાઓ અને આનુષાંિગક સાધનો પૂરા ંપાડવામા ંઆવેલ છે? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આણંદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં એક 
વષમાં ૧૨ ગામોને ક યુટરની સુિવધા પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. મારા જવાબમાં પણ મ તાલુકાવાઇઝ જણાવેલ છે પણ તેમન ે
ગામવાઇઝ મા હતી ઇએ છે. આણંદમા ંરાવડાપૂરા, આંકલાવમા ંઆસુદર અંબાવ, બોરસદમાં કશુબાગ, ઉમરેઠમા ંનવાપૂરા, 
સો ામા ં બાલ ટા, પેટલાદમાં પંડોળી મળેાવ, ખંભાતમાં ગળાતલાવ, ગુલાણા, તારાપુરમા ં રી  અને તારાપુર. આ 
ક યટુરની સાથે સાથે િ ટર, કાટ જ, કેનર, વેબ કેમેરા, અન ઇ ટોલેશન પાવર સ લાય, વી સેટ, ોડ બે ડ 
કનેકટીવીટી, ામ પંચાયતના મકાનમા ંબેસવા માટે ટેબલ, ખુરશી રેકડની સાચવણી માટે િત રી ઉપયોગી વેબ એ લીકેશન 
સો ટવરે પૂરાં પાડવામાં આવે છે.  
 ી અજનુ િસહં  ઉ. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે હ મં ી ી પાસેથી ણવા માગુ છ કેું ંુ , આણંદ 
િજ ામાં ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જ ે૧૨ ગામોમાં આ ક યુટરની જ ેસુિવધાઓ આપવામાં આવી અને આ કામગીરીથી 
વીસીએ ારા કેટલી આવક થઇ  ? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ આણંદ િજ ાના ૧૨ ગામોમાં વીસીએ ારા જ ેજદી જદી ુ ુ
કામગીરી કરવામાં આવી. તેનાથી જ ેઆવક થઇ છે તે આ જ ે૧૨ ગામો છે તેમાં કલ આવક િપયા ુ ૫ લાખ ૧ હ ર ૫૯૭ 
તેમાંથી ામ પંચાયતની આવક િપયા ૧ લાખ ૫૩ હ ર ૪૦૪ અને વીસીની જ ેઆવક છે િપયા ૩ લાખ ૪૮ હ ર ૧૯૩.  
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પીવાના પાણી અને શૌચાલયથી વંિચત દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાની શાળાઓ 
* ૨૩૫૮૧ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના દાંતા અન ે અમીરગઢ તાલુકાઓમા ં તાલુકાવાર 
કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓ પીવાના પાણી અને 
શૌચાલયની સુિવધાથી વિંચત છે, 

  (૧) શુ ય 

 (૨) ઉ ત ાથિમક શાળાઓ ઉ ત સિુવધાઓથી 
વંિચત રહેવાના કારણો શા છે, અને  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) આ શાળાઓમા ં ઉ ત સુિવધાઓ યાં સુધીમાં 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, મારા મત િવ તારનો  મ એટલા માટે પૂછયો છે કે કઇ કઇ 
શાળાઓ શૌચાલય વગરની શાળાઓ છે ? પણ જવાબમાં મને શૂ ય બતાવેલ છે કે એક પણ શાળા શૌચાલય વગરની નથી. હ ું
પેટા માં માનનીય મં ી ીને એ પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , મારા મત િવ તારનો ફરીથી સરવે કરીને મારા યાન ઉપર આ યું તે 

માણે ઘણી એવી શાળાઓ છે કે જમેા ંહજ પણ શૌચાલય બનાવેલ નથીુ .  
  અ  ય ી  : કોઇ નામો છે ? 
 ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : માનનીય અ ય ી, નામો માગો તો હ અ યારે જ આપી શક છું ં ંુ ુ . 
 અ  ય ી  : મં ી ીન ેનામ આપી દે  તે યાન ઉપર લઇ લશે.ે  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા :  માનનીય અ ય ી,  પૂછાયા પછી એક અઠવા ડયાનો સમય મળ ે છે એમા ં
અમારા ડીપીઓ ારા અમે જ ેતે ના અનુસંધાનમા ંતપાસ કરીન ેપછી જ જવાબ આપીએ છીએ અન ેછતાં પણ રહી ગયું હશ ે
તો અમે કરે ટ કરીશુ.ં પણ આજના દવસે તો અમારો જવાબ એકદમ સાચો છે. શાળામાં પાણી અને શૌચાલયની બધી 
યવ થા છે. 

 ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવું છે કે એકેય ાથિમક 
શાળામાં જ  અને બાથ મ બાકી નથી. આ જ  બાથ મ છે ખરાં પણ ચાલુ હાલતમાં છે કે બંધ હાલતમાં છે તે મારે ણવુ ં
છે. યાં બોર કે મોટર ચાલતી હશે કે કેમ? જ  બાથ મ ચાલુ છે તેની ખાતરી થઇ છે કે કેમ ?  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, મારા કેિબનટે મં ી ીએ ક ું એ માણે આ બધાજ  પૂછાયા 
યાં સુધીની મા હતી તો હતી જ. એ પછી ગઇકાલ સુધી અમા  જ ેઆખું કમા ડ એ ડ ક ટોલ સે ટર છેં . યાંથી પણ અમે 

તપાસ કરી લીધી છે. આ બધી જ જ યાએ આ બધી જ સુિવધાઓ ઉપલ ધ છે.    
 અ  ય ી :   આ બધી જ સિુવધાઓ ઉપલ ધ છે.  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : ઉપરાંત આપણે હમણાં જ ગઇ કાલ ે વાત કરી કે પરફોમ સ ેડ ગ ઇ ડે  જ ે કે  
સરકારે ગુજરાતને રાજયની અંદર થમ આમ તો ચંદીગઢ છે એ યુિનયન ટેરીટરી છે એટલે રાજયની અંદર થમ છીએ. એની 
અંદર જ ે ાઇટએરીયા છે એની અંદર ક યાઓ માટે ચાલ ુહાલતમા ંશૌચાલયોની સમી ામા ં૧૦માંથી ૧૦ પોઇ ટ, એવી જ રીતે 
ભાઇઓ માટે શૌચાલયોની સં યામા ં ચાલ ુ હાલતમાં હોય એમા ં પણ ૧૦માંથી ૧૦ પોઇ ટ, સાથ ે સાથ ે ાથિમક શાળામા ં
પીવાના પાણીની સિુવધા માટે ૧૦ માંથી ૧૦ પોઇ ટ.  
 અ  ય ી :  જણેે બુમ પાડી હોય તે ઇમાનદારીથી ઉભા થઇ ય.  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે :  એટલે આ મા  અમારી નહ  કે  સરકારની...  (અંતરાય)  
 અ  ય ી :  કઇ કહેવું છે આપનેં ? (અંતરાય) આવી વાતચીતમા ંપણ ન હોય આવું પણ ક ટમમાં આવતંુ નથી. 
તમે જરા શાંિતથી મને કહે ન.ે  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવ ે:માનનીય અ ય ી, એટલા માટે આવ ેછે કે શૌચાલયની સુિવધા અમે કહીએ છીએ એવુ ં
નહ , કે  સરકાર ારા જ ે પરફોમ સ ેડ ગ ઇ ડે  કરવામાં આ યો એમાં પણ સોએ સો ટકા સુિવધા છે એવું કહેવામા ં
આ યુ.ં  
 અ  ય ી : અિભનંદન. ી કાંિતભાઇ તમારે કાંઇ બાકી રહી ગયું છે?  
 ી કાિ તભાઇ  કા. ખરાડી : હંુ અ યારે જ નામ આપી દ  છંુ.  
 અ  ય ી : આપી દોને બહ સરસુ .  
 ી કાિ તભાઇ કા. ખરાડી : મારે અમીરગઢ તાલુકાનું મોનપુરીયા, શકરાવદી, ગઢડા, અમુપોણી, ઇસવોણી, 
અ પુર મોટા અને ખજરીયા આ જ તારીખ સુધી એ ાથિમક શાળાઓમાં શૌચાલયો બનાવલેાં જ નથીૂ .  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, તપાસ કરાવી દઇશુ.ં એટલુ ં જ નહ , અમારા અિધકારી 
માનનીય ધારાસ ય ીને સાથે લઇ જશ.ે  
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 અ  ય ી : આપને સાથે લઇ જશ.ે  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી,મા  તપાસ કરાવી લઇશું એવું નહ , મા  તપાસ નહ  કરીએ 
માનનીય મુ યમં ી ીની અમને કડક સૂચના છે કે આવા સંગો હોય યારે ફ રયાદી માનનીય ધારાસ ય ી હોય કે રાજયના 
કોઇ પણ આગેવાન હોય એમને સાથ ેલઇ અન ેતપાસ કરી અન ેપછી એ  પૂરો કરવો.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : સવાલ તપાસનો નથી. સરકારે જયારે જવાબ આ યો છે કે એક પણ શાળા  શૌચાલય વગરની 
નથી અન ે જવાબદાર ધારાસ ય તરીકે િવધાનસભાના એ િવ તારના ધારાસ ય તરીકે મા હતી આપે છે. સરકારન ે પણ 
અિધકારી ખોટા જવાબ આપે છે.  
 અ  ય ી :  અ યારથી આપણે ખોટ ન ઠરાવી શકીએ પણ તેઓ તપાસ કરીને કહેશેું . એમણે સાથ ેલઇ જવાનુ ંક ુ.ં 
  ી શૈલેષ મ. પરમાર : ખોટંુ ના કહી શકે ન.ે  
 અ  ય ી :  માનનીય કાંિતભાઇન ેસાથ ેલઇ જવાનું ક ુ.ં  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, સાથે લઇ જવાનું ક ુ,ં ધારાસ ય ી જવાબદાર છે તો મં ી 
તરીકે અમે પણ જવાબદાર છીએ.  
 અ  ય ી :  ના, મં ી તરીકે કોઇ જવાબદાર નહ , અિધકારી જ જવાબદાર, મં ી શનેા જવાબદાર? સરકાર તરીકે 
જવાબદાર, યિ તગત નહ .  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : સરકાર તરીકે અમે જવાબદાર.  
 અ  ય ી :  અિધકારીઓ કામ કરીન ેલાવતા હોય છે.  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા :આનાથી વધારે હ શુ ંકહી શકું ંુ !  
 અ  ય ી : આનાથી કોઇ સારો જવાબ હોઇ જ ન શકે. થે કય.ુ  

ગાંધીનગર શહરમાં આવેલ ગોડાઉનમાંથીે  પુ તકોની ચોરી 
* ૨૩૬૧૪ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગાંધીનગર શહેરમાં સે ટર-૨૫ ખાતે આવેલા 
ગોડાઉનમાંથી ડીસે બર-૨૦૧૯માં પુ તકોની ચોરી થયેલ 
તે અ વયે યારે ગુનો ન ધવામાં આ યો, 

  (૧) તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 

 (૨) ચોરી થયેલ કેટલા પુ તકો પરત મળી આ યા 
અને કેટલા પુ તકો પરત મળેવવાના બાકી છે, અન ે

  (૨) પુ તકો પરત મળેલ નથી. 

 (૩) ઉ ત પુ તકોની ચોરી બદલ કેટલા 
આરોપીઓને પકડવામાં આ યા અન ે કેટલા આરોપીઓન ે
પકડવાના બાકી છે? 

  (૩) બે આરોપીઓને પકડવામાં આવેલ છે. આગળની 
પોિલસ કાયવાહી ચાલુ છે. 

 ી હમતિસંહ ં . પટેલ : મારા  માંક-૩ ની અંદર એક તો ગાંધીનગર જ ે ગુજરાતનું પાટનગર કહેવાય યા ં
પાઠયપુ તકના ગોડાઉનની અદંરથી  કેટલા પુ તકોની ચોરી થઇ અને તેની િકમત કેટલી હતીં ? ગોડાઉનમાં સીસીટીવી કેમરેા 
હતા કે કેમ? ચોરી થયેલા પુ તકોની અંદર બે આરોપી પકડાયા, એમની પાસેથી કેટલા પુ તકો પરત મ ા છે, કેમ કે 
હ રોની તાદાતની અંદર પુ તકો ચોરાયાં છે.  
 અ  ય ી : એ જવાબ આવી ગયેલો છે.  
 ી હમતિસંહ ં . પટેલ : , . કેટલા આરોપી પકડવાના બાકી છે?  
 અ  ય ી :  િકમત પૂછી છેં , સીસીટીવીનું પૂછયું છે અને કેટલા પકડાયા એ પૂછયું છે. આ ણનો ટકમાં જવાબ ૂં
આપો. મારે બી  ઘણા ો આજ ેલેવા છે.  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : માનનીય અ ય ી, ૪૧,૬૦૯ પુ તકોની ચોરી થઇ છે. એની િકમત થાય છે ં િપયા 
૪ર, ર૭, ૬રપ-૦૦. એમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી, એના પરની કાયવાહી સરકાર તરફથી પણ કરી છે. બાકી 
પોલીસની કાયવાહી અ યારે ચાલ ુછે. એ તપાસ પૂરી થયે આગળની કાયવાહી કરવામાં આવશ.ે  
 અ  ય ી : સીસીટીવી છે કે નહ  એમ એમનું પૂછવું છે.  
 ીમતી િવભાવરીબેન દવે : અ યારે અમ ેઅહ યાં લગાવી દીધા છે.  
 ી શંભુ  ચે. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કે પાઠય પુ તક  ું ંુ
મંડળ ારા કેવા કારની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે? 
 ીમતી િવભાવરીબેન દવ ે: માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રાજય શાળા પાઠય પુ તક મંડળની સોસાયટી ર ટેશન 
એકટ ૧૮૬૦ હેઠળ ન ધાયલે છે. તેની મુ ય કામગીરી રાજય સરકાર ીની સૂચના અનસુાર ધોરણ ૧થી ૧૨ના પાઠય પુ તકો 
બનાવવા, તેમજ ગુજરાત રાજયની મા યતા ા  ાથિમક, મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા,ં આ મ શાળાઓમા,ં  
કે. . બી. અને મોડેલ શાળાઓમા ંિવના મૂ યે તેમજ..... 
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 અ ય ી : માનનીય મં ી ી સાચી વાત તો એ છે કે સામા ય રીતે માનનીય ધારાસ યો  પૂછે છે અને અમ ે
નામંજર કરીએ છીએૂ , મંજર પણ કરીએ છીએૂ , મં ી ીની ભલામણ પણ આવતી હોય તે મજંર અથવા નામંજર કરીએ છીએૂ ૂ . 
એવી જ રીતે સભાગૃહની અંદર પૂછાયેલો  પણ અમે નામંજર કરી શકીએ છીએૂ . આ નો કોપ બહાર જવાબ જઇ ર ો છે 
અને  પણ કોપ બહારનો છે. એટલ ે  માંક ૪.  

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનુ ંમંજર મહકમૂ ે  
* ૨૩૬૧૨ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને ગાંધીનગર િજ ામા ં આવતી તાલુકા પંચાયતનું 
તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ , 

  (૧)  

   
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું 

નામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ દશ ોઈ ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 
૨ સાણંદ ૦ ૧ ૨૨ ૫ ૨૮ 
૩ ધોળકા ૦ ૧ ૨૪ ૫ ૩૦ 
૪ બાવળા ૦ ૧ ૯ ૨ ૧૨ 
૫ ધંધુકા ૦ ૧ ૨૨ ૭ ૩૦ 
૬ ધોલેરા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ 
૭ િવરમગામ ૦ ૧ ૨૪ ૭ ૩૨ 
૮ માંડલ ૦ ૧ ૯ ૨ ૧૨ 
૯ દે ોજ ૦ ૧ ૯ ૨ ૧૨ 
 

અ 
મ 
દા 
વા 
દ 

કલુ  ૦ ૯ ૧૫૧ ૩૬ ૧૯૬ 
        

૧ ગાંધીનગર ૦ ૧ ૨૦ ૫ ૨૬ 
૨ માણસા ૦ ૧ ૨૨ ૨ ૨૫ 
૩ દહેગામ ૦ ૧ ૨૬ ૭ ૩૪ 
૪ કલોલ ૦ ૧ ૨૮ ૮ ૩૭ 

 

ગા ં
ધી 
ન 
ગ 
ર કલુ  ૦ ૪ ૯૬ ૨૨ ૧૨૨ 

 
 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨)  

 
સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 

પંચાયતનું 
નામ 

વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

૧ દશ ોઈ ૦ ૧ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૧૨ ૦ ૧૨ 
૨ સાણંદ ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ 
૩ ધોળકા ૦ ૧ ૧૨ ૪ ૧૭ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 
૪ બાવળા ૦ ૦ ૫ ૨ ૭ ૦ ૧ ૪ ૦ ૫ 
૫ ધંધુકા ૦ ૦ ૧૦ ૫ ૧૫ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ 
૬ ધોલેરા ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ ૦ ૧ ૪ ૨ ૭ 
૭ િવરમગામ ૦ ૧ ૧૪ ૪ ૧૯ ૦ ૦ ૧૦ ૩ ૧૩ 
૮ માંડલ ૦ ૧ ૫ ૦ ૬ ૦ ૦ ૪ ૨ ૬ 
૯ દે ોજ ૦ ૧ ૫ ૧ ૭ ૦ ૦ ૪ ૧ ૫ 
 

અ 
મ 
દા 
વા 
દ 

કલુ  ૦ ૬ ૮૦ ૨૪ ૧૧૦ ૦ ૩ ૭૧ ૧૨ ૮૬ 
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૧ ગાંધીનગર ૦ ૧ ૧૬ ૫ ૨૨ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 
૨ માણસા ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૧૦ 
૩ દહેગામ ૦ ૧ ૧૭ ૭ ૨૫ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 
૪ કલોલ ૦ ૧ ૧૨ ૮ ૨૧ ૦ ૦ ૧૬ ૦ ૧૬ 

 

ગા ં
ધી 
ન 
ગ 
ર કલુ  ૦ ૪ ૫૭ ૨૨ ૮૩ ૦ ૦ ૩૯ ૦ ૩૯ 

 
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૨ અને વગ-૩ માં તબ ાવાર સીધી 

ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 

 ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય મંું ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે ુ ં
અમદાવાદ િજ ામા ંઅને ગાંધીનગર િજ ાની તાલુકા પંચાયતોમા ંભરાયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ આઉટ સોસ ગથી 
ભરાયેલ છે? આઉટ સોસ ગ કયારથી ચાલુ કરેલ છે? િજ ાવાર ખાલી જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ એક વષ કરતા વધુ 
સમયથી ખાલી છે? અને લાંબા સમયથી ખાલી જ યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામા ંઆવશ?ે  
 અ ય ી : માનનીય લાખાભાઇ, આઉટ સોસ ગનો  જ આમાં નથી, હ માનું છ યાં સુધી આઉટ સોસ ગનો ું ંુ

 હોત તો તેની મં ી ીની તૈયારી હોય. છતાં મા હતી હોય તો આપો જવાબ. હ કોપ બહાર નહ  પૂછવાું  દ  અને કોપ 
બહાર આપ જવાબ પણ ન આપશો.  
 ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : આઉટ સોસ ગથી અથવા તો મહેકમ મુજબ ભરવામા ંઆવેલી જ યાઓ પૈકી કેટલી 
એમ?  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આમાં તાલુકા પંચાયતોમાં જ યાઓ ખાલી થવી અને ભરાવી 
એ ચાલતી યા છે. વય િનવિૃ  થવાથી, અવસાન થવાથી, સીધી ભરતીથી િનમણૂક પામલે પરતુ હાજર ન થવાથીં , હાજર 
થયા બાદ અ ય જ યાએ ભરતી પામતા સંવગ છોડીને જવાના કારણોસર જ યાઓ ખાલી પડતી હોય છે. જ યાઓ ખાલી 
પડવાની અને ભરાવાની મ ક ુ ં એમ ચાલતી યા છે. અન ે જ ે જ યાઓ ખાલી પડે છે એ જ યાનો ચાજ અ ય સ મ 
અિધકારીને એની પોતાની જ યા ઉપરાંત વધારાનો ચાજ સ પીન ેકામગીરી લેવામા ંઆવ ેછે. આથી કામગીરી ઉપર કોઇ અસર 
થતી નથી. સીધી ભરતીથી રાજય સરકારે જ ેભરતી કેલે ડર બના યું છે એ મુજબ સીધી ભરતીથી ૨૦૧૪થી ૨૦૧૯ સુધીમા ં
વગ ૩મા ંઅમદાવાદ િજ ામાં ૬૨૧ અને ગાંધીનગર િજ ામાં ૩૪૩ જ યાઓ માટે િનમણૂક કરવામા ંઆવેલી છે. એવી રીતે 
બઢતીથી પણ ભરવામાં આવે છે,  જ ેબઢતી મળે તેનાથી પણ જ યાઓ ભરવામાં આવે છે. એટલે કામગીરી ઉપર કોઇ અસર 
થતી નથી. પણ રાજય સરકારે ભરતી કેલે ડર બનાવેલ છે તે માણ ેભરતી પણ કરીએ છીએ.  
 અ ય ી : માનનીય લાખાભાઇ, તમે આઉટસોસવાળું પૂછતાં હતા એ જવાબમાં જ છે એટલે તમે પૂછી શકશો. 
મા  યાન નહોતંું .  
 ી લાખાભાઇ ભી. ભરવાડ : વગ-૪ આઉટ સોસ ગથી ભરવામા ંઆવેલ છે એવું જવાબમાં મને મળેલુ ંછે.  
 અ ય ી : હા, એટલે જ મ પૂછવા માટે સામેથી ફરી એલાઉ કયા.  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, અમદાવાદ િજ ામાં વગ-૩માં ૩૪ અને વગ-૪માં ૩૮ 
આઉટ સોસ ગથી ભરેલા છે. ગાંધીનગરમા ંવગ-૩માં ૩૮ અને વગ-૪માં ૧૩ર આઉટ સોસ ગથી ભરવામાં આ યા છે.  
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ આપના ારા માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કે ગાંધીનગર ું ંુ
િજ ામાં કલોલ તાલુકામાં વગ-૩નું મહેકમ ૨૮ છે અને ભરાયેલી જ યાઓ ૧૨ છે અને ખાલી જ યાઓ ૧૬ છે. એટલે ૬૦ 
ટકા જટેલી જ યાઓ ખાલી છે. આ જ યાઓ તમે કેટલા સમયમાં ભરવા માગો છો?  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મ વાત કરી એ માણે વગ-ર અને વગ-૩ ની તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થય ેઆપણી રાજય સરકારે ભરતી કેલે ડર માણ ેપણ ભરતી કરી છે અન ેમ 
અગાઉ ક ું  કે કેટલી ભરતી કરી છે તે.  
 ી બળદેવ   ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી,  કલોલ તાલુકામાં વગ-૩ની ર૮ જ યાનું મહેકમ છે  એની સામ ે
૧ર  જ જ યા ભરાયલેી છે અન ે ૧૬ જ યાઓ ખાલી છે.  અમારો કલોલ તાલુકો ખૂબ મોટો છે તો આ ૧૬ જ યાઓમાંથી 
વહેલામાં વહેલી તકે કેટલા સમયમા ંઆ ભરવા માગો છો? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : ફરી વખત હ  જવાબ આપંુ  તો ભરતી યા છે એ વષ થી ચાલી આવતી  યા ું
છે.  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી,  આપ કેટલા સમયમા ંભરી શકો છો એના માટે સમય મયાદા આપી શકો છો? 
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, વહેલામા ંવહેલી તકે આ જ યાઓ ભરવા માગીએ છીએ.  
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 ી સુરેશભાઇ ધ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે આ ી િવજયભાઇની પારદશ  સરકારમા ં
કેલે ડર બનાવવામાં આવલે છે અને એ મુજબ ભરતી યા ચાલે છે એના માટે હ એમને અિભનંદન પાઠવું  છું ંુ . આપની 
મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે અમદાવાદ િજ ામા ંવષ રુ ં ૦૧૪ થી ર૦૧૯ સુધીમાં વગ-૩ની કેટલી જ યાઓ 
સીધી ભરતીથી અને બઢતીથી ભરવામાં આવેલ છે? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, અમદાવાદ િજ ાની વાત ક   તો  સન રં ૦૧૪ થી ર૦૧૯ 
સુધીમાં ભરતી કેલે ડર  માણે ભરતી કરવામાં આવે છે. વગ-૩મા ંઅમદાવાદ િજ ામાં ૬ર૧ જ યાઓ અલગ અલગ કેડરમા ં
ભરવામા ંઆવેલી છે. એ જ રીતે બઢતીથી ૧૧૩૦ જ યાઓ ભરવામાં આવી છે એટલે કલ ઇએ તો ુ ૧૭પ૧ જ યાઓ  રાજય 
સરકારે અમદાવાદ િજ ામાં ભરેલ છે.  
 ી રાજશેકમારુ  હ. ગો હલ : માનનીય અ ય ી, ધોલેરા તાલકુામા ં મંજર થયેલ મહેકમ ૂ ૧૦ છે એમાંથી ચાર 
જ યાઓ ખાલી છે. જયારે ધંધૂકા તાલુકામા ંમંજર મહેકમ રર છે એમાંથી ૂ ૧ર જ યાઓ ખાલી છે. તો આ મહેકમમા ંકયારે વધારો 
કરવામા ંઆ યો અને આ જ ેજ યાઓ ભરાયેલી છે એમાં આઉટ સોસ ગથી કેટલી જ યાઓ ભરાયલેી છે એ હ ણવા માગંુ છું ંુ .  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : જ ેજ યાઓ બતાવેલ છે એમા ંધોળકામા ંર૪ માંથી ૧ર જ યાઓ ભરાયલેી છે એટલ ે
કે પ૦ ટકા જ યાઓ ભરાયલેી છે. એ જ માણે ધોલેરામાં ૧૦માથંી ૬ જ યાઓ ભરાયેલી છે અન ેચાર જ યાઓ ખાલી છે. 
જ યાનું માણ ેછે એ િજ ા પંચાયત ન ી કરે છે. વગ-૩ અને ૪માં જ ર  પડે યાં આઉટ સોસ ગથી ભરતી કરવામા ંઆવ ે
છે.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : અહ યા વગ-૩ની ચચા કરવામાં આવી છે એમાં અમદાવાદ િજ ાનુ ં કલ મંજર મહેકમ ુ ૂ ૧પ૧ 
છે જયારે ગાંધીનગર િજ ાનું મંજર કહેકમ ૂ ૯૬ છે. એમાંથી અમદાવાદ િજ ામા ં ૭૧ જ યાઓ ખાલી છે જયારે ગાંધીનગર 
િજ ામાં ૩૯ જ યાઓ ખાલી છે એટલે કે ૪પ ટકા જ યાઓ ખાલી છે. યારે આ જ યાઓ તબ ાવાર  કેટલા સમયથી ખાલી 
છે ? એક વષ, બે વષ કે ણ વષ એમ કયારથી ખાલી છે  અને કયારે ભરવામાં આવશ?ે 
  ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : અમદાવાદ િજ ામાં એક વષથી કેટલી ખાલી છે એની થોડી મા હતી   આપંુ  છંુ.  
  અ  ય ી : થોડી ન હ પરતુ પૂરી મા હતી આપોં .  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : હંુ  પૂરી મા હતી આપંુ છંુ. િજ ાની મા હતી માગી એમાં એક વષથી નીચે ૩૩ 
જ યાઓ ખાલી છે જયારે એક વષથી ૩, ૨ વષથી ૩૮ જ યાઓ એમ કલ ુ ૭૧ જ યાઓ  અમદાવાદ િજ ામાં ખાલી છે.  
   
 અ  ય ી : ભાઇ, મં ી ી પાક તૈયાર કરીન ેઆવે છેુ ં .   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જ ેજવાબ આ યો છે કે ગાંધીનગર અને અમદાવાદ 
િજ ાની તાલુકા પંચાયતમાં સંવગવાર મંજર થયેલુ ંમહેકમ કેટલુંૂ ? તેનો સરવાળો છે ૧૨૨. તે પૈકી સંવગવાર ભરાયલે મહેકમ 
કેટલુ?ં એ ૧૯૩ અને સવંગવાર ખાલી મહેકમ કેટલુ?ં તો ૧૨૫. આંકડાઓમાં િવસંગતતા છે. ૧૨૨નું મહેકમ છે અને ૧૨૫નુ ં
મહેકમ તો ખાલી છે અને બી  બાજ સુ રકાર કહે કે ૧૯૩ ભરાયેલા છે. આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસે ણવા માગંુ છ ુ ં
કે જ ેસરકારનું મંજર થયેલુ ંમહેકમ છે તેનાથી વધુ લોકો નોકરી કરતા હોય તો ૂ ૧૨૫ જટેલી જ યાઓ હજ ખાલી દશાવી છેુ . 
એટલે માનનીય મં ી ી પ તા કરે કે સંવગવાર મંજર થયેલું મહેકમ ૂ ૧૨૨ છે. છતાં સંવગવાર ખાલી મહેકમ ૧૨૫ શા માટે 
છે?  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : મ મારા જવાબમા ં પ  લ યુ ં છે. હ એ  વાંચી સંભળાવુંું . તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ અન ેગાંધીનગર િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેૂ કમ 
કેટલું છે? તેમાં મ બતા યું છે અમદાવાદ િજ ો. જમેાં ૧થી૯ તાલકુા એમાં ૧૯૬ બતા યું છે. તેમાંથી ૧૧૦ જ યા ભરેલી છે 
અને  ૮૬ ખાલી છે. એ જ રીતે ગાંધીનગરનું ૧૨૨નુ ંમહેકમ છે. તેમાંથી ૮૩ જ યા ભરેલી છે અને ૩૯ ખાલી છે. એટલ ેહ ું
માનનીય િવરોધપ ના નેતા ીને કહ કે આપ  પૂછો એ પહેલાં ચોપડી પણ વેરીફાઇ કરી લોું . 
 અ  ય ી : સલાહ ન આપશો.  ખોટો છે તેમ કહી દો.  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : મ પ  સાચો જવાબ આ યો છે માટે અ ય ી.  
 અ  ય ી : સા ં , સા ં .  

 વાય ટ સિમટ-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માં એમ.ઓ.યુ.  
* ૨૩૭૦૩ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ 
સિમટ-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માં િસિવલ એિવએશન ે ે 
સિમટવાર કલ કેટલા એમુ .ઓ.ય.ુ કેટલી રકમના થયા 
હતા, અને  

  (૧)  
વષ સં યા રકમ (કરોડમાં) 

૨૦૧૫ ૧૦ ૫,૪૨૬.૫૦/- 
૨૦૧૭ ૧૨ આ સિમટમા ંઈ વે ટમે ટ ઈ ટે શન 
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માટે મૂડી રોકાણ યાન ે લેવામા ં
આવેલ નથી.  

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સિમટવાર થયલે એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી કેટલા અમલ હેઠળ, 
કેટલા ારિભક તબ ામા ંઅન ેકેટલા રદ થયાં ? 

  (૨)  વષ ૨૦૧૫ ના ૧૦ એમ.ઓ.ય.ુ રદ થયેલ છે, 
અને વષ ૨૦૧૭ ના ૧૨ એમ.ઓ.ય.ુ રદ થયલે છે. 

 ી કાળાભાઇ  ર. ડાભી : માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭મા ંિસિવલ એિવએશન ે ે સિમટવાર કલ ુ
૨૨ એમ.ઓ.ય.ુ થયા હતા. તે તમામ એમ.ઓ.ય.ુ રદ થવાના કારણો શા છે અને ૨૦૧૫-૧૭માં કલ કેટલો ખચ થયેલો છેુ ?   
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, આનો જવાબ મારે થોડો િવગતવાર આપવો પડશ.ે વાઇ ટ 
ગુજરાત સમય ેઆ બધા એમ.ઓ.ય.ુ થાય છે. તેમા ં૨૦૧૫મા ં૧૦ એમ.ઓ.ય.ુ થયા હતા. ૨૦૧૭માં ૧૨ થયા હતા. એ બધા 
જ રદ થયા છે પણ તેના કારણો છે અને એ કારણો લગભગ ૭થી ૮.. 
 અ  ય ી : કારણો પૂ યા એમણ?ે  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : એમણ ે એવું પૂ યુ ં કે રદ થવાના કારણો શુ ં છે? આ રદ થવાના કારણોમા ં કે  
સરકારની પાંચ-સાત ના-વાંધા માણપ ોની મંજરી મળેવવાની રહે છેૂ . એકાદ-બે રા ય સરકારની હોય છે. અ યાર સુધી 
એિવએશન પોિલસીના અભાવ ે આ બધી જ યામાં ખૂબ લાંબો સમય  જતો હતો તેના કારણે રદ થયા છે. પછી રા ય 
સરકારના યાન પર આ યું કે વાય ટ ગુજરાતમા ંઆટલા બધા લોકો આવ ેછે. હવ ેઇ ટરનલ એરલાઇ સની પણ આટલી 
બધી જ રયાત છે. લોકો ખૂબ મોટા માણમા ંિવધીન ટેટ ફરતા થયા છે. આવા સં ગોમાં આવું થાય છે તો પછી એ આગળ 
નહ  વધી શકે. તેને યાનમાં રાખીન ે ી નરે ભાઇ મોદી ધાનમં ી થયા પછી અમે રજઆત કરી કે આ મુ કેલીના કારણ ેૂ
થયેલા એમ.ઓ.ય.ુ રદ થાય છે તો એમા ંકોઇ એિવએશન પોિલસી બનાવવી ઇએ. માનનીય નરે ભાઇ મોદીએ ૨૦૧૬મા ં
એિવએશન પોિલસી બનાવી. મ જવાબ આ યો છે કે રદ થયા છે. પણ એિવએશન પોિલસી નહોતી એટલા માટે રદ થયા હતા 
અને હવે એિવએશન પોિલસી બના યા પછી જ ેએમ.ઓ.ય.ુ થયા છે તેની િવગત આપંુ છંુ. એરપોટ ઓથોરીટી ઓફ ઇિ ડયા, 
યુ દ હી, ટબ  મેગા એરવેઝ, લુ એવીએશન, હેરીટેઝ એવીએશન આ બધા જ, અમલ જનેો ચાલુ છે અને અમલીકરણ 

હેઠળના બે છે અને ગિત હેઠળના બી  ૧ર છે. આ કારણથી પેલા કે સલ થયા છે અને પોિલસી બ યા પછીથી આ બધા જ 
એજ સીઓ ારા રાજય સરકાર પાસ ેઆ યા અને પછી એની આખી જ ગતી-િવિધ અ યારે ગિતમા ંછે.    
 ી રાકેશભાઇ જ. શાહ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ું ંુ
આ િસિવલ એિવએશન ે ે આંત રક રાજય હવાઇ ડાણ યોજનાના ફાયદા શું હોય અને આ રાજયના કયા કયા શહેરોન ે
આંત રક હવાઇ સેવાઓથી ડયા છે? 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની સમૃિ  વધતી ય છે. આ માંગણી એની િનશાની 
છે. એક શહેરમાંથી બી  શહેરમાં પહ ચવા માટે ઉ મ સાધન છે. સમય બચે છે.  વેપાર, ઉ ોગ, યા ા, િશ ણ, હે થ, આ 
બધાના ઉપયોગ માટે આ ઇ ટરનલ સેવાઓ અ યારે ડાઇ છે એમાં મુંબઇ-કડલાં -મુંબઇ, મુંબઇ-પોરબંદર-મુંબઇ, 
અમદાવાદ-મું ા-અમદાવાદ, અમદાવાદ-ભાવનગર-અમદાવાદ, અમદાવાદ- મનગર-અમદાવાદ, દીવ-જસેલમેર-
અમદાવાદ, જસેલમેર, કડલા અમદાવાદં - કડલાં , હબલીુ , અમદાવાદ- પોરબંદર-જલગાંવ, નાસીક -કડલાં -ઉદયપુર, 
બેલગાંવ અને િકસનગઢ. ઇ ટરનલ ઉપરાંત આ ન કના રાજયોમાં પણ આ સેવાથી ખૂબ મોટો લાભ થયો છે.   
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ એમના જવાબમાં જણા યું કે એિવએશન 
પોિલસી ન હોવાને કારણે આ કરારો રદ થયા છે. જન રૂ ૦૧૬ની અંદર ભારત સરકારે એિવએશન પોિલસી બનાવી અન ે
ર૦૧૭ની અંદર ૧ર એમ.ઓ.ય.ુ થયા છે. તો ર૦૧૬માં જયારે એિવએશન પોિલસી બની ગઇ હતી તો પછી ર૦૧૭ની અંદર ૧ર 
આ એવીએશનના કરારો રદ કરવાની શા માટે ફરજ પડી છે એ આપના મા યમથી ણવા માગંુ છંુ. 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, પોિલસી બની એ પહેલા રદ થયા હતા. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય શૈલેષભાઇ, મ આપને હ  પરમીટ કયા નથી. તમ ે પૂછતા પણ નથી અન ે તમારી કોઇ 
રીકવે ટ પણ નથી.   
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, પોિલસી ર૦૧૬મા ંબની છે.  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, પોિલસી બ યા પછી એના િનયમો ઘડાય, િનયમો ઘડાયા 
પછી રાજય સરકારને મળ,ે એમાં જ ેસમય ગયો એ દરિમયાનમાં આ કે સલ થયા હતા.   
 ી નૌશાદ ભ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી એટલું ણવું છે કે આ જ ેપોિલસી 
બની એના સ કયારે ેમ થયા? 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, ર૦૧૭મા.ં 
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, જમે અ યારે રોડ ઉપર ટાફીક વધી ર ો છે અને પિ લક ટા સપોટ 
વધી ર ું છે અને ગુજરાતની અદંર લોકો િબઝનેસ કરવા આવી ર ા છે યારે મોલ ટાઉનની અંદર જવેી રીતે ઓલા, ઉબેર જ ે
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ાયવેટ ટેકસી ચાલે છે એમ સરકાર એવું ઇ છે છે કે આપણે ાયવેટ એમ.ઓ.ય.ુ કરીને ાયવેટ જટેની પેિશયલ સિવસ 
એટલે કે એર ઉબેર જવેી સિવસ આપવા માગીએ છીએ કે કેમ? 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, રાજય સરકારે એની પણ પોિલસી કરી છે.  નાની મોટી ૯ 
સીટેડ, ર૦ સીટેડ, ૭ર સીટેડ આવી બધી એજ સીઓ ારા િવિધન ટેટ મ ગણાવી એ માણ ેસવ સ ચાલ ે છે અન ેહ  
વધારે એજ સીઓ આમાં આવી રહી છે.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી એટલું ણવા માગંુ છ કે સ માનનીય ુ ં
સભાગૃહની િચંતા એ છે કે આપણે વાઇ ંટ મહો સવ ૨૦૦૩, ૨૦૦પ, ૨૦૦૭, ૨૦૦૯, ૨૦૧૧, ૨૦૧૩, ૨૦૧પ, ૨૦૧૭, 
૨૦૧૯ કયા. સમ  દેશનું ોથ એ ન ગુજરાતમાં વેપાર વધે, રોકાણ વધે, ઉ ોગ વધે, રોજગાર વધે આ એક દાખલો છે. 
મા  એિવએશનના ૨૦૧પ અન ે ૨૦૧૭ના એમ.ઓ.ય.ુ  કલ બાવીસ એમુ .ઓ.ય.ુ થયા અન ે બાવીસે બાવીસ રદ થયા. 
સામાિજક આિથક સમી ા અહેવાલોનો પણ અ યાસ કરી અન ેભૂતકાળમા ંપણ મ ગૃહમાં કીધંુ હતંુ મા  એમ.ઓ.ય.ુમાં લાખો 
કરોડો િપયાના રોકાણના સપના દેખાડીએ છીએ પણ વા તિવકતામાં એ એમ.ઓ.ય.ુ છે એ ઉ ોગમાં પરીવત ત થતા નથી,  
ઉ પાદનમાં જતા નથી અને પ રણામે સરકારી લાભો લીધા પછી પણ ગુજરાતના યુવાનની રોજગારીની ઇ છા પૂરી નથી થતી. 
મારી આપના મારફતે માનનીય મં ી ીન ે િવનંતી છે કે ખૂબ પ  વાત કરી હતી.  સમ  દશેમા ં ગુજરાત ોથ એિ જન છે.  
એિવએશન સેકટરન ે લઇને ગુજરાતમાં ખૂબ મોટી સંભાવના છે યારે આ એિવએશન કપનીઓ આપણાથી િવમુખ થઇ છેં , 
એના એમ.ઓ.ય.ુ રદ કયા છે એની સાથે હવે તો નીિત ઘડાઇ ગઇ છે, પોિલસી ન ી થઇ ગઇ અને િનયમો ઘડાઇ ગયા છે તો 
એમની સાથે પુનઃ ચચા કરી અને જ ેએિવએશન એજ સીઓએ એમ.ઓ.ય.ુ કયા હતા એની સાથે પુનઃ ચચા કરવા માગો છો કે 
કેમ?   
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : જ ેઆવશે એની સાથે કરીશુ.ં  

રા યમાં દપડા અને દપડાના બ ચાની સં યા 
* ૨૩૬૬૬ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ી વ તી 
ગણતરી મુજબ રા યમા ં દપડા અન ે દપડાની બ ચાની 
સં યા કેટલી છે? 

   વષ ૨૦૧૬ની છે ી દપડા ગણતરીમા ં રા યમા ં
કલ ુ ૧૩૯૫ દપડા ન ધાયેલ છે, જમેા ં ૧૭૭ બ ચાનો 
સમાવેશ થાય છે. 

 ી ભગાભાઇ  ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , આ 
દપડાઓનો અમારા ગીર ફોરે ટ િવ તારમાં દવસેને દવસે ાસ વધતો ય છે. થોડા સમય પહેલા આ જ િવ તારમાં અન ે

આપણા સિચવાલયના ક પાઉ ડમાં પણ એક દપડો વશેી ગયો હતો અન ેગઇ કાલ ેહ રા ીના સમય ેવોક ગ ઉપર નીક ો ું
યારે એસ.આર.પી. ઇ અને મ પૂ યુ ં કે અ યારે નાઇટ પેટોિલંગ કેમ કરો છો? યારે એમણે જવાબ આ યો કે ણ- ણ 

કલાકની ૂટી આ ક પાઉ ડમાં દપડો ન આવે એના માટે સ પી છે. અહ યા એક દપડો આવે અને એસ.આર.પી.નું પેટોિલંગ 
સ પવામા ંઆવે તો અમારા ગીર િવ તારમાં અમારે રોજ દપડાની વ ચે રહેવાનું થાય છે.  
  અ  ય ી : તમારે દપડા અન ેિસંહ સાથ ેદો તી થઇ ગઇ છે.  
 ી ભગાભાઇ  ધા. બારડ : િસહંની દો તી બરાબર છે. દપડાની દો તી નથી થતી. માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ 
છ કે જ ેમને આંકડા આ યા છે એ રુ ં ૦૧૬ની િ થિતએ છે. સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં હાલની પ રિ થિતએ દપડાની ૂ
સં યા કેટલી છે? બીજ કેુ ં , િસંહ અને દપડાઓ યારે અમારા િવ તારમાં માણસો ઉપર એટેક કરે અને એમનુ ંમૃ યું થાય યારે 
સરકાર િપયા ૪ લાખ સહાય આપે છે.  અમારા દૂધાળા પશુઓ ગાય અને ભસ જ ેગીર ઓલાદની કહેવાય છે એ દૂધાળા પશુ 
હોય અને ૮ િલટર દૂધ આપતા હોય તો િપયા ૩૦ હ રની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે અને  ૮ િલટરથી ઓછ દૂધ આપતા ુ ં
હોય તો િપયા ર૦ હ રની ચૂકવણી કરવામા ંઆવે છે. હ પૂછવા માગંુ છ કે અ યારે ચૂું ંુ કવણીના ધારા-ધોરણો છે એમાં વધારો 
કરવા માગો છો કે કેમ?  વધારો કરવા માગતા હોય તો યારે કરવા માગો છો?  
  અ  ય ી : ગાય માટે િપયા ૧૦ હ ર એમને એમ મળે છે.  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, ભગાભાઇનો  છે એમા ંફોરે ટની ભાષામાં દપડો એ મોટી 
િબલાડી કળનુ ંવ ય ાણી છેૂ .  
  અ  ય ી : એમણે એવું યા ં પૂ યું છે? સહાય વધારવા માગો છો? આપણે એમની વસિતમા ં ગયા છીએ. એ 
આપણી વસિતમાં યાં આ યા છે?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, કહેવાની મારી ફરજ છે. યારેક દપડાઓ જગલમાંથીં  ા ય 
રહેણાંક િવ તારમાં આવતા હોય છે. એમણે મા હતી માગી છે એ મુજબ જનાગઢમાં કલ ૂ ુ ૩૫૪ દપડા છે. ગીર સોમનાથ 
િજ ામાં ૧૧૧ દીપડાઓ છે અન ેએમણે સહાય વધારવાનો જ ેમુ ો  ઉપિ થત કય  છે. આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે 
૨૦૦૬ની અંદર એક લાખ િપયાની સહાય માનવ મૃ યુમા ંવધારી. ફરી ૨૦૧૧માં દોઢ લાખ િપયા માનવ મૃ યમુાં કયા.  
  અ  ય ી : એ તો એમન ેખબર જ છે. હવ ેએનાથી વધારે વધારવા માગો છો?  
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 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : સાહેબ, પણ જ ેવધાયા છે એ હ કહું ું  છંુ.  
 અ  ય ી : એ પૂછતા નથી. મારે આજ ેઝડપ કરવી છે.  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૫માં સવા બે લાખ િપયા કયા અને વષ ૨૦૧૬મા ં
ચાર લાખ િપયા કયા. એટલે એમની જ ેસહાય વધારવા માટેની માગણી છે એ એમનું સૂચન છે.  
 અ  ય ી : આ પહેલા જ કીધંુ હોત તો.  
 ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, મા ં  સૂચન નથી પણ મારો  છે કે સહાય વધારવા માગો છો કે 
કેમ?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : એ સૂચન કહેવાય.  
 ી ભગાભાઇ ધા. બારડ : માનનીય અ ય ી, પશુઓની જ ેસહાય આપે છે તો આજ ેગીર ઓલાદની ગાય માટે 
પણ કૃિ  ખેતી કરવા માટે આપણા મહામહીમ રા યપાલ ી પણ એક એક િજ ામાં નીક ાં છે યારે ગીર ગાયની િકમત ં
દોઢથી બે લાખ િપયા થાય છે અને સરકાર એમને વીસ હ ર િપયા આપે છે. 
 અ  ય ી : વધારવા માગો છો કે કેમ? એનો જવાબ એમણ ે આ યો. માનનીય ભગાભાઇ આવી ગયુ.ં માનનીય 
િવ મભાઇ. (અંતરાય) એમણે કીધંુ તો ખ ં . એવું ના હોય. માનનીય િવ મભાઇ.  
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, મારો  થોડો રજની બહાર છે પણ છે દીપડાનો.  
 અ  ય ી : દીપડો હવે રજની બહાર નીક ો.  
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : દીપડો રજની બહાર નીકળી ગયો છે. મારા દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં વાડીનાર િવ તાર છે 
યાં અવાર નવાર દીપડો આવે છે. ફોરે ટવાળા દીપડાને પકડવા માટે ય ન પણ કરે છે. દીપડો પાછો ગાબય થઇ ય છે. 

વળી ૮-૧૦ દવસે આવે છે. હ  સુધી દીપડો પકડાણો નથી.  
 અ  ય ી : હ િશયાર હશ?ે  
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : હા, આમાં ઘણા ંદીપડા ઘણી તના હ િશયાર હોય એમાનંો આ એક દીપડો પણ વધારે 
હ િશયાર હોઇ શકે. એટલે સરકારે ય ન કરીને એને વહેલી તકે પકડવો ઇએ એ એટલા માટે કે વ તી ભયના ઓથાર હેઠળ 

વે છે.  
 અ  ય ી : મં ી ી એમની રકવે ટ જ છે જવાબની જ ર છે જ નહ . 
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : કાંઇ  નહ .  
 અ  ય ી : એમન ેતમારા પર ા છે.  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : વન િવભાગ પૂરે પૂરા ય ન કરશે અને જમે બન ેતેમ ઝડપી દીપડો પકડાઇ જશ.ે  
 અ  ય ી : બંધૂકવાળા સાહેબ.  
 ી હષદકમાર માુ . રીબ ડયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને હ પૂછવા માગંુ છ કે આ દીપડાઓ જ ેું ંુ
પકડાણા છે એમાંથી માનવભ ી કેટલા છે?  બી , માનવભ ી દીપડા જગલ છોડીને રેવ યૂમાં આવી ગયાં ? 
 અ  ય ી : પકડાણા નથી એ તો કેટલા છે એવો  છે.  
 ી હષદકમાર માુ . રીબ ડયા : માનનીય અ ય ી, અ યારે પાંજરે કેટલા પૂરેલા છે અન ેકેટલા છોડી દેવામાં આ યા 
છે? એમાંથી માનવભ ી કેટલા દીપડા છે? ૧૭ લોકો દીપડાના ાસથી મૃ યુ પા યા ં એમાં િપયા ચાર લાખનું વળતર 
આપવામાં આવે છે તો એમાં વળતરમા ંકાંઇ વધારો કરવા માગો છો કે કેમ?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, વળતરમા ં વધારો એ એમનું સૂચન છે અને ૨૦૧૯મા ં ૪૪૨ 
દીપડા પકડાયા. એમાં માનવ ઉપર હમલા કયા હોયુ , માનવનું મૃ યું થયું હોય એવા ૮૨ જટેલા દીપડાઓને મુ ત કરવામા ં
આ યા નથી. બાકીના ૩૫૮ દીપડાઓને અ ય વન િવભાગમાં એને મુ ત કયા છે.  
 અ  ય ી : દીપડામાં બધાન ેરસ પ ો છે. માનનીય તાપભાઇ. 
 ી તાપ દૂધાત : માનનીય અ ય ી, દીપડાની સં યામા ંવધારો છે તે માણ ેતેને પકડવાના પ જરાની સં યામા ં
વધારો કરવામા ંઆ યો છે કે કેમ? અને  ના વધારવામાં આ યા હોય તો પ જરા વધારવા માગો છો કે કેમ?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, દીપડા પકડવા માટે વન િવભાગ પાસે પૂરેપૂરા પ જરા અન ે
પૂરેપૂરા ટાફની પણ યવ થા છે.  
 ી તાપ દૂધાત : માનનીય અ ય ી, સાવરકડલા મત િવ તારની અંદર પ જરાની ઘટ છેુ ં . પ જરા નહ  હોવાના 
કારણે દીપડા પકડાતા નથી તેની મા હતી આપ મેળવી શકો છો.  
 ી કનુભાઇ મ. બારૈયા : માનનીય અ ય ી, મારા િવ તાર તળા માં હમણાં હમણાં દીપડાઓની સં યા બહ વધી ુ
ગઇ છે અને એમાં ઘણાં દીપડાઓ માણસો ઉપર હમલા કરે છે યારે એને પકડવા માટે પુ -૬ પ જરા મૂકવામાં આવેલ તો એવુ ં
બનેલ કે દરેક પ જરાની અંદર એક બક  મૂકવામાં આવેલં . દીપડો અંદર આવે નહ  અન ેઆજબાજના કતરા આવીને બકરાન ેુ ુ ૂ
મારી નાખ.ે પ થી ૬ બકરાને મારવામાં આવેલ તો આના માટેનો કોઇ ર તો છે કે કેમ?  



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

તારાંિકત ો 

  471 

 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ વાત કરી કે દીપડાને પકડવા માટે કાંઇકન ે
કાંઇક મારણ મૂકવું પડે છે. એમન ે યા ંતો સારો બનાવ બ યો કે કતરાનું મારણ થયું પણ દિ ણ ગુજરાતમા ંતો એક બનાવ ૂ
એવો બ યો કે જયા ંમારણ મૂકયું હતંુ યાં માણસ ઘુસી ગયો હતો.  

હાલોલ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 
* ૨૧૨૬૧ ી સી.કે.રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) પંચમહાલ િજ ાના હાલોલ તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અતંગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ , 

  (૧) પંચમહાલ િજ ાના હાલોલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૮૪૭.૯૦/- લાખની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પુણ કરવામાં આ યા, અન ે 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૨૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પુણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પુણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
 ી સી. કે. રાઉલ  : માનનીય અ ય ી, હાલોલ તાલુકામાં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત વષ ર૦૧૮-૧૯મા ં૪ર૬ 
કામો પૂણ થયા છે. આ કામો સેકટરવાઇઝ કયાં કયા ંકરવામાં આ યા છે અન ેએની પાછળ કલ ખચ કેટલો થયો છેુ ?  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હાલોલ તાલુકામા ં૧૪મા નાણાપંચ અંતગત ર૦૧૮-૧૯મા ં
૪ર૬ કામો િપયા ૮૪૭.૯૦ લાખના ખચ પૂણ કરેલ છે. એ સેકટરવાઇઝ આપણે ઇએ તો પીવાનું પાણી પૂ  પાડવાના ં
૧૭પ કામો, ર૬૦ લાખ િપયા, સેિનટેશન અંગેના ૧ કામ િપયા પ૦૦૦૦, સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ ઘન કચરા િનકાલના ૮ 
કામો િપયા ૧૦.૦૪ લાખ, ટોમ વોટર ડેનેજના ર૦ કામો િપયા ૬પ લાખ, ર તા, બાંધકામ ળવણીના ૧ર૦ કામો િપયા 
ર પ લાખ, ફટપાથના બાંધકામના ુ ૮ કામ િપયા ૧૭.૧૦ લાખ, ટીટ લાઇટ એલ.ઇ.ડી.ના ર કામ િપયા ૪.ર૬ લાખ અન ે
અ ય ાથિમક સવેાઓના  ૯ર કામ િપયા ૧૯૬ લાખ. આમ ૪ર૬ કામોમા ં િપયા ૮૪૭.૯૦ લાખનો ખચ થયલેો છે અન ે
કામ પૂણ થયેલું છે.  
 ી ેશભાઇ સવેક : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે ું ંુ ૧૪મા 
નાણાપંચ અંતગત મળેલ ા ટમાંથી ામ પંચાયત કયા કયા કારના કામો હાથ ધરી શકે છે? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ૧૪મા નાણાપંચની ગાઇડલાઇન માણે જ ેકામો હાથ ધરી 
શકાય છે એમાં પીવાનું પાણી પૂ  પાડવાની યોજનાઓં , સેિનટેશન, સોલીડ વે ટ મનેેજમે ટ, ટોમ વોટર ડેનેજ, આંત રક 
ર તાઓ, ગામના મુ ય માગ ઉપર ફટપાથુ , હાટબ ર, ાથિમક િશ ણમાં ખુટતી પાયાની સુિવધાઓ, આંગણવાડી કે ોમા ં
ખુટતી સુિવધાઓ, ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ અનુસિૂચ-૧માં ઠરાવેલ ામ પંચાયતના કાય  અને ફર  અદા કરવા માટે 
ઉભી કરવાની થતી સામૂ હક સુિવધાઓ, મનરેગા યોજનાના ક વઝન, િમલકતોના ટકાઉપણામાં વધારો કરવા માટે, ઇ-

ામની સિુવધામાં વધારો કરવા માટે, વીજળીકરણના કામો, કો યુનીટી એસેટના કામો, ક તાન, મશાનગૃહના કામો આ 
કારના કામો ૧૪મા નાણાપંચની ગાઇડલાઇન માણે લઇ શકાય છે.  

 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે ુ ં
પંચમહાલ િજ ામા ં૧૪મા નાણાપંચમાં કયા તાલુકામાં કેટલી કેટલી ા ટ આપી અને એ ા ટમાં કયા કયા કામો લીધા?  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ  હાલોલ પૂરતો છે એટલે હાલોલમાં કઇ મા હતી ઇએ ં
તો હ આપંુું .  
     

ગીરમાં રહતા અનુસૂિચત જન િતના માણપ  મા ય રાખવા બાબતે  
* ૨૩૬૫૩ ી ભીખાભાઈ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર, બરડા 
અને આલેચના જગલોના નેસોમા ં રહેતા અને થળાંતરીત ં
થયેલ રબારી, ચારણ અને ભરવાડ િતના લોકોને સ મ 
સ ાિધકારીએ આપેલ અનુસિૂચત જન િતના માણપ ો 
મા ય રાખવામા ંઆવતા નથી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના 

 (૨)  હા, તો તેના કારણો શા છે, અને    (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૩) ઉ ત માણપ ો મા ય રહે તે માટે ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં સરકારે શી કાયવાહી કરી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 ી ભીખાભાઇ  ગ. ષી : માનનીય અ ય ી, મં ી ીએ દાખલા મા ય રાખવામા ંઆવશે એવો પોઝીટીવ જવાબ 
આ યો છે યારે આપના મા યમથી મારે માનનીય મં ી ીને પૂછવાનું છે કે તા.ર૧-૧-ર૦૧૦ના ઠરાવથી ગીર, ગઢડા, 
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આલોચના જગલોના નેં સોમા ંરહેતા રબારી, ચારણ અન ેભરવાડ ાિતના અનુસૂિચત જન િતના માણપ નો િવગતદશક 
કાડ ભા.જ.પ.ની સરકારમાં કરવામા ંઆ યો છે કે કેમ? મારો બી   છે, ગત તા.૧૪-પ-ર૦૧૭ના રોજ ચંૂટણીના સમય ે
કિતયાણા મુકામે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ ારાુ  ગીર, ગઢડા અને આલોચના િસવાયના 
માલધારીઓને આ દવાસીઓના સ ટ ફકેટનુ ં હેર િવતરણ કરવામા ંઆ યું છે કે કેમ? અન ેમારો ી   ઠરાવ સરકારે કય   
છે, યારે બે કોમ વ ચે ઝઘડા થાય છે, યારે બંનનેે સાથ ેબેસાડીન ેસમાધાન કરવા માગો છો કે કેમ? 
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાટ ની અમારી સરકાર સાચા 
આ દવાસી કોઇપણ હોય એના બંધારણીય અિધકારોનું ર ણ કરવા માટે અમારી સરકાર ક ટબ  છે. ખોટા માણપ નો લાભ 
ખોટા લઇ ન ય અને સાચા રહી ન ય એના માટે અમારી આ ભાજપની સરકાર ક ટબ  છે. એના માટે જ િશ ણ અન ે
નોકરીમાં જ ેબંધારણીય અનામત મળે છે, એનું ર ણ કરવા માટે ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે તા.ર૮-૩-ર૦૧૮ના રોજ 
કડકમાં કડક કાયદો આ િવધાનસભામાં બના યો છે. અમારા મુ યમં ી ીએ તા.રર-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ સામા ય વહીવટ 
િવભાગનો ઠરાવ કરીને કોઇપણ યિ તને સરકારી નોકરીમા ંઓડર આપતા પહેલા ફરિજયાત સાચા આ દવાસીનું માણપ  
ધરાવે છે કે કેમ તેની ખરાઇ કરવા માટેનો ઠરાવ પણ કય  છે. હાલની જ ે સમ  બાબત એ હાઇકોટમાં આ અંગેની 
પી.આઇ.એલ. થઇ છે. સમ  બાબત કોટના િનણયને આધીન છે, યારે બંને પ ના સ ય ીઓને િવનંતી છે કે આ બાબતની 
ચચા લંબાણથી ન થાય. મેટર સબ યુડીશ છે.  

                                      ાગંધા તાલુકમાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 
* ૨૧૨૪૫ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાગં ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરે નગર િજ ાના ાગં ા તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ , 

  (૧) સુરે નગર િજ ાના ાગં ા તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ ુ .૬૮૮.૩૫ લાખની બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પુણ કરવામાં આ યા, અન ે 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૨૧૧ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પુણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પુણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પુણ કામો સામે કલ ુ .૬૨૦.૫૧/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 

 ી પરસો મ ઉ. સાબ રયા :  માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે ાંગ ા ુ ં
તાલુકાને  વષ ર૦૧૮-૧૯ની જ ેનાણાપંચની આ બેિઝક ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે, તે પૈકીના કેટલા ંકામ બાકી છે? અન ે
કયારે પૂણ થશ?ે 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ાંગ ા તાલકુામાં વષ ર૦૧૮-૧૯માં ૧૪ મા નાણાપંચ હેઠળ 
બેિઝક ા ટ ફાળવવામાં આવેલ. તેમાં મંજર કરેલાં રૂ ૭૯ કામોમાંથી ર૧૧ કામો પૂણ થયેલ છે, ૬૮ કામો બાકી છે. આ કામો 
ચાલુ નાણાકીય વષ તા. ૩૧-૩-ર૦ર૦ સુધીમાં પૂણ કરવા માટે ામ પંચાયતને સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 
 ી ધન ભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે ાંગ ાું ંુ  
તાલુકામા ંવષ ર૦૧૮-૧૯મા ં૧૪મા નાણાપંચ હેઠળ બેિઝક ા ટ ફાળવવામા ંઆવેલ છે તેમાં કેટલા ંકામ ગિત હેઠળ છે? 
સે ટરવાઇઝ યાદી આપવા કૃપા કરશો? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય સ ય ીએ જ ે વાત કરી એમાં વષ ર૦૧૮-૧૯મા ં નાણાપંચમાં બેિઝક 

ા ટમાંથી જ ે કામ હાલ ગિતમા ં છે. પીવાનુ ં પાણી પૂ  પાડવાનાં ં ૩ કામો, સેિનટેશન અંગેનાં કામો નથી. ટોમ વોટર 
ડેનેજના ૭ કામ,  ર તા બાંધકામ ળવણીના ૪૭, કો યુિનટી એસેટના બાંધકામના ૭ કામો, ાથિમક િશ ણની ખટૂતી 
પાયાની સુિવધાના એક કામ, મશાન- ક તાનનાં ૩ કામ. આમ ૬૮ કામો ગિત હેઠળ છે. ચાલુ નાણાકીય વષ એટલે આ 
માચ એ ડ સુધીમાં પૂરા ંકરવા માટે ામ પંચાયતોને સૂચના આપવામાં આવેલ છે. 
 ી િ જશે મેર  : માનનીય અ ય ી, પંચાયત મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કે ુ ં ૧૪મા ંનાણાપંચની ા ટ સીધી ામ 
પંચાયતોને આપવામાં આવે છે. તાલુકાનું આયોજન કરવાનું હોય કે પછી એટીવીટીનું હોય કે અમારી એમ.એલ.એ. ા ટ 
આપવાની હોય કે પછી િજ ા આયોજન મંડળનું અમે આયોજન કરતા હોય, યારે અમને ખબર નથી હોતી કે કયા ગામોમા ં 
કઇ રીતે સીધી ૧૪માં નાણાપંચની રકમ મળી ગઇ છે. કયાંક ા ટો આપવાથી  ઓવરલેપ થઇ જતંુ હોય છે અને જ ે
સરળીકરણ થવું ઇએ એમાં ઘા ઉભી થાય છે. તો મારી મં ી ીને િવનંતી છે કે આ નાણા પંચની રકમ તમે તાલુકા 
પંચાયત, િજ ા પંચાયત મારફતે અગર  તો એટીવીટીની િમ ટગ મારફત ફાળવવા માગો છો કે કેમં ? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ૧૪માં નાણાપંચની ા ટ કે  સરકારની ા ટ છે અને ી 
નરે ભાઇ મોદી સાહેબ દેશના ધાનમં ી બ યા પછી સીધી ામ પંચાયતોને અિધકાર આ યા છે. ા ટ સીધી ામ 
પંચાયતને મળ ે અને ામ પંચાયત ન ી કરે કે કયા િવકાસના ં કામ કરવાં છે. અન ે એ માણે કામ કરવાની ગવાઇ 
નાણાપંચની ા ટમા ંછે. એટલે કે  સરકારમાંથી ા ટ આવે છે. ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ ધાનમં ી બ યા પછી એમણ ે
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સરપંચોની િચંતા કરી છે અને સરપંચોના હાથમાં સીધી ા ટ આપી છે. વસિતના ધોરણે લા ખો િપયાની ા ટ આજ ે ામ 
પંચાયતોને મળે છે અને યારે ામ પંચાયતને ા ટ મળતી હોય તો આપણે તો ખુશ થવા જવેું છે, ગામની અંદર કયા કામ 
કરવા છે એ સરપંચે ન ી કરવાનુ ં છે, ામસભાએ ન ી કરવાનુ ં છે. એ એના જ ેકામો છે એનું લાિનંગ કરે છે અને એની 
મંજરી આપવામાંૂ  આવે છે અને એ રીતે બધા કામો આપણા નાણાં પંચની ા ટમાંથી આપણી ામ પંચાયતો કરે છે. એટલે આ 

ા ટ કે  સરકારની છે એ આપણા નાણાં િવભાગને આપે, નાણાં િવભાગ સંબંિધત િવભાગોને આપે, સંબંિધત િવભાગો 
પંચાયત િવભાગને આપે, પંચાયત િવભાગ િવકાસ કિમશનરને આપે અને િવકાસ કિમશનર થકી એ ા ટ સીધી િજ ા 
પંચાયતમાં આવે છે એટલે નાણા ં પંચના કામો મંજર કરતા પહેલા ં એનુ ં ડ લીકેશન થયુ ંનથીન ે એનું પણ ટીૂ ૂ .ડી.ઓ. અન ે
તલાટી ારા વેરીફીકેશન કરવામા ંઆવે છે.  
 ી ુમનિસંહ મ. ડે  : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને હ પુું છવા માગંુ છ કે એક પંચાયતમા ંગામની ુ ં
કેટલી સં યા હોવી ઇએ અન ેકેટલા ગામો અન ેકેટલા િકલોમીટરના અંતરે પંચાયત અલગ થઇ શકે ? એક પંચાયતમાં દસ 
ગામ હોય તો અલગ કરવા હોય તો કેટલા િકલોમીટરનું અંતર અન ેકેટલી વસિત હોવી ઇએ ?  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ જ ે  છે એ નાણા ંપંચનો છે એટલે િવભાજનનો  હશ ે
તો ફરી અલગથી પૂછવામાં આવશે તો એનો જવાબ આપીશુ.ં  

સુરત અને વડોદરા િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  
* ૨૩૭૩૩ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
શૈ◌ા િણક વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજમાં થમ વષમાં 

વેશ મેળવતા િવ ાથ ઓને ટે લટે આપવા માટે સુરત 
અને વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની સં યા વસૂલવામાં આવેલ 

રકમ ( . લાખમાં) 
સુરત ૩૦૬૫૮ ૩૦૬.૫૮ 

વડોદરા ૧૬૧૪૧ ૧૬૧.૪૧  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા, 

  (૨) સુરતઃ ૧૬૯૦૯ 
  વડોદરાઃ ૩૨૬૨ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની િકમત ં (વેરા સહીત) .૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લટે પુરા ં ન પાડવામાં 
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અન ે યા સુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ ુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓને ટે લેટ ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 

 ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને આપના મા યમથી પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , ખાસ 
કરીને સુરત અને વડોદરા િજ ામાં પહેલાં વરસના િવ ાથ ઓને જ ેટે લેટ આપવામા ંઆવે છે એ એજ સીનુ ંનામ પણ આ યું 
છે પરતુ એવું થાય છે કે એક હ ર િપયા આપણે ટે લેટ માટે લઇએ છીએ પણ એ બ રમા ંહ  તો છોકરાઓન ેમળે ન હ એ ં
પહેલાં ચાર હ ર િપયામા ંમળે છે અન ેએમા ંઅ યાસ આવવો ઇએ એ પૂરતો મળતો નથી. બીજુ,ં સુરત િજ ો છે એનો 

ા ય િવ તાર છે, આ દવાસી િવ તાર છે તો તમામને એક હ ર િપયા ભરવાના હોય છે કે ફી લેવામાંથી આમાં કોઇને બાકાત 
રાખવામાં આ યા છે? આ અંગેની પ તા માનનીય મં ી ી કરે એવી હ ું િવનંતી ક  છં ંુ .  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, એમણે પહેલી જ ે વાત કરી એ સાવ ખોટી વાત છે, અમ ે
નેશનલ, ઇ ટરનેશનલ કપનીઓને આમં ણ આપેલ હતંુ અન ેએના આધારે રેટ ન ી કરીએ છીએ અન ેજ ેલોએ ટ રેટ હોય ં
એને આપીએ છીએ. મતલબ કે એનાથી ઓછી િકમતે બં રમા ંમળ ેજ ન હ.  
  અ  ય ી : ભાઇ, રી-સેલમા ંહશે.  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, આનું ટે ડર થાય છે, િશ ણની આઇ.ટી. ગવનમે ટની પરચેઝ 
કિમટી આ બધી જ ચાર યાઓમાંથી પસાર થયા પછી આ બીડ આપીએ છીએ, ટે ડર આપીએ છીએ અન ેએમાં વોિલટી 
મેઇ ટેઇન કરીએ છીએ. હમણાં જ એવું બ યું કે ર૦૦૦૦ જટેલો જ થો એ સહેજ ડફે ટીવ નીક ો તો અમે એ પરત કય  છે 
એટલે કોઇપણ સં ગોમાં આનાથી ઓછી િકમતે મળી શકે ન હં . કદાચ બનાવટી હોઇ શકે પણ અમે પસંદ કરેલ કપનીનુ ંં
ટે લેટ બ રમાં ચાર હ ર િપયામાં ન મળે અને આમા ંએક હ ર િપયા અમે બધા પાસેથી લઇએ જ છીએ.   
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને મ બરાબર સાંભ ા છે, ખૂબ આનંદ થાય એનાથી 
સ તુ ન મળે તો. આ િવધાનસભા ગૃહમાં અમારા માનનીય સ ય ીઓએ ો પુ યા હતા અને આજ ેપણ જ ે  છે એ એનો 
જ હ સો છે. શૈ િણક વષ ર૦૧૯-ર૦માં કોલેજમાં થમ વષમાં વેશ મળેવતા િવ ાથ ઓને ટે લેટ આપવા માટે કલ ુ
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૩,૦૯,૬પ૧ અર ઓ આવી હતી, દરેક અર  સાથે લાભાથ  િવ ાથ ઓએ એક હ ર િપયા સરકારની અંદર જમા કરા યા 
હતા. સરકારે જ ે આંકડા આ યા એ મુજબ ૧,પ૦,૭૮પ ટે લેટ આપી દેવામાં આ યા છે અન ે હ  ૧,પ૮,૮૬૬ ટે લટે 
આપવાના બાકી છે. લેનોવો ઇ ડીયા ાઇવેટ િલિમટેડન ે ટે લટે દીઠ િપયા ૬,૬૬૭-૦૦ ચૂકવીએ છીએ. પણ બાપુ 
સાહેબને િવનંતી ક  છ કેં ંુ , ઓનલાઇન લેટફોમ ઉપર અલીબાબા નામની વેબસાઇટ છે, એની ડટેઇ સ પણ મારી પાસ ેછે.  
તેની ડટેલ મારી પાસે છે કહેશે તો હ લ ક પણ મોકલી દઇશું . ૧૯.૫૬ ડોલર એટલે અ યારના બ રભાવે ૧૪૦૮ િપયામા ં
આપ ં આ ટે લેટ છે તે ઓન લાઇન લેટફોમ ઉપર મળે છે. હ અલીબાબાની ઓન લાઇન વેબસાઇટ ઉપર ું ૧૯.૫૬ ડોલર 
એટલે કે મા  ૧૪૦૮ િપયામા ંએક ટે લટે મળે છે. હ ર િપયા િવ ાથ  આપે છે, આપણે ૪૦૦ િપયા જ તેમાં ડવાના 
થાય. આ ૩ લાખ ૯ હ ર ૬૫૧ ટે લેટ આપણે ખરી ા. એક ટે લટેે ૫૨૫૯ િપયા એટલે કે ૧૬૨ કરોડ ૮૪ લાખ ૫૪ હ ર 
અને ૬૦૯ િપયા વધારાના આપણે આ િલનોવા ઇિ ડયા ાઇવટે િલિમટેડને ચૂક યા છે. આ ૧૬૪ કરોડ િપયાની કટકી 
બારોબાર કોણ કરી ગયુ ં? આની મં ી ી તપાસ કરાવવા માગે છે કે કેમ ? મારો સરકાર ઉપર કોઇ આરોપ નથી રખે અને કાંઇ 
ચૂક થઇ હોય. 
  
 ી િવજયકમાર પાણી  ુ : માનનીય અ ય ી, આપણે ણ વષથી આ કીમન ેઇ લીમે ટ કરી છે. દરેક ખરીદી 
વખતે ઇ ટરનેશનલ એટલે કે લોબલ ટે ડર બહાર પાડયા છે. લોબલ ટે ડરમા ં દરેક કપનીને આપણે ઇ વાઇટ કરી છેં . 
પાંચ-સાત કપની દરેક વખતે અલગ અલગ આવે છેં . છે ા વષ આપણી પાસે ણ કપની આવી અને પેિશ ફકેશન આપણા ં
જ ે છે તેમા ંએક તો વોઇસ કોલ ગ, ૧.૩ G i g a  Hertz, ૧ બી રેમ, ૮ બી ઇ ટરનલ મેમરી, ટ અન ેબેક કેમેરા, 
સાત ચ એચડી ડ લ,ે ટચ ીન ધરાવતા ટે લેટ આપણે મા યા છે. 4-G કને ટીિવટી પણ આપણે આમાં માગી છે અન ે
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં પણ આપણે ુએલ સીમ, વોઇસ કોલ ગ, ૨ બી રેમ, ૪ બી ઇ ટરનલ મેમરી, ૫ mega pixel 
rear and 2 mega pixel front camera અને Android 7.0 ઓપરેટ ગ િસ ટમ આપણે આમાં માગી છે.  
 
 બીજુ, મા  કહેવાનુ ંએ છે કે આજકાલના છોકરાઓ ખૂબ હ િશયાર છેં . ઇ ટરનટે, ગુગલ અને આના ઉપર બધી જ 
વ તુ ણે િવ ાથ ઓ કોલેજના સહેજ પણ નબળ ુ  આપણે આપીએ તો સાહેબ, મોટાપાયે ઉહાપોહ થાય.  
 
  અ  ય ી  : નબળુ ંછે એવું કહેતા જ નથી.  
 ી િવજયકમાર પાણીઃુ  માનનીય અ ય ી, ૧૪૦૦ િપયા કહે છે આ નબળું જ કહેવાયન!ે હ ર િપયા આપે 
અને ૧૪૦૦ વાળી વ તુ લઇ ય એવુ ં ઇ પોસીબલ છે અન ે હજ પણ મા  માનવું છે હવ ે તેમણે અલીબાબાનીુ ં  દુઇ 
િચરાગની જમે કઇ સાઇટ કાઢી છે તેની મને ખબર નથી. મા  એ કહેવું છે કે સરકારની પૂરી તૈયાર છે આ અંગે જ ેકોઇ પાસે ં
મા હતી હોય અમન ેઆપે અને આ પેિશ ફકેશન  તે ધરાવતંુ હોય તો ચો સ અમે એ અંગેની બધી તપાસ અન ેતે અંગેના 
આપણે જ ેકઇ િનણય કરવાના હશે તે કરીશુંં  પણ આમા કઇક ગેરસમજ થાય છેં .  
 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ીએ સરસ પ તા કરી છે આમા ં
પેિશ ફકેશન છે તે અમે માગેલા પેિશ ફકેશન માણ ે િપયા ૧૪૦૦માં નહ  મળતંુ હોય, એ પેિશ ફકેશન જદા હશેુ . આ જ ે

વાંચી સંભળા યા તે પેિશ ફકેશનવાળા િપયા ૧૪૦૦માં ન મળતાં હોય. ઇલેકટોિનક સાધનો અનેક કારના હોય છે, અનેક 
કપનીઓના હોય છેં , અનેક કારના પેિશ ફકેશન હોય છે એટલે અલગ કારનુ ં પેિશ ફકેશન હોય તો અને છતાં માનનીય 
મુ યમં ી ીએ ક ુ ંછે કે કોઇ મા હતી આપશે તો અમ ેતપાસ કરીશુ.ં 
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, મારી ફરીથી માનનીય મુ યમં ી ી, બાપુસાહેબને િવનંતી છે આરોપનામુ ં
એ મારી આદત નથી પણ આપણે જ ે ટે લેટ કોલેજના પહેલાં વષમાં આવતા િવ ાથ ઓને આ યા તે જ મોડલ w w w . 
અલીબાબા.c o m  વેબસાઇટ ઉપર અને આ હ રેકું ડ ઉપર કહ છ અને આપ સાહેબ બો યા છો પેિશ ફકેશન એટલ ે એ ું ંુ
પેિશ ફકેશનની ીપ કાઢી. 

 
 અ  ય ી  : આવી ગયુ.ં 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, ટેકનોલો મા ંતમે બો યા એ ફીચસની કદાચ મને ખબર ના પડતી હોય 
પણ સરકારમા ંબેઠેલાને ખબર હોય.  
 અ  ય ી  : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે. નેક ટ. 
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અતારાંિકત ો 

(તારાંિકત ો રીમાંથી ફેરવવામાં આવેલ) 
વાપી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૨૩ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ાના વાપી તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) વલસાડ િજ ાના વાપી તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૯,૭૯,૧૭,૮૮૨/- બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી  

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પુણ કરવામાં આ યા, અન ે 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૩૯૭ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પુણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પુણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પુણ કામો સામે કલ ુ
.૯,૧૫,૪૦,૫૪૨/- ખચ થયેલ છે. 

--------- 
દેવગઢ બારીયા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

 ૨૧૨૩૫ ી શૈલષેભાઈ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાહોદ િજ ાના દેવગઢ બારીયા તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ , 

  (૧) દાહોદ િજ ાના દેવગઢ બારીયા તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ ુ .૯૮૧.૨૯/-લાખની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં
આવી.  

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૧૩૩ કામો તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ કેટલો ખચ થયેલ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 
 ૨૧૩૨૬ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા-
ઉદેપુર િજ ાના કેટલા અને કયા કયા  તાલુકામાં દૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા-ઉદેપુર 
િજ ાના બોડેલી તાલુકામાં મ યાહન ભોજન યોજના ારા દૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે. 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ બોડેલી .૨,૧૫,૧૮,૩૬૩ .૨,૧૨,૧૬,૫૪૦ .૪,૨૭,૩૪,૯૦૩  
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ 
 ૨૩૫૭૮ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનરેા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં કેટલા 
ઓરડાઓની ઘટ છે, 

  (૧)  
તાલુકા ખૂટતા ઓરડાની સં યા 

અમીરગઢ ૪૩ 
ભાભર ૨૩ 
દાંતા ૧૫૨ 
દાંતીવાડા ૯૬ 
ડીસા ૨૨૩ 
દયોદર ૧૨૫ 

ધાનેરા ૬૪ 
કાંકરેજ ૩૧૧ 
લાખણી ૮૯ 
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પાલનપુર ૧૦૧ 
સુઇગામ ૧૧ 
થરાદ ૧૩૮ 
વડગામ ૪૫ 
વાવ ૬૩ 

કુલ ૧૪૮૪  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત 
તાલુકાવાર કેટલા ઓરડાઓ નવા બાંધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨)  
તાલુકા છ ા ે ૨ વષમાં નવા બાંધવામાં 

આવેલ ઓરડાની સં યા 
અમીરગઢ ૩૬ 
ભાભર ૨૨ 
દાંતા ૯૧ 
દાંતીવાડા ૪૪ 
ડીસા ૭૮ 
દયોદર ૨૦ 

ધાનેરા ૪૩ 
કાંકરેજ ૧૧૧ 
લાખણી ૪૨ 
પાલનપુર ૪૪ 
સુઇગામ ૧૦ 
થરાદ ૭૯ 
વડગામ ૧૯ 
વાવ ૧૮ 

કુલ ૬૫૭  
 (૩) ઉ ત ઓરડાઓની ઘટ કયાં સુધીમાં પૂરી 
કરવામા ંઆવશ?ે  

  (૩) આગામી વષ મા ં તબ ાવાર જમે બન ે તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
િવરમગામ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

 ૨૧૨૩૬ કનુભાઈ પટલે  (સાણદં) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ાના િવરમગામ તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ , 

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના િવરમગામ તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કુલ .૬,૭૬,૦૦,૦૦૦/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં
આવી.  

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૩૮૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલ ુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ
.૫,૮૯,૩૨,૨૧૬/-નો થયેલ છે. 

--------- 
સોમનાથ સં કત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચૃ ે  

 ૨૧૩૧૭ ી દેવાભાઈ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં  રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના 
અંતગત સોમનાથ સં કૃત યુિનવિસટી, જનાગઢ ૂ
મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓન ે ટે લટે િવતરણ ુ
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૨૮૦ ૩૦૬ ૨૮૩ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ેકલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમાં) 

૧૫.૪૩ ૨૦.૮૦ ૧૮.૮૭ 
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સુરત મહાનગરપાિલકામા ફી-પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે  
 ૨૧૨૭૧ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત ઉ ર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે ફી-
પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે ફી 
પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ 
.૧૦,૦૦૦/- ની મયાદામાં સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત મહાનગરપાિલકા 
િવ તારમાં કેટલા િવ ાથ ઓને આ યોજના હેઠળ આવરી 
લેવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) ૨૫૨૩૮ 

--------- 
સુરત મહાનગરપાિલકામા ફી-પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે  

 ૨૧૨૭૩ ી િવણભાઈ ધોધારી (કરજં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે ફી-
પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે ફી 
પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ 
.૧૦,૦૦૦/- ની મયાદામાં સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત મહાનગરપાિલકા 
િવ તારમાં કેટલા િવ ાથ ઓને આ યોજના હેઠળ આવરી 
લેવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) ૨૫૨૩૮ 

--------- 
માંડલ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

 ૨૧૨૨૮ ી સુરશભાઈ પટલે ે  (મણીનગર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ાના માંડલ તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ , 

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના માંડલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૩,૩૩,૮૭,૭૩૦/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી.

  
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૮૫ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલ ુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

ગાંધીનગર શહરમાં આવેલ ગોડાઉનમાંથી પુ તકોની ચોરીે  
 ૨૩૬૦૩ ડો.સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગાંધીનગર શહેરમાં સે ટર-૨૫ ખાતે આવેલા 
ગોડાઉનમાંથી ડીસે બર-૨૦૧૯માં પુ તકોની ચોરી થયેલ 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો કેટલા પુ તકો ચોરી થયાનું સામ ે
આવેલ છે, અન ે

  (૨) ૪૧,૬૦૯ 

 (૩) ઉ ત પુ તકોની ચોરી બદલ ગુનો ન ધવામા ં
આવેલ છે કે કેમ?  

  (૩) હા,  

--------- 
બારડોલી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૩૮ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ાંટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૯,૩૦,૦૭,૭૨૦/-ની બેઝીક ાંટ ફાળવવામાં આવી. 
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 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતમાં પૂણ કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૭૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . ૯,૧૩,૦૭,૦૦૦/-
નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
વલભીપુર અને ઉમરાળા તાલકુાની શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ 

 ૨૩૬૮૩ ી િવણભાઇ મા  (ગઢડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ાના વલભીપુર અને ઉમરાળા તાલુકામાં આવેલ 

ાથિમક, મા યિમક અન ેઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા ં
કેટલા ઓરડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧) - ાથિમક શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ  
તાલુકા ાથિમક શાળઆઓમાં 

ખૂટતા ઓરડાની સં યા 
વલભીપુર ૨૫ 
ઉમરાળા ૨૬ 

  - મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા ં
  ઓરડાઓની ઘટ 
  જવાબઃ શૂ ય 

 (૨) ઉ ત ઘટ યાં સુધીમા ંપૂરવામા ંઆવશ?ે   (૨) ાથિમક શાળાઓમાં ખૂટતા ઓરડાઓની ઘટ 
આગામી વષ માં તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજરીૂ  

 ૨૧૨૪૩ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન 
માટે કેટલી વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ , અન ે

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલુ અનુદાન મંજર કરવામા ંઆ યુૂ ?   (૨) .૨૪૦/- લાખ. 
--------- 

વડોદરા અને સુરત િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 
 ૨૩૭૨૧ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરતમ ગમતના મદેાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રતમ-ગમતના મેદાન ન હોય 

તેવી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓની સં યા 

વડોદરા ૯૭ 
સુરત ૧૩૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨)  
િજ ો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વડોદરા ૦ ૦ 
સુરત ૦ ૦  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
રમતગમતના મદેાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
ઉકા તરસાડીયા યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ 

 ૨૧૩૪૨ ી પૂણશ મોદી (સુરત પિ મ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧)  
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વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના 
અંતગત ઉકા તરસાડીયા યુિનવિસટી, સુરત મારફત કલ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓન ે ટે લટે િવતરણ કરવામાં અ યા, 
અન ે

વષ ૨૦૧૭-
૧૮ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૨૦૧૯-
૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૦૩૯ ૧૨૮૧ ૧૦૫૭ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલોુ  ખચ 
થયો ? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-

૨૦ 
થયેલ ખચ 

( . 
લાખમાં) 

૫૭.૨૭ ૮૭.૦૭ ૭૦.૪૭ 

 
--------- 

આંગણવાડી ક ોમાં બાળકદીઠ પૌિ ક ગરમ આહારે  
 ૨૩૫૮૪ ી િશવાભાઈ ભૂ રયા ( દયોદર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
આંગણવાડી કે ોમાં બાળકોને અપાતા પૌિ ક ગરમ 
આહાર બાળકદીઠ કેટલો આપવામાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
તમામ  આંગણવાડી કે ોમા ંસવારનો ગરમ પૌિ ક આહાર 

િત દન િત લાભાથ  ૫૦ ામ માણ ે અને બપોરનો 
ગરમ પૌિ ક આહાર િત દન િત લાભાથ  ૮૦ ામ 

માણે અઠવા ડયાના છ દવસ આપવામા ંઆવે છે. 
 (૨) બાળકદીઠ આપવામા ં આવતા પૌિ ક 
આહારની િકમત કેટલી અદંાજવામાં આવેલ છેં , અન ે

  (૨) પૌિ ક આહાર બાળકદીઠ િકમત આ મુજબ ં
આંદાજવામા ંઆવેલ છે. 

લાભાથ  વગ દર ( િત લાભાથ  
િત દન) 

બાળકો (૬ માસથી ૭૨ 
માસ) 

. ૮-૦૦ 

અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકો (૬ માસથી ૭૨ 
માસ) 

. ૧૨-૦૦ 

 
 (૩) આ અંદાજવામાં આવલે િકમતના દર યારથી ં
અમલમાં છે? 

  (૩) આ અંદાજવામાં આવેલ િકમતના દર સરકાં ર ીના 
તા.૦૩-૦૨-૨૦૧૮ ના ઠરાવથી અમલમાં છે. 

--------- 
વાપી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૨૪ ી કનભુાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ાના વાપી તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) વલસાડ િજ ાના વાપી તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૯,૭૯,૧૭,૮૮૨/-  બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૩૯૭ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામ ે કલ ુ . 
૯,૧૫,૪૦,૫૪૨/- ખચ થયેલ છે. 

--------- 
ધોળકા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૩૪ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ાના ધોળકા તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના ધોળકા તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
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કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ ,  . ૮,૦૧,૬૦,૧૨૦/-ની  બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં
આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલુ  કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૨૧ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . 
૬,૯૭,૦૫,૭૫૩/- ખચ થયેલ છે. 

--------- 
ચાણ મા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૫૪ ી કરશનભાઇ સોલંકી (કડી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પાટણ િજ ાના ચાણ મા તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) પાટણ િજ ાના ચાણ મા તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૪,૫૩,૮૪,૧૧૫/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં

આવી. 
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૩૯૨ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . ૪,૧૫,૫૮,૮૬૯/-
નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
હાલોલ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૫૫ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ાના હાલોલ તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) પંચમહાલ િજ ાના હાલોલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
.૮૪૭.૯૦/- લાખની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૨૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

મહારા  સયા રાવ યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ  
 ૨૧૩૩૫ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
મહારા  સયા રાવ યુિનવિસટી ઓફ વડોદરા મારફત 
કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ  કરવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૯૫૧૫ ૭૫૦૩ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં  

૫૨૪.૪૪ ૫૦૯.૯૬ ૦ 

 
ધોળકા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૩૨ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ાના ધોળકા તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ , 

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના ધોળકા તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાંપંચ અંતગત કલ ુ  
. ૮,૦૧,૬૦,૧૨૦/- ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં

આવી. 
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 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ . ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ પુણ કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૨૧ કામો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પુણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પુણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પુણ કામો સામે કલ ુ . 
૬,૯૭,૦૫,૭૫૩/- ખચ થયેલ છે. 

--------- 
શહરા તાલુકામાં જજરીત ામ પંચાયત ઘરોે  

 ૨૧૫૬૩ ી જઠાભાઇ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ શહેરા 
તાલુકાની કેટલી ામ પંચાયતોના પંચાયત ઘર જજરીત 
છે, 

  (૧) ૨૬ (છ વીસ) 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલી 
જજરીત ામ પંચાયત ઘરની જ યાએ નવા પંચાયત ઘરો 
મંજર કરવામાં આ યાૂ , અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં નીચે 
મુજબ જજરીત ામ પંચાયત ઘરની જ યાએ નવા પંચાયત 
ઘર મંજર કરવામા ંઆ યાૂ  

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ કુલ 
૧૫ ૦૨ ૧૭  

 (૩) બાકી પંચાયત ઘરોને યા સુધીમાં મંજર ૂ
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) બાકી પંચાયત ઘરોને તા. ૦૩-૦૬-૨૦૧૬ ના 
ઠરાવ મુજબ તબ ાવાર મંજરીૂ  આપવામાં આવશ.ે 

--------- 
સવ િશ ા અિભયાન હઠળ રકમ ે  

 ૨૩૬૬૯ ી પંુ ભાઇ વંશ  (ઉના) : માનનીય િશ ણમં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભારત સરકાર તરફથી સવ િશ ા અિભયાન 
હેઠળ કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર ભારત સરકાર તરફથી સવ િશ ા અિભયાન 
હેઠળ નીચે મુજબની રકમ રા ય સરકારન ેમળી, 
     ( .લાખમાં) 

વષ માંગણી કરલ ે
રકમ 

૨૦૧૭-૧૮ . ૬૫૦૪૬.૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ . ૬૩૬૭૧.૧૪ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ ) 

. ૮૮૦૪૭.૭૧ 

 
 (૨) તે પૈકી વષવાર કેટલી રકમનો ખચ થયો અન ે
કેટલી રકમ વણવપરાયલે રહી, અને 

  (૨) તે પૈકી વષવાર નીચે મુજબની રકમનો ખચ થયો 
અને રકમ વણવપરાયેલ રહી. 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ  વણવપરાયેલ રકમ 

૨૦૧૭-૧૮ . ૬૦૧૬૫.૩૩ . ૪૮૮૦.૬૭ 
૨૦૧૮-૧૯ . ૭૧૨૨૫.૨૨ ૦ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ ) 

.૬૮૮૮૩.૯૨ . ૧૯૧૬૩.૭૯ 

સને ૨૦૧૮-૧૯ માં થયેલ વધુ ખચને અગાઉના વષની 
ઉઘડતી િસલક તેમજ અ ય આવક (બક યાજ)માંથી 
સરભર કરેલ છે. 

 (૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી હોઇ તેના કારણો શા 
છે? 

  (૩) સન ે૨૦૧૭-૧૮ અંતગત  
 બી.આર.સી. અને સી.આર.સી. ટાફની ભરતી ન  

થવાને કારણે વહીવટી ખચ ઓછો થયેલ છે. 
 િસવીલ વકના કેટલાક િક સાઓમાં બાંધકામ માટે 
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વકઓડર આપેલ પરતુ કામગીરી ચાલુ હોય પૂરેપૂરી ં
રકમ વપરાયેલ નથી. 

  સને ૨૦૧૯-૨૦ ની િ થિત એ 
 િસવીલ વકના કેટલાક િક સાઓમાં બાંધકામ માટે 

વકઓડર આપેલ પરતુ કામગીરી ચાલુ હોય પૂરેપૂરી ં
રકમ વપરાયેલ નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ે ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૫૬ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમા ં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં તાલકુાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ 
કરાવેલ ામ પંચાયતની સં યા 

૧ મહેસાણા ૧૭ 
૨ િવસનગર ૧૯ 
૩ વડનગર ૦૮ 
૪ ખેરાલ ુ ૧૦ 
૫ સતલાસણા ૧૪ 
૬ કડી ૧૦ 
૭ િવ પુર ૧૩ 
૮ બેચરા  ૧૦ 
૯ ઝા ૧૦ 
૧૦ ટાણા ૦૩ 

કુલ ૧૧૪  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

  (૨) એક પણ નહી. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વઢવાણ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ  

 ૨૧૨૪૬ ી ધન ભાઇ પટલ ે  (વઢવાણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરે નગર િજ ાના વઢવાણ તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ાંટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) સુરે નગર િજ ાના વઢવાણ તાલુકામા ં
નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૪૬૮.૦૧/- લાખની બેઝીક ાંટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૯૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતમાએં પૂણ કરવામાં આ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામ ે કલ ુ . ૪૪૬.૫૯/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૫૦ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 
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સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, મ તાલુકાનંુ 
નામ 

ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ 
કરાવેલ ામ પંચાયતની સં યા 

૧ ભાવનગર ૧૧ 
૨ ગારીયાધાર ૦૭ 
૩ ઘોઘા ૧૨ 
૪ જસેર ૧૧ 
૫ મહવાુ  ૧૪ 
૬ પાલીતાણા ૧૬ 
૭ િશહોર ૧૧ 
૮ તળા  ૧૩ 
૯ ઉમરાળા ૦૬ 
૧૦ વ ભીપુર  ૧૨ 

કુલ ૧૧૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

  (૨) એક પણ નહી. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ તાલુકાની શાળાઓ મજ કરવા બાબત 

 ૨૪૨૧૯ ી કરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાના પાટણ તાલુકામાં ાથિમક શાળાઓ મજ કરવાનુ ં
સરકારે આયોજન કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) શાળાઓ મજ કરવા બાબતે મા  િવગતો 
મંગાવવામાં આવેલ છે. જ ે અંતગત ૧ િકલોમીટર કરતા 
ઓછા અંતરે આવેલ શાળાઓ, એક જ િબ ડ ગ એક જ 
કે પસ, એક જ ગામમા ં ચાલતી શાળાઓ અંગેની િવગતો 
માંગેલ છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત તાલુકામા ં કઇ કઇ ાથિમક 
શાળાઓ મજ કરવાનું આયોજન છે, અન ે

  (૨) કોઇ િનણય થયેલ નથી. 

 (૩) તે પૈકી મજ થનાર ાથિમક શાળાના 
િવ ાથ ઓનું ભણતર ન બગડે તે માટે શા પગલાં લેવામા ં
આ યા?  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
હાંસોટ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ  

 ૨૧૨૪૨ ી દુ યંતભાઇ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભ ચ િજ ાના હાસંોટ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ાંટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) ભ ચ િજ ાના હાંસોટ તાલુકામા ં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૩,૦૨,૪૮,૯૪૫/- ની બેઝીક ાંટ ફાળવવામા ં

આવી. 
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની આ મશાળાનું મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૩૭૭૮ ડૉ. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર આ દ િત િવભાગ 
હ તકની કેટલી આ મશાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
િજ ો તાલુકો આ મશાળાની સં યા 

અરવ ી િભલોડા ૧૨ 
 મેઘરજ ૦૭ 
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સાબરકાંઠા ખેડ ા ૦૭ 
 પોશીના ૦૭ 
 િવજયનગર ૧૧ 
 ઇડર ૦૨  

 (૨) ઉ ત આ મશાળાઓમાં સંવગવાર મંજર ૂ
મહેકમ કેટલું છે, 

  (૨)  
 મંજર મહકમૂ ે  

શૈ િણક ૨૭૬ 
િબનશૈ િણક ૧૮૪  

 (૩) ઉ ત સંવગવાર મંજર મહેકમ પૈકી કેટલી ૂ
જ યાઓ ભરેલી અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૩)  
 ભરલીે  જ યા  ખાલી જ યા 

શૈ િણક ૧૫૪ ૧૨૨ 
િબનશૈ િણક ૧૦૩ ૮૧  

 (૪) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) ઉ ત જ યાઓ ભરવાની કાયવાહી સરકાર ીની 
વતમાન નીિત મુજબ કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

 ૨૧૨૮૦ ી અરિવંદ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ વલસાડ િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૯૨,૯૭,૮૦૦/- 

--------- 
અમદાવાદ િજ ા અને શહરમાં ે પેિશયલ કોટ બનાવવા બાબત 

 ૨૩૧૭૦ ી ઇમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર ખા ડયા) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અને િજ ામાં મ હલાઓ સાથે છેડતી તેમજ 
બળા કારના કેસોના ઝડપી િનકાલ માટે કેટલી અલગ 
પેિશયલ કોટની(પો સો) થાપના કરવામાં આવી છે, 

અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અને િજ ામાં મ હલાઓ સાથે છેડતી તેમજ 
બળા કારના કેસોના ઝડપી િનકાલ માટે સરકાર ીના 
કાયદા િવભાગના તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૯ ના ઠરાવ માંકઃ 
એફટીસી/ ૧૦૨૦૧૯/ ઓઆઇ-૦૧/ડી(પાટ-૧) થી 
અમદાવાદ સીટી િસિવલ કોટ ખાતે ૦૭ તથા 
અમદાવાદ( ા ય) કોટ ખાતે ૦૩ અલાયદી ખાસ ફા ટ ટેક 
કોટ ની થાપના કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) આવા કેસો લડવા માટે કેટલા સરકારી વકીલો 
ફાળવવામા ંઆ યા? 

  (૨) કાયદા િવભાગની અિધસૂચના માંકઃ કે/૩૯/ 
૨૦૧૯/૩૩૨૦૧૪/૨૮૧/હ તા.૦૧-૧૧-૨૦૧૯થી 
પો સો એ ટ હેઠળના કેસો લડવા માટે િસિનયર મો ટ 
એડીશનલ પ લીક ોસી યુટરન ેખાસ પ લીક ોસી યુટર 
તરીકે ફાળવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં જથ ામ પંચાયતોના િવભાજનની અરૂ  

 ૨૩૭૧૮ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપૂર 
િજ ામાંથી જથ ામ પંચાયતોના િવભાજન કરવા માટે ૂ
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧ (અગીયાર) 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી અન ેકઈ કઈ ૂ
ામ પંચાયતોનું િવભાજન કરવામા ંઆ યુ,ં 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબની ૧૦ (દસ) અર ઓ મંજર ૂ
કરેલ છે. 

(૧) મોટા વાટા, (૨) મોગરા, (૩) હાથીખાણ, 
(૪) માણકા, (૫) મોટીબેજ, (૬) આંબાડગર ું
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(૭) પીપલદા, (૮) કેવડી, (૯) મોટી બુમડી, 
(૧૦) એકલબારા 

 (૩) કઈ કઈ ામ પંચાયતોની િવભાજનની દરખા ત 
કયા તબ ે  યારથી પડતર છે, અન ે

  (૩) વસનગઢ ગામન ે ામ પંચાયતના દર ા માટેની 
દરખા ત તા.૨૦-૧૨-૧૯ થી પડતર છે. 

 (૪) પડતર અર ઓનો િનકાલ કયા ં સુધીમાં 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) ામ પંચાયત િવભાજન અંગેના ધારા ધોરણો 
અનુલ ીન ેકાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
િબરસા મંુડા ટાયબલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ 

 ૨૧૩૧૮ ી કતનભાઇ ઇનામદાર ે  (સાવલી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના 
અંતગત િબરસા મુંડા ટાયબલ યુિનવિસટી, નમદા 
મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ કરવામા ંુ
અ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

-- ૧૯૪ ૧૫૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો ? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

-- ૧૩.૧૯ ૧૦.૫૩ 
 

--------- 
નડીયાદ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૩૧ ી અજુનિસંહ ચૈહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ાના નડીયાદ તાલુકામા ં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ાંટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) ખેડા િજ ાના નડીયાદ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૮૦૫.૧૫/- લાખની બેઝીક ાંટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૫૦૩ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . ૭૭૦.૬૪/- લાખ 
ખચ થયેલ છે. 

--------- 
રા યમાં ા ટડ શાળાઓમાં િબને  શૈ િણક કમચારીઓની ભરતી 

 ૨૩૬૨૯ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ા ટેડ મા યિમક શાળાઓમા ંિબનશૈ િણક કમચારીઓની 

ભરતી છે ે યારે કરવામા ંઆવેલ, અને 

  (૧) રા યમાં િબન શૈ િણક કમચારીની છે ી ભરતી 
તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજ કરવામાં આવી. 

 (૨) ા ટેડ મા યિમક શાળાઓમા ં ખાલી જ યાઓ 
પર િબનશૈ િણક કમચારીઓની ભરતી કરવાનું શુ ં
આયોજન છે? 

  (૨) િબનશૈ િણક કમચારીઓની લિેખત પરી ાથી 
ભરતી કરવા અંગેની નીિત ન ી થયેથી. 

--------- 
અં ર તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  

 ૨૧૩૭૮ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ાના અં ર તાલુકામાં સામૂ હક 
વન િનમાણ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ મા ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ કેટલા િવ તારમા ં
રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૪૨ હે ટર 

 (૨) તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર   (૨) લીમડા, ગુલમહોર, કરજં , કાશીદ, શ , 
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કરવામા ંઆવેલ છે, અને સરગવા, પે ટાફોમ, દેશી બાવળ, પીલું વગેરે. 
 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આવેલ છે? 

  (૩) . ૨૧.૯૨ લાખ 

--------- 
રા યમાં ૩૦ થી ઓછા િવ ાથ ઓ ધરાવતી શાળાઓ મજ કરવા બાબત 

 ૨૩૬૫૯ ી બાબભુાઇ વા   (માંગરોળ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ય સરકાર ારા ૩૦થી ઓછા િવ ાથ ઓ 
ધરાવતી ાથિમક તથા મા યિમક શાળાઓને મજ કરવાનો 
િનણય કરવામાં આ યો છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
આ િનણય અ વયે જનાગઢ ૂ િજ ાના માંગરોળ અન ે
માળીયા (હા) તાલુકાઓમાં કેટલી ાથિમક અને મા યિમક 
શાળાઓમા ં૩૦ કરતાં ઓછા િવ ાથ ઓની સં યા છે, અને  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ૩૦ કરતાં ઓછા િવ ાથ ઓ ધરાવતી ાથિમક 
અને મા યિમક શાળાથી એક િક.મી. કરતાં ઓછા અંતરમા ં
કોઈ ાથિમક અન ે મા યિમક શાળા આવેલ ન હોય તો 
આવી શાળા ચાલ ુરાખવાનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
રા યમાં દપડાની વ તીનું િનયં ણ 

 ૨૩૭૪૭ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાં દીપડાની વ તી િનયં ણ માટે ખસીકરણ 
કરવા માટે કે  સરકાર પાસ ેમંજરી માંગવામા ંઆવી છે તે ૂ
હકીકત સાચી છે,   

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત મંજરી યારે માંગવામા ંઆવેલ ૂ
છે, અને 

  (૨) વષ ૨૦૧૯માં. 

 (૩) તે અ વયે કે  સરકાર તરફથી ઉ ત િ થિતએ 
યારે શા િતભાવ મ ા? 

  (૩) દરખા ત કે  સરકારની િવચારણા હેઠળ છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ાની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૬૨૪ ી રાજશકમાર ગો હે ુ લ (ધંધુકા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ િજ ામાં ાયમરી અને અપર ાયમરી 
શાળાઓમા ંમંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ છેૂ , 

  (૧)  
ધોરણ ૧ થી ૫ મંજર ૂ

મહેકમ 
ધોરણ ૬ થી ૮ મંજર ૂ

મહેકમ 
૩૭૫૧ ૨૭૧૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત મહેકમમાં કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે, અન ે તાલુકાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 

િ થિતએ અમદાવાદની સરકારી 
શાળાઓમાં ધો-૧ થી ૫માં 
તાલુકાવાર ભરલ અને ખાલી ે

જ યાની િવગત 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
િ થિતએ અમદાવાદની 

સરકારી શાળાઓમાં ધો-૬ 
થી ૮માં તાલુકાવાર ભરલ ે

અને ખાલી જ યાની િવગત 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 

મંજર ૂ
મહકમે  

ભરલ ે
મહકમે  

ખાલી 
જ યા 

(+વાળી 
િનશાની 

વધ 
િશ કો 
ગણવા) 

મંજર ૂ
મહકમે  

ભરલ ે
મહકમે  

ખાલી 
જ યા 

૧ સીટી ૨૯૬ ૨૫૬ ૪૦ ૨૧૫ ૨૦૬ ૦૯ 

૨ દસ ોઇ ૯૩૦ ૯૧૯ ૧૧ ૬૫૫ ૫૭૬ ૭૯ 
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૩ સાણંદ ૫૭૪ ૫૪૩ ૩૧ ૩૮૧ ૩૫૫ ૨૬ 

૪ બાવળા ૩૫૫ ૩૪૯ ૦૬ ૨૩૨ ૨૧૩ ૧૯ 
૫ ધોળકા ૪૫૩ ૪૪૮ ૦૫ ૩૨૨ ૨૮૪ ૩૮ 

૬ િવરમગામ ૪૦૫ ૪૬૨ ૫૭+ ૩૦૨ ૨૨૪ ૭૮ 
૭ દે ોજ ૨૧૬ ૨૩૭ ૨૧+ ૧૯૨ ૧૫૭ ૩૫ 

૮ માંડલ ૧૭૨ ૧૯૯ ૨૭+ ૧૪૩ ૯૬ ૪૭ 

૯ ધંધુકા ૨૦૬ ૨૦૮ ૦૨+ ૧૫૭ ૧૩૭ ૨૦ 
૧૦ ધોલેરા ૧૪૪ ૧૦૯ ૩૫ ૧૧૫ ૧૦૨ ૧૩ 

 ૩૭૫૧ ૩૭૩૦ ૨૧ ૨૭૧૪ ૨૩૫૦ ૩૬૪  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ંસુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) જમે બને તેમ જ દીથી. 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૭૭૦ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
રમત ગમતના મેદાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રતમ-ગમતના મેદાન 

વગરની ાથિમક શાળાઓ 
છોટાઉદેપુર ૬૩ 
જતેપુરપાવી ૧૫ 

સંખેડા ૧૮ 
નસવાડી ૬૫ 
બોડેલી ૬૯ 

વાંટ ૧૭  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨)  
િજ ો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

છોટાઉદેપુર ૦ ૦ 
જતેપુરપાવી ૦ ૦ 

સંખેડા ૦ ૦ 
નસવાડી ૦ ૦ 
બોડેલી ૦ ૦ 

વાંટ ૦ ૦  
 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં 
રમતગમતનાં મદેાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૭૪૪ ી અનંતકમાર પટલ ુ ે  (વાંસદા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અને ડાંગ િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ , 

  (૧) પ ક-અ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨) પ ક-બ મુજબ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૧, વગ-૨ તથા વગ-૩ માં તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 

પ ક-અ 
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા 

પંચાયતનું 
નામ 

વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
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સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનું 

નામ 
વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

૧ નવસારી ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 
૨ જલાલપોર ૦ ૧ ૧૭ ૨ ૨૦ 
૩ ગણદેવી ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 
૪ ખેરગામ ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 
૫ ચીખલી ૧ ૦ ૧૯ ૩ ૨૩ 
૬ વાંસદા ૧ ૦ ૧૯ ૫ ૨૫ 
 

નવસારી 

કલુ  ૨ ૪ ૧૦૭ ૧૯ ૧૩૨ 
૧ આહવા ૧ ૦ ૧૫ ૪ ૨૦ 
૨ વઘઈ ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 
૩ સુબીર ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 

 

ડાંગ 

કલુ  ૧ ૨ ૩૭ ૪ ૪૪ 
પ ક-બ 

સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનું 

નામ 
વગ-૧ વગ-૨ વગ-

૩ 
વગ-૪ કલુ  વગ-

૧ 
વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
કલુ  

૧ નવસારી ૦ ૧ ૧૪ ૨ ૧૭ ૦ ૦ ૪ ૨ ૬ 
૨ જલાલપોર ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ ૦ ૦ ૬ ૨ ૮ 
૩ ગણદેવી ૦ ૧ ૯ ૧ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 
૪ ખેરગામ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ ૦ ૦ ૭ ૨ ૯ 
૫ ચીખલી ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ ૧ ૦ ૭ ૨ ૧૦ 
૬ વાંસદા ૧ ૦ ૮ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ 
 

નવસારી 

કલુ  ૧ ૪ ૬૦ ૫ ૭૦ ૧ ૦ ૪૭ ૧૪ ૬૨ 
૧ આહવા ૧ ૦ ૭ ૪ ૧૨ ૦ ૦ ૮ ૦ ૮ 
૨ વઘઈ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ 
૩ સબીર ૦ ૧ ૪ ૦ ૫ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 

 

ડાંગ 

કલુ  ૧ ૧ ૧૬ ૦૪ ૨૨ ૦ ૧ ૨૧ ૦ ૨૨ 
--------- 

અરવ ી િજ ામાં શાળાઓ બંધ/મજ કરવા બાબત 
 ૨૩૬૦૪ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અરવ ી િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી ાથિમક 
શાળાઓ બંધ કરવામાં આવી અને કેટલી મજ કરવામા ં
આવી, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તાલુકો 

બંધ કરલ ે
સરકારી 
ાથિમક 

શાળાની 
સં યા 

મજ કરલ ે
સરકારી 
ાથિમક 

શાળાની 
સં યા 

બંધ કરલ ે
સરકારી 
ાથિમક 

શાળાની 
સં યા 

મજ કરલ ે
સરકારી 
ાથિમક 

શાળાની 
સં યા 

મોડાસા ૦ ૦ ૧ ૦ 
માલપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 
ધનસુરા ૦ ૦ ૦ ૦ 
બાયડ ૦ ૦ ૦ ૧ 
મેઘરજ ૦ ૦ ૧ ૦ 

 (૨) ઉ ત શાળાઓ બંધ કે મજ કરવાના કારણો શુ ં
છે, અને  

  (૨)  
(૧) િવ ાથ  સં યા ઓછી હોવાના કારણે ૩ 
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ા.શાળાઓ બંધ કરેલ છે. 
(૨) ૩૦૦ મીટરમા ં અ ય શાળા હોવાથી શાળા 
યવ થાપન સિમિત ભલામણના આધારે બાયડ 

તાલુકાની ૧ ા.શાળા મજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 (૩) ઉ ત શાળાઓમાં ભણતા બાળકોના ભણતર 
માટે શી યવ થા કરવામાં આવી? 

  (૩) ન કની શાળામાં વેશ આપેલ છે. 

--------- 
કડાણા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૨૫ ી િજ ેશકમાર સેવક ુ  (લુણાવાડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હસાગર િજ ાના કડાણા તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ાંટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) મ હસાગર િજ ાના કડાણા તાલુકામા ંનાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૮૪૧.૦૧૪૭૩/-લાખની બેઝીક ાંટ ફાળવવામા ં

આવી. 
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૬૪૮ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . ૬૪૫.૮૦/- લાખ 
ખચ થયેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ અને વડોદરા શહરની શાળામાં આરે .ટી.ઈ. એ ટનો અમલ 

 ૨૩૬૧૮ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
રાઈટ ટ એ યુકેશન એ ટનો અમલ યારથી કરવામા ંુ
આ યો, 

  (૧) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ અને વડોદરા શહેરની ખાનગી 
શાળાઓમા ં કેટલા ઉ ત એ ટ અ વયે બાળકોન ે વેશ 
આપવામાં આ યા, 

  (૨)  
િ થિત આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ફાળવેલ ે

વેશની સં યા 
 અમદાવાદ શહરે  વડોદરા શહરે  
જનૂ -૨૦૧૮ ૯૪૫૭ ૪૬૯૫ 
જનૂ -૨૦૧૯ ૧૧૦૮૫ ૫૪૬૯  

 (૩) ઉ ત એ ટનું યો ય રીતે પાલન ન કરતી હોય 
તેવી કેટલી ફ રયાદો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત શહેરવાર, 
વષવાર સરકારન ેમળી, અને  

  (૩)  
િ થિત આર.ટી.ઈ. એ ટનું યો ય રીતે પાલન 

ન કરતી હોય તેવી ફ રયાદોની સં યા  
 અમદાવાદ શહરે  વડોદરા શહરે  
જનૂ -૨૦૧૮ ૦ ૦ 
જનૂ -૨૦૧૯ ૦ ૦  

 (૪) મળેલ ફ રયાદો અ વય ેકઈ શાળાના સંચાલક 
સામે શી કાયવાહી કરી? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દયોદર તાલુકામાં ૧૪માં નાણાંપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ  

 ૨૧૨૨૧ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના દયોદર તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ાંટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના િવરમગામ તાલુકામા ં
નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૬૩૮.૦૯/- લાખ ની બેઝીક ાંટ ફાળવવામા ંઆવી. 
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 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૨૪ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . ૬૨૮.૨૭/- લાખ 
ખચ થયેલ છે. 

--------- 
મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત િવ ાથ ઓને સહાય 

 ૨૧૩૨૮ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત 
ટેકનીકલ િશ ણ હેઠળના ડી લોમાં ઈજનેરી 
અ યાસ મોમાં અ યાસ કરતા કેટલા િવ ાથ ઓને ઉ ચ 
િશ ણ સહાય આપવામાં આવી, અને  

  (૧) ડી લોમાં ઈજનરેી અ યાસ મોમાં અ યાસ કરતા 
કલ ુ ૨૮૭૧ િવ ાથ ઓને સહાય આપવામા ંઆવી છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે લાભાથ ઓને કેટલી 
રકમ ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) લાભાથ ઓન ે કલ ુ .૫.૬૩ કરોડ ચૂકવવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપે વા બાબત 

 ૨૩૭૦૯ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના થમ વષમાં વેશ 
મેળવતા િવ ાથ ઓન ે ટે લટે આપવા માટે દાહોદ અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

દાહોદ ૫૧૦૩ ૫૧.૦૩ 
છોટાઉદેપુર ૨૦૩૧ ૨૦.૩૧  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા, 

  (૨) દાહોદઃ ૧૨૩૫ 
  છોટાઉદેપુરઃ ૨૧૧ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવ ે
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની િકમત ં (વેરા સહીત) .૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરાં ન પાડવામા ં
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને યા સુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લટે હજ ુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓન ે ટે લટે ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 

ખેડા િજ ામાં સરકારી પોલીટકનીક કોલેે  
 ૨૩૭૦૦ ી કાિ તભાઈ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં એક પણ સરકારી પોલીટેકિનક કોલેજ ન હોવાની 
હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો કોલેજ બનાવવા સરકારનું શું 
આયોજન છે? 

  (૨) લાગુ પડતંુ નથી. 

--------- 
અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં ક યુટર લેબની સુિવધા 

 ૨૪૨૧૦ ી િજ ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને બનાસકાંઠા િજ ામા ં કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ં ક યુટર લેબની યવ થા છે અન ે કેટલી 

  (૧)  
િજ ો ક યુટર લેબની 

યવ થા 
ક યુટર લેબની 

યવ થા બાકી હોય 
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શાળાઓમા ં યવ થા કરવાની બાકી છે, અને  ધરાવતી 
ા.શાળાઓ 

તેવી ા.શાળાઓ 

અમદાવાદ ૩૪૮ ૪૭૦ 
બનાસકાંઠા ૧૨૧૧ ૧૧૬૭  

 (૨) આ શાળાઓમાં યા ંસુધીમાં ક યુટર લેબની 
યવ થા ઉભી કરવામાં આવશ?ે 

  (૨) ક યુટર લેબની યવ થા બાકી હોય તેવી 
ાથિમક શાળામાં નિવન મ ટેકનોલો ના ઉપયોગથી 

િશ ણકાય માટે ાનકજ ોજે ટ અંતગત માટ વગખંડો ુ ં
ઝડપથી તબ ાવાર ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશ.ે  

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં મુ ય સેિવકાની મંજર થયેલ જ યા ૂ  

 ૨૧૨૫૩ ી બાબભુાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ પોરબંદર 
િજ ામાં પંચાયત સેવામા ં મુ ય સિેવકા સંવગની સીધી 
ભરતીની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧) ૧૧ જ યાઓ  

 (૨) ઉ ત મંજર જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ ૂ
ભરેલી તથા ખાલી છે, અન ે

  (૨) ૦૯ જ યાઓ ભરાયેલ અને ૦૨ જ યાઓ ખાલી 
છે. 

 (૩) ઉ ત જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ંઆવશ?ે   (૩) વહીવટી અનુકળતા મુજબ ભરવામાં આવશેૂ .  
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  મંજર અંગેની દરખા ત ૂ  
 ૨૧૨૯૧ ી ગજ િસહં પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
િબનસરકારી અને અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગ  મંજર કરવા માટે કેટલી દરખા તો મળલે હતીૂ , અન ે

  (૧) િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાના વગ  મંજર કરવા માટે કલ ૂ ુ ૦૪ દરખા તો તથા 
િબનસરકારી િબન અનદુાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગ વધારા માટે કલ ુ ૧૫ દરખા તો મળલે હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ  મજંર કરવામાં આ યાૂ , અને    (૨) તે પૈકી િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર 
મા યિમક શાળાના ૦૨ વગ  તથા િબનસરકારી િબન 
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના ૧૪ વગ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા.  

 (૩) મળેલ દરખા તો પૈકી ક યા શાળાઓના કેટલા 
વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ ? 

  (૩) મળેલ દરખા તો પૈકી િબનસરકારી અનુદાિનત 
ક યા શાળાનો ૦૧ વગ મંજર કરવામા ંઆ યોૂ . 

િવરમગામ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 
 ૨૧૨૩૯ ી બાબુભાઇ પટલે  (દસ ોઇ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ િજ ાના િવરમગામ તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના િવરમગામ તાલુકામા ં
નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૬,૭૬,૦૦,૦૦૦/- ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં

આવી. 
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૩૮૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . 
૫,૮૯,૩૨,૨૧૬/-  નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ાની શાળામાં ઓરડાની ઘટ 

 ૨૩૬૮૦ ી કનભુાઇ બારયા ૈ  (તળા ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 492 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામા ંતાલુકાવાર ાથિમક શાળામા ંકેટલા 
ઓરડાની ઘટ છે, 

  (૧)  
ભાવનગર બોટાદ 

તાલુકા ખૂટતા 
ઓરડાની 

સં યા 

તાલુકા ખૂટતા 
ઓરડાની 

સં યા 

ભાવનગર ૧૪૫ બરવાળા ૧૫ 
ગા રયાધાર ૬ બોટાદ ૫૮ 
ઘોઘા ૨૯ ગઢડા ૬૪ 
જસેર ૩૮ રાણપુર ૨૩ 
મહવાુ  ૧૨૪   
પાિલતાણા ૭૦   
િશહોર ૧૦૩   
તળા  ૨૦૯   
ઉમરાળા ૨૬   
વલભીપુર ૨૫   

કલુ  ૭૭૫  ૧૬૦  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા 
ઓરડાઓને જજ રત હેર કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨)  
ભાવનગર બોટાદ 

તાલુકા જજ રત  
ઓરડાની 

સં યા 

તાલુકા જજ રત 
ઓરડાની 

સં યા 

ભાવનગર ૧૬ બરવાળા ૩૧ 
ગા રયાધાર ૦ બોટાદ ૫૧ 
ઘોઘા ૮ ગઢડા ૪૩ 
જસેર ૧૩ રાણપુર ૪૬ 
મહવાુ  ૫૧   
પાિલતાણા ૧   
િશહોર ૩   
તળા  ૯૩   
ઉમરાળા ૦   
વલભીપુર ૮   

કલુ  ૧૯૩  ૧૭૧  
 (૩) ઉ ત ઘટતા ઓરડાઓ યાં યાં સુધીમા ં
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) આગામી વષ મા ં તબ ાવાર જમે બન ે તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
અમદાવાદ યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ  

 ૨૧૩૧૪ ી કશોર ચૌહાણ  (વેજલપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
અમદાવાદ યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ  કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૯૬ ૩૬૯ ૩૦૩ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેુ ટલો ખચ 
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં  

૨૧.૮૩ ૨૫.૦૮ ૨૦.૨૦ 

 
--------- 

મહારા  સયા રાવ યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ  
 ૨૧૩૩૬ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
મહારા  સયા રાવ યુિનવિસટી ઓફ વડોદરા મારફત 
કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ  કરવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૯૫૧૫ ૭૫૦૩ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં  

૫૨૪.૪૪ ૫૦૯.૯૬ ૦ 

 
--------- 

દયોદર તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 
 ૨૧૨૨૨ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના દયોદર તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલુ  કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના દયોદર તાલુકામા ં
નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૬૩૮.૦૯/- લાખ ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૨૪ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . ૬૨૮.૨૭/- લાખ 
ખચ થયેલ છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૫૧ ી કશુભાઇ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ 
કરાવેલ ામ પંચાયતની સં યા 

૧ ભાવનગર ૧૧ 
૨ ગારીયાધાર ૦૭ 
૩ ઘોઘા ૧૨ 
૪ જસેર ૧૧ 
૫ મહવાુ  ૧૪ 
૬ પાલીતાણા ૧૬ 
૭ િશહોર ૧૧ 
૮ તળા  ૧૩ 
૯ ઉમરાળા ૦૬ 
૧૦ વ ભીપુર  ૧૨ 

કુલ ૧૧૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

  (૨) એક પણ નહી. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
લીલીયા અને સાવરકડલા તાલુકાની શાળાઓ મજ કરવા બાબતું  

 ૨૪૨૨૨ ી તાપ દુધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી    (૧) રા ય સરકાર ી તરફથી શાળાઓ મજ કરવા 
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િજ ામાં લીલીયા અને સાવરકડલા તાલુકામાં ાથિમક ુ ં
શાળાઓ મજ કરવાનું સરકારે આયોજન કરેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

બાબતે મા  િવગતો મંગાવવામા ંઆવેલ છે. જ ેઅંતગત ૧ 
િક.મી.ની િ યામા ંઆવેલી, એક જ િબ ડ ગમા,ં એક જ 
કે પસમા,ં એક જ ગામમાં ચાલતી શાળાઓ અંગેની િવગતો 
માંગેલ છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત તાલુકામાં કેટલી ાથિમક 
શાળાઓ મજ કરવાનું આયોજન છે, અન ે

  (૨) કોઇ િનણય થયેલ નથી. 

 (૩) તે પૈકી મજ થનાર ાથિમક શાળાના 
િવ ાથ ઓનું ભણતર ન બગડે તે માટે શા પગલાં લેવામા ં
આ યા?  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વાંસદા તાલુકામાં ે ીય વનીકરણ 

 ૨૧૩૯૨ ી નરશભાઇે  પટલ ે  (ગણદવેી) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નવસારી િજ ાના વાંસદા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૭૨ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ) 
૩૯૪ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામાં વષ વાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૭.૯૫ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ) 
૧૯૮.૬૧ 

 
--------- 

મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત િવ ાથ ઓને સહાય 
 ૨૧૩૨૭ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (લ બાયત) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત 
ટેકનીકલ િશ ણ હેઠળના ડી લોમા ઈજનેરી 
અ યાસ મોમાં અ યાસ કરતા કેટલા િવ ાથ ઓને ઉ ચ 
િશ ણ સહાય આપવામાં આવી, અન ે

  (૧) ડી લોમા ઈજનરેી અ યાસ મોમાં અ યાસ કરતા 
કલ ુ ૨૮૭૧ િવ ાથ ઓન ે ઉ ચ િશ ણ સહાય આપવામા ં
આવી છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ેલાભાથ ઓન ે કેટલી 
રકમ ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉપરો ત મા હતી અ વયે લાભાથ ઓને કલ ુ
.૫.૬૩ કરોડ ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સૌરા  યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ 

 ૨૧૩૨૦ ી ગોિવંદભાઈ પટલ ે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
સૌરા  યિુનવિસટી, રાજકોટ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૯૧૨૧ ૩૫૩૯૦ ૩૪૫૨૫ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં 

૨૧૫૬.૨૨ ૨૪૦૫.૩૯ ૨૩૦૧.૭૮ 

 
 

--------- 
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મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત િવ ાથ ઓને સહાય 
 ૨૧૩૨૯ ી ભુપે ભાઈ પટલ ે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત 
ટેકનીકલ િશ ણ હેઠળના ડી લોમા ઈજનેરી 
અ યાસ મોમાં અ યાસ કરતા કેટલા િવ ાથ ઓને ઉ ચ 
િશ ણ સહાય આપવામાં આવી, અન ે

  (૧) ડી લોમા ઈજનરેી અ યાસ મોમાં અ યાસ કરતા 
કલ ુ ૨૮૭૧ િવ ાથ ઓને સહાય આપવામા ંઆવી છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે લાભાથ ઓને કેટલી 
રકમ ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) લાભાથ ઓન ે કલ ુ .૫.૬૩ કરોડ ચૂકવવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
આણંદ અને મહીસાગર િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૬૮૯ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરતમ ગમતના મદેાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રતમ-ગમતના મેદાન વગરની સરકારી 

ાથિમક શાળાઓની સં યા 
આણંદ ૦૦ 

મહીસાગર ૧૦૯  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨) એક પણ ન હ.  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં 
રમત-ગમતના મેદાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં સરકારી ાથિમક શાળામાં ઓરડાની ઘટ 

 ૨૩૬૦૦ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં કેટલા 
ઓરડાઓની ઘટ છે, અને કેટલા ઓરડાઓ વપરાશ લાયક 
નથી,  

  (૧)  
તાલુકા ઘટતા ઓરડાની સં યા વપરાશલાયક ન હોય 

તેવા ઓરડાની સં યા 
બાયડ ૧૨૧ ૭૭ 

િભલોડા ૧૩૭ ૭૯ 
ધનસુરા ૫૮ ૨૭ 
માલપુર ૬૧ ૩૨ 
મેઘરજ ૧૫૩ ૧૧૨ 
મોડાસા ૧૦૬ ૭૫ 

કુલ ૬૩૬ ૪૦૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલા 
નવા ઓરડાઓ બનાવવામા ંઆ યા, અન ે

  (૨)  
વષ નવા બનાવેલા ઓરડા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૩ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૭  

 (૩) ઉ ત ઘટતા ઓરડાઓ યાં સુધીમાં 
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) આગામી વષ મા ં તબ ાવાર જમે બન ે તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૫૨ ી ભીખાભાઈ બારયા ૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
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વષમાં ભાવનગર િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનું નામ ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવેલ ામ 

પંચાયતની સં યા 

૧ ભાવનગર ૧૧ 

૨ ગારીયાધાર ૦૭ 
૩ ઘોઘા ૧૨ 
૪ જસેર ૧૧ 

૫ મહવાુ  ૧૪ 
૬ પાલીતાણા ૧૬ 
૭ િશહોર ૧૧ 

૮ તળા  ૧૩ 
૯ ઉમરાળા ૦૬ 

૧૦ વ ભીપુર ૧૨ 
કલુ  ૧૧૩  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમરલી અને ભાે વનગર િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  

 ૨૩૬૭૩ ી જ.ેવી. કાકડીયા (ધારી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં કોલેજમાં થમ વષમા ં વેશ 
મેળવતા િવ ાથ ઓને ટે લટે આપવા માટે અમરેલી અન ે
ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની સં યા વસૂલવામાં આવેલ 

રકમ ( . લાખમાં) 
અમરેલી ૬૪૪૭ ૬૪.૪૭ 

ભાવનગર ૧૩૫૬૦ ૧૩૫.૬૦  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા, 

  (૨) અમરેલીઃ ૪૮૨૦ 
  ભાવનગરઃ ૧૦૫૦ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવ ે
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની િકમત ં (વેરા સહીત) .૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લટે પુરાં ન પાડવામા ં
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અન ે યા સુધીમા ંપૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ ુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓન ે ટે લટે ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
નમદા અને પોરબંદર િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૭૨૮ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા અન ે
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા અન ે
પોરબંદર િજ ામા ં કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાુ ળા 
બાળકોની સં યા 

નમદા ૧૭૯૪૯ 
પોરબંદર ૧૨૫૮  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અને અિત   (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અન ે અિત ઓછા 
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ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 
િજ ો ઓછા વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 
અિત ઓછા 

વજનવાળા બાળકોની 
સં યા 

નમદા ૧૨૭૪૫ ૫૨૦૪ 
પોરબંદર ૯૬૨ ૨૯૬  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમા ંસુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી ક  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનુ ં ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પુ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ં
સ  તવ/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ ું
તેલ પૂ ં  પાડવામાં આવે છે. 

 નમદા અન ે પોરબંદર િજ ાના તમામ ઘટકમાં ૬ 
માસ થી ૩ વષના બાળકોન ે ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવેુ  છે. 
 નમદા િજ ાના તમામ તાલુકાઓમાં દૂધ સં વની 

યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ ફોટ ફાઈડ લેવડ 
િમ ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ગૌચરના દબાણો 

 ૨૩૬૫૦ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં દેવભૂિમ- ારકા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોમા ંકેટલા િવ તારમાં ગૌચરના દબાણો થયેલા છે, 

  (૧)  
મ તાલુકાનંુ નામ ગામની 

સં યા 
બે વષમાં દુર થયેલ દબાણ 

(હે.આરે.ચો.મી.) 
૧ ખંભાિળયા ૩ ૬૪.૨૫.૦૦ 
૨ ભાણવડ ૧૩ ૦૦.૦૭.૦૫ 
૩ ક યાણપુર ૫ ૦૦.૭૮.૦૦ 
૪ ારકા  ૪ ૧૩.૧૯.૩૧ 

કુલ ૨૫ ૭૮.૨૯.૩૬  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા દબાણો દૂર 
કરી કેટલી જમીનો ખુ ી કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) 
મ તાલુકાનંુ નામ ગામની 

સં યા 
બે વષમાં દુર કરેલ 

દબાણ 
(હે.આરે.ચો.મી.) 

૧ ખંભાિળયા ૧ ૬૪.૦૦.૦૦ 
૨ ભાણવડ ૧૩ ૦૦.૦૭.૦૫ 
૩ ક યાણપુર ૫ ૦૦.૭૮.૦૦ 
૪ ારકા  ૨ ૧૨.૦૨.૦૨ 

કુલ ૨૧ ૭૬.૮૭.૦૭  
 (૩) બાકી દબાણો યાં સુધીમા ં દરૂ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) ગુજરાત પંયાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ની કલમ-
૧૦૫ મુજબ ગૌચર દબાણો દૂર કરવાની જવાબદારી ામ 
પંચાયતની હોય દબાણો ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમની 
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ગવાઈ અનુસાર ામ પંચાયત/તાલુકા િવકાસ અિધકારી 
ારા િનયમાનસુાર દૂર કરાવવાની કાયવાહી કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
તાપી અને નમદા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૭૩૬ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અને 
નમદા િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) પ ક-અ મુજબ 
 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૧, વગ-૨ તથા વગ-૩માં તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક-અ 
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા 

પંચાયતનું નામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ યારા ૧ ૦ ૨૩ ૧૨ ૩૬ 
૨ સોનગઢ ૧ ૦ ૨૩ ૧૫ ૩૯ 
૩ વાલોડ ૦ ૧ ૧૮ ૭ ૨૬ 
૪ ઉ છલ ૦ ૧ ૧૮ ૫ ૨૪ 
૫ િનઝર ૦ ૧ ૧૯ ૨ ૨૨ 
૬ ડોલવણ ૦ ૧ ૧૨ ૧ ૧૪ 
૭ કકરમુ ડાુ  ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ 
 

તાપી 

કલુ  ૨ ૫ ૧૨૫ ૪૪ ૧૭૬ 
૧ નાંદોદ ૧ ૦ ૨૩ ૧૧ ૩૫ 
૨ દેડીયાપાડા ૦ ૧ ૧૯ ૬ ૨૬ 
૩ સાગબારા ૦ ૧ ૧૬ ૩ ૨૦ 
૪ િતલકવાડા ૦ ૧ ૧૬ ૪ ૨૧ 
૫ ગ ડે ર ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 
૬ 

નમદા 

કલુ  ૧ ૪ ૮૫ ૨૪ ૧૧૪ 
પ ક-બ 

સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનંુ 

નામ 
વગ-

૧ 
વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 

૧ યારા ૧ ૦ ૧૨ ૮ ૨૧ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ 
૨ સોનગઢ ૧ ૦ ૧૭ ૯ ૨૭ ૦ ૦ ૬ ૬ ૧૨ 
૩ વાલોડ ૦ ૧ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ 
૪ ઉ છલ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૬ ૩ ૯ 
૫ િનઝર ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 
૬ ડોલવણ ૦ ૧ ૯ ૧ ૧૧ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 
૭ કુકરમુ ડા ૦ ૦ ૬ ૨ ૮ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ 
 

તાપી 

કુલ ૨ ૩ ૭૪ ૨૮ ૧૦૭ ૦ ૨ ૫૧ ૧૬ ૬૯ 
૧ નાંદોદ ૦ ૦ ૧૧ ૬ ૧૭ ૧ ૦ ૧૨ ૫ ૧૮ 
૨ દેડીયાપાડા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૯ ૪ ૧૩ 
૩ સાગબારા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ 
૪ િતલકવાડા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ 
૫ ગ ડે ર ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 
 

નમદા 

કુલ ૦ ૪ ૪૪ ૧૦ ૫૮ ૧ ૦ ૪૧ ૧૪ ૫૬ 
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માંડલ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

 ૨૧૨૨૭ ી રાકશભાે ઇ શાહ (એલીસ ીજ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ાના માંડલ તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના માંડલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૩,૩૩,૮૭,૭૩૦/-ની  બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં

આવી. 
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૮૫ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા અન,ે 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

સરકારની માિલકીના લેન અને હિલકો ટરના મેઇ ટન સ અને પાઇલોટનો ખચ ે ે  
 ૨૩૬૨૬ ી સોમાભાઇ કોળીપટલ ે  (લ બડી) : માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર રા ય સરકાર ારા સરકારની માિલકીના લેન 
અને હેિલકો ટરના મેઇ ટેન સ, પાઇલોટ અને અ ય ટાફ 
માટે કેટલો ખચ કય , અને  

  (૧)  
લેન માટનો કલ ખચે ુ  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િપયા ૩,૧૪,૮૨,૪૧૪/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િપયા ૩,૫૯,૯૨,૩૧૦/- 

હિલકો ટર માટનો કલ ખચે ે ુ  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િપયા ૩,૪૩,૩૯,૯૦૦/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િપયા ૩,૪૧,૪૬,૫૪૦/- 
 

 (૨) ઉ ત લેન અને હેિલકો ટરનું મેઇ ટેન સ કયા 
અને કોના ારા કરવામાં આવે છે? 

  (૨) ઉ ત લેનનુ ં મેઇ ટેન સ મ.ે એરવકસ ઇિ ડયા 
એ નીયર ગ ા.લી. ારા અન ે હેિલકો ટરનુ ં મેઇ ટેન સ 
મે. ઇ ડોકો ટસ ા.લી. ારા અમદાવાદ ખાતે કરવામા ં
આવ ેછે. 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૬૪ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ડાંગ િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત 
તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) અગાઉના વષ માં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તમામ તાલુકાઓની તમામ ામ પંચાયતોમા ં
ક યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોવાથી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ જ ામ 
પંચાયતને ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

 

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અં ર તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  

 ૨૧૩૭૬ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ાના અં ર તાલુકામાં સામૂ હક   (૧) ૪૨ હે ટર 
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વન િનમાણ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ મા ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ કેટલા િવ તારમા ં
રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, 
 (૨) તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવલે છે, અને 

  (૨) લીમડા, ગુલમહોર, કરજં , કાશીદ, શ , 
સરગવા, પે ટાફોમ, દેશી બાવળ, પીલું વગેરે. 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આવેલ છે? 

  (૩) . ૨૧.૯૨ લાખ 

તાપી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  
 ૨૧૨૭૯ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા  (મહવાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક યાઓ 
માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ કેટલી 
રકમના બો ડ આપવામા ંઆવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 
  ( . બે હ ર પૂરા) 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
તાપી િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૨૨૯૪/- 
  (બે હ ર બસો ચોરાણૂ)ં 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૪૫,૮૮,૦૦૦/- 
  ( . પી તાલીસ લાખ અ યાસી હ ર પૂરા) 

ટાણા તાલુકા પંચાયતનું મકાનનું બાંધકામ 
 ૨૩૫૯૪ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ાના ટાણા તાલુકા પંચાયતનું મકાન બાંધવાની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, 

  (૧) બાંધકામની કામગીરી શ  થયેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત મકાનનુ ં બાંધકામ યા ં સુધીમા ં કેટલા 
ખચ પૂણ કરવામા ંઆવશ,ે અને 

  (૨) .૨૪૦/- લાખની મયાદામાં વહીવટી યા 
પૂણ થય.ે 

 (૩) ઉ ત મકાનના બાંધકામની કામગીરી કઈ 
એજ સીને સ પવામા ંઆવેલ છે? 

  (૩) ટે ડર યા થયેલ ન હોઇ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજર જ યાૂ  

 ૨૧૨૯૫ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં િશ ણ િન ર કની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ ૂ
છે, 

  (૧)  
અમદાવાદ િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજર થયેલ ૂ

જ યાઓ નીચે મુજબ છે. 
૧૫ જ યાઓ  

 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલીૂ  
ગયાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
ભરાયેલ જ યાઓ ખાલી જ યાઓ 

૧૧ ૦૪  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કેટલા સમયમા ંભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) આ જ યાઓ પૈકી સીધી ભરતીથી ભરવાપા  
જ યાઓ માટે ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ારા હેરાત 
આપેલ છે જનેી પસંદગીયાદી મ ેથી ભરી શકાશ.ે 
બઢતીથી ભરવાપા  જ યાઓની બાબત યાયાિધન છે. 

--------- 
સરકારની માિલકીના લેન અને હિલકો ટરના મેઇ ટન સ અને પાઇલોટનો ખચ ે ે  

 ૨૩૬૯૪ ી પુનમભાઇ પરમાર  (સો ા) : માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  501 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર રા ય સરકાર ારા સરકારની માિલકીના લેન 
અને હેિલકો ટરના મેઇ ટેન સ, પાઇલોટ અને અ ય ટાફ 
માટે કેટલો ખચ કય , અને  

  (૧)  
લેન માટનો કલ ખચે ુ  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િપયા ૩,૧૪,૮૨,૪૧૪/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િપયા ૩,૫૯,૯૨,૩૧૦/- 

હિલકો ટર માટનો કલ ખચે ે ુ  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િપયા ૩,૪૩,૩૯,૯૦૦/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િપયા ૩,૪૧,૪૬,૫૪૦/- 
 

 (૨) ઉ ત લેન અને હેિલકો ટરનું મેઇ ટેન સ કયા 
અને કોના ારા કરવામાં આવે છે? 

  (૨) ઉ ત લેનનુ ં મેઇ ટેન સ મ.ે એરવકસ ઇિ ડયા 
એ નીયર ગ ા.લી. ારા અન ે હેિલકો ટરનુ ં મેઇ ટેન સ 
મે. ઇ ડોકો ટસ ા.લી. ારા અમદાવાદ ખાતે કરવામા ં
આવે છે. 

--------- 
મ હસાગર અને પંચમહાલ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટે  આપવા બાબત 

 ૨૩૭૦૬ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં કોલેજના થમ વષમા ં વેશ 
મેળવતા િવ ાથ ઓને ટે લેટ આપવા માટે મ હસાગર 
અને પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી,  

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

મ હસાગર ૪૦૮૦ ૪૦.૮૦ 
પંચમહાલ ૪૪૨૩ ૪૪.૨  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા,  

  (૨) મ હસાગરઃ ૬૯૨ 
  પંચમહાલઃ ૮૫૪ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની ક મત (વેરા સ હત) : . ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લટે પૂરાં ન પાડવામાં 
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અન ે યાં સુધીમા ંપૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લટે પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ પૂરા પાડવાના બાકી છેુ , જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓને ટે લેટ ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
કડાણા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

 ૨૧૨૨૯ ી કબેરભાઇ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હસાગર િજ ાના કડાણા તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) મ હસાગર િજ ાના કડાણા તાલુકામા ંનાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૮૪૧.૦૧૪૭૩/- લાખની  બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં

આવી. 
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૬૪૮ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . ૬૪૫.૮૦/- લાખ 
ખચ થયેલ છે. 

--------- 
નડીયાદ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

 ૨૧૨૩૦ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) ખેડા િજ ાના નડીયાદ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ખેડા િજ ાના નડીયાદ તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૮૦૫.૧૫/- લાખની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં આવી.

  
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૫૦૩ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલ ુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ .૭૭૦.૬૪/- લાખ 
ખચ થયલે છે. 

--------- 
રાજકોટ અને મોરબી િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યા ુ  

 ૨૩૬૪૧ ી લિલત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ અન ે
મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર કલ ઓછા અન ે અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

રાજકોટ ૮૩૦૦ 
મોરબી ૫૦૩૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા બાળકો 
કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા બાળકોની 
સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યા 
રાજકોટ ૬૩૯૬ 
મોરબી ૧૧૯૦  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા બે ુ
વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમા ંસુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામા ં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ં
સ વ/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ ું
તેલ પૂ ં  પાડવામાં આવે છે. 

 રાજકોટ અને મોરબી િજ ાના તમામ ઘટકમાં ૬ 
માસ થી ૩ વષના બાળકોન ેટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અન ેઅિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામાં આવ ેુ
છે. 

--------- 
મનગર િજ ાની શાળાને વ છ રાખવા માટની ા ટે  

 ૨૩૬૪૬ ી િવણભાઈ મુસ ડયા  (કાલાવડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં સરકારી ાથિમક 
શાળાઓને વ છ રાખવા માટે કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવી?   

   
વષ તાલુકો 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
મનગર .૪૪,૯૮,૨૦૦/- .૩૭,૦૮,૦૦૦/- 
ોલ .૧૫,૩૩,૬૦૦/- .૧૨,૪૦,૨૦૦/- 
ડીયા .૧૦,૮૦,૦૦૦/- .૮,૯૪,૬૦૦/- 

કાલાવડ .૨૫,૪૩,૪૦૦/- .૨૧,૨૪,૦૦૦/- 
લાલપુર .૨૯,૯૭,૦૦૦/- .૨૩,૦૭,૬૦૦/- 

--------- 
રા યમાં દપડાની વ તીનું િનયં ણ 

 ૨૩૫૯૧ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાં દીપડાની વ તી િનયં ણ માટે ખસીકરણ 
માટે કે  સરકાર પાસ ેમંજરી માંગવામા ંઆવી છે તે હકીકત ૂ
સાચી છે,   

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત મંજરી યારે માંગવામા ંઆવેલ ૂ
છે, અને 

  (૨) વષ ૨૦૧૯માં. 

 (૩) તે અ વયે કે  સરકાર તરફથી ઉ ત િ થિતએ 
યારે શા િતભાવ મ ા? 

  (૩) દરખા ત કે  સરકારની િવચારણા હેઠળ છે. 

--------- 
બારડોલી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

૨૧૨૪૦ ી મુકશભાઈ પટલ ે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૯,૩૦,૦૭,૭૨૦/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી.

  
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૭૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલ ુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ
.૯,૧૩,૦૭,૦૦૦/- નો ખચ થયલે છે. 

--------- 
આણંદ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

૨૧૨૬૮ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમાં આણંદ િજ ામા ંઈ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમા ંક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનું 
નામ 

ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ 
ામ પંચાયતની સં યા 

૧ આણંદ ૦૧ 
૨ આંકલાવ ૦૨ 
૩ બોરસદ ૦૧ 
૪ ઉમરેઠ ૦૧ 
૫ સો ા ૦૧ 
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૬ પેટલાદ ૦૨ 
૭ ખંભાત ૦૨ 
૮ તારાપુર ૦૨ 

કલુ  ૧૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અને  

  (૨) એક પણ નહ . 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શુ ંઆયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
હાંસોટ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

 ૨૧૨૪૧ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભ ચ િજ ાના હાંસોટ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ભ ચ િજ ાના હાંસોટ તાલુકામા ં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૩,૦૨,૪૮,૯૪૫/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી.

  
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલ ુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

ાથિમક િશ કોની નોકરી સળંગ ગણી લાભ આપવા બાબત 
 ૨૩૭૨૪ ી અ યકમાર પટલ ુ ે  (કરજણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ાથિમક 
િશ કોની નોકરી સળંગ ગણી લાભો આપવાનુ ં હેર 
કરવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ વડોદરા 
િજ ામાં કેટલા ાથિમક િશ કોની નોકરી સળંગ ગણી 
લાભો આપવામા ં આ યા અને કેટલાને લાભ આપવાના 
બાકી છે, અન ે

  (૨)  
લાભો આપવામાં આવેલ ાથિમક િશ કોની 
સં યા 

૩૪૦૮ 

લાભો આપવાના બાકી હોય તેવા ાથિમક 
િશ કોની સં યા 

૦૦ 

 
 (૩) બાકી િશ કોન ે યાં સુધીમાં આ લાભ 
આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વાંસદા તાલુકામાં ે ીય વનીકરણ 

 ૨૧૩૯૧ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નવસારી િજ ાના વાંસદા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૪૭૨ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ) 
૩૯૪ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામાં વષ વાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૭.૯૫ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ) 
૧૯૮.૬૧ 

 
--------- 
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મહારા  સયા રાવ યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ 
 ૨૧૩૩૭ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે(અકોટા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
મહારા  સયા રાવ યુિનવિસટી ઓફ વડોદરા મારફત 
કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ  કરવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૯૫૧૫ ૭૫૦૩ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં  

૫૨૪.૪૪ ૫૦૯.૯૬ ૦ 

 
--------- 

જનાગઢ અને અમરલી િજ ામાં દીપડા ારા મનુ ય પર હમલાના બનાવોૂ ે ુ  
 ૨૩૬૫૬ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (વીસાવદર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢ અને અમરેલી િજ ામા ં વ ય ાણી દીપડા ૂ

ારા મનુ યો પર હમલાના કેટલા બનાવો નોધાયાુ ,  

  (૧) જનાગઢ િજ ામા ંૂ ૪૫ અન ેઅમરેલી િજ ામા ં૫૦ 
હમલાના બનાવો ન ધાયા છેુ . 

 (૨) ઉ ત બનાવોમાં કેટલા યિ તના મૃ યુ થયા 
અને કેટલા યિ તઓને ઇ  પહ ચી, 

  (૨) ૨૦ યિ તઓના મૃ ય ુઅન ે 
  ૭૮ યિ તઓને ઇ  પહોચેલ. 

 (૩) મૃતકના પ રવારજનોને અન ેઇ તોન ેકેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી, અને 

  (૩) મૃતકના પ રવારજનોન ે . ૮૦,૦૦,૦૦૦/- 
તથા ઇ  ત પ રવારજનોન ે . ૩,૧૨,૫૦૦/- ની 
સહાય ચૂકવવામાં આવી છે. 

 (૪)  સહાય ન ચૂકવી હોય તો તેના કારણો શા ં
છે? 

  (૪) (૧) પર ાિંતય હોય સરનામુ ં તથા સંપકના 
અભાવ ે
  (૨) મેડીકલ સટ ફીકેટ ન હ મળવાના કારણ ે

--------- 
આણંદ અને વડોદરા િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  

 ૨૩૬૯૨ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના થમ વષમાં વેશ મેળવતા 
િવ ાથ ઓન ે ટે લટે આપવા માટે આણંદ અને વડોદરા 
િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા િવ ાથ ઓ પાસેથી 
વસૂલવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

આણંદ ૧૨૮૨૨ ૧૨૮.૨૨ 
વડોદરા ૧૬૧૪૧ ૧૬૧.૪૧  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા,  

  (૨) આણંદઃ ૬૬૬૨ 
  વડોદરાઃ ૩૨૬૨ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઇ એજ સી પાસેથી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની ક મત (વેરા સહીત) : . ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરાં ન પાડવામાં 
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અન કયા ંસુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે   

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લટે પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લટે હજ પૂરા પાડવાના બાકી છેુ . જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓને ટે લટે ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે  

---------  
વાય ટ સિમટ-૨૦૧૧ અને ૨૦૧૩ માં એમ.ઓ.યુ.  

 ૨૩૬૯૭ ી ઇ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઇ વે ટમે ટ 
સિમટ-૨૦૧૧ અન ે૨૦૧૩મા ં િસિવલ એિવએશન ે  ે
સિમટવાર કલ કેટલા એમુ .ઓ.ય.ુ કેટલી રકમના થયા 
હતા, અન ે

  (૧)  
વષ સં યા રકમ (કરોડમાં) 

૨૦૧૧ ૧૫ ૧૪,૧૧૭/- 
૨૦૧૩ ૧૨ ૧,૦૯૮.૫૦/-  

 (૨) તે પૈકી ૩૦-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સિમટવાર થયલે એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી કેટલા અમલ હેઠળ, 
કેટલા ારિભક તબ ામા ંઅન ેકેટલા રદ થયાં ? 

  (૨) વષ ૨૦૧૧ ના ૧૫ એમ.ઓ.ય.ુ રદ થયેલ છે અન ે
વષ ૨૦૧૩ ના૧૨ એમ.ઓ.ય.ુ રદ થયેલ છે. 

--------- 
અં ર તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  

 ૨૧૩૭૭ ડૉ. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ાના અં ર તાલુકામાં સામૂ હક વન 
િનમાણ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ માં તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલા િવ તારમાં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૪૨ હે ટર  

 (૨) તેમાં મુ ય વ ે યા કારના રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) લીમડા, ગુલમહોર, કરજં , કાશીદ, શ , 
સરગવા, પે ટાફોમ, દેશી બાવળ, પીલું વગેરે 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આવેલ છે? 

  (૩) . ૨૧.૯૨ લાખ 

--------- 
સૌરા  યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ  

 ૨૧૩૨૨ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના 
અંતગત સૌરા  યુિનવિસટી, રાજકોટ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ  કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-

૨૦ 
લાભાથ ઓની 

સં યા 
૩૯૧૨૧ ૩૫૩૯૦ ૩૪૫૨૫ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . 

લાખમાં)  

૨૧૫૬.૨૨ ૨૪૦૫.૩૯ ૨૩૦૧.૭૮ 

 
--------- 

અમરલી િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની ક યા છા ાલયે  
 ૨૩૬૭૮ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામા ં આ દ િત િવભાગ હ તકની ક યા છા ાલય 
કાયરત છે કે કેમ, 

  (૧) ના,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત છા ાલય પોતાના મકાનમાં છે 
કે ભાડાના મકાનમાં ચાલે છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત છા ાલયના િનભાવ ખચ પેટે ઉ ત 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલી રકમ વાપરવામા ં
આવી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત રકમ બજટેના કયા હેડ હેઠળ ઉધારવામાં 
આવી? 

  (૪)   ઉપિ થત થતો નથી. 
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મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં નવી ામ પંચાયતો હર કરવા બાબતે  

 ૨૩૬૩૩ ી િ જશ મેર  ે  (મોરબી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં માળીયા તાલુકામાં નવી ામ પંચાયતો હેર કરવા 
કેટલી રજઆતો મળીૂ , 

  (૧) ૧ (એક) 

 (૨) તે અ વયે કેટલી નવી ામ પંચાયતો 
આપવામાં આવશ?ે 

  (૨) નવી ામ પંચાયતો આપવા અંગેના 
ધારાધોરણોને અનુલ ીને કાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે  

--------- 
ક છ અને પાટણ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૫૬૯ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા બાળકોની ુ
સં યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
પાટણ િજ ામા ં િજ ાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

ક છ  ૧૧૪૩૯ 
પાટણ ૧૩૪૮૧  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અને અિત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 
ક છ  ૮૩૦૯ ૩૧૩૦ 
પાટણ ૧૦૪૬૬ ૩૦૧૫  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી ક  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનુ ં ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામા ં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પુ  પાડવા ં માટે 
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ  તવ 
/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 ક છ અન ેપાટણ િજ ાના તમામ ઘટકમા ં૬ માસ 
થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોન ે ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 

 ક છ િજ ાના રાપર અને લખપત તાલુકામાં અન ે
પાટણ િજ ાના સાંતલપુર, સમી શંખે ર 
તાલુકાઓમાં દૂધ સં વની યોજના અંતગત 
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પે યુરાઈઝડ ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક આપવામા ં
આવે છે.  

--------- 
મહસાણા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજરીે ૂ  

 ૨૧૨૪૭ ડૉ. આશાબેન પટલ ે  ( ઝા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન 
માટે કેટલી વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ , અન ે

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલુ અનુદાન મંજર કરવામા ંઆ યુૂ ?   (૨) .૨૪૦/- લાખ. 
મહસાણા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજરીે ૂ  

 ૨૧૨૪૯ ી રમણભાઇ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન 
માટે કેટલી વહીવટી મંજરી આપવામાં ૂ આવેલ છે, અન ે

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલુ અનુદાન મંજર કરવામા ંઆ યુૂ ?   (૨) .૨૪૦/- લાખ. 
--------  

બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકા િશ ણાિધકારીની જ યા 
 ૨૩૫૭૬ ી ગુલાબિસહં રાજપુત  (થરાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર તાલુકા િશ ણાિધકારીની કેટલી 
જ યાઓ ભરેલી, કેટલી ખાલી અન ે કેટલી જ યાઓ 
ચાજથી ચાલ ેછે, અન ે

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ાની તમામ તાલુકાની તાલુકા 
ાથિમક િશ ણાિધકારી ીની ૧૪ જ યા ખાલી છે અને 

તમામ જ યાઓનો ચાજ બીટ કેળવણી ની ર ક ીઓને 
આપેલ છે. 

 (૨) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) જમે બને તેમ જ દી 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  મંજર અંગેનીૂ  દરખા ત 

 ૨૧૨૯૪ ી હતુ કનો ડયા (ઈડર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
િબનસરકારી અને અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગ  મંજર કરવા માટે કેટલી દરખા તો મૂ ળલે હતી, અન ે

  (૧) િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાના વગ  મંજર કરવા માટે કલ ૂ ુ ૦૪ દરખા તો તથા 
િબનસરકારી િબન અનદુાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગવધારા માટે કલ ુ ૧૫ દરખા તો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અને    (૨) તે પૈકી િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર 
મા યિમક શાળાના ૦૨ વગ  તથા િબનસરકારી િબન 
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના ૧૪ વગ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા.  

 (૩) મળેલ દરખા તો પૈકી ક યા શાળાઓના કેટલા 
વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ ? 

  (૩) મળેલ દરખા તો પૈકી િબનસરકારી અનુદાિનત 
ક યા શાળાનો ૦૧ વગ મંજર કરવામા ંઆ યોૂ . 

--------- 
બારડોલી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૩૭ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૯,૩૦,૦૭,૭૨૦/-ની  બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં
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આવી. 
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૭૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . ૯,૧૩,૦૭,૦૦૦/-
નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
દેવગઢ બારીયા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૩૩ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપૂરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાહોદ િજ ાના દેવગઢ બારીયા તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) દાહોદ િજ ાના દવેગઢ બારીયા તાલુકામા ં
નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૯૮૧.૨૯/- લાખની બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૧૩૩ કામો તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

અમદાવાદ યુિનવિસટીમાં ટ લેે ટ િવતરણ પાછળ ખચ 
 ૨૧૩૧૬ ી જગદીશભાઈ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના 
અંતગત અમદાવાદ યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૯૬ ૩૬૯ ૩૦૩ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો ? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૨૧.૮૩ ૨૫.૦૮ ૨૦.૨૦ 
 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૭૪૧ ી મંગળભાઇ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અને 
વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરતમ ગમતના મદેાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમતગમતના મેદાન વગરની 

ાથિમક શાળાઓ 
ડાંગ ૩૨ 

વલસાડ ૨૫૯  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨)  
િજ ો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ડાંગ ૦ ૦ 
વલસાડ ૦ ૦  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં 
રમતગમતના મદેાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

 ૨૧૩૪૭ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે ? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૭૪૪ (સાતસો ચંુમાલીસ) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ છે. 

દાહોદ િજ ાની શાળાઓ મજ/બંધ કરવા બાબત 
 ૨૩૭૧૫ ીમતી ચં કાબને બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓ કયા કારણોસર મજ કે બંધ કરવામાં આવી? 

    
તાલુકા ન ં શાળા મજ/બંધ 

કયાની સં યા 
શાળા 

મજ/બંધનું 
કારણ 

ફતેપૂરા ૨ 

દેવગઢ ૧ 

બાળકોની સં યા 
ઓછી હોવાના 

કારણ ે

--------- 
િબરસા મંુડા ટાયબલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ 

 ૨૧૩૧૯ ી શૈલષેભાઈ મહતાે  (ડભોઇ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના 
અંતગત િબરસા મુંડા ટાયબલ યુિનવિસટી, નમદા 
મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ કરવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

-- ૧૯૪ ૧૫૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો ? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

-- ૧૩.૧૯ ૧૦.૫૩ 
 

--------- 
ભ ચ િજ ાની શાળાઓ બંધ/મજ કરવા બાબત 

 ૨૩૭૩૨ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભ ચ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી 

ાથિમક શાળાઓ બંધ/મજ કરવામાં આવી? 

  (૧)  
તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮  

તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તાલુકો 
બંધ કરલ ે
સરકારી 

ાથિમક 
શાળાની 
સં યા 

મજ કરલ ે
સરકારી 

ાથિમક 
શાળાની 
સં યા 

બંધ કરલ ે
સરકારી 

ાથિમક 
શાળાની 
સં યા 

મજ કરલ ે
સરકારી 

ાથિમક 
શાળાની 
સં યા 

જબુસરં  ૦ ૧ ૦ ૦ 
આમોદ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વાગરા ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભ ચ ૦ ૦ ૦ ૦ 
અંકલે ર ૦ ૦ ૦ ૦ 
હાંસોટ ૦ ૦ ૦ ૦ 
વાલીયા ૦ ૦ ૦ ૦ 
ઝઘડીયા ૦ ૦ ૦ ૦ 
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 (૨) ઉ ત શાળાઓ બંધ/મજ કરવાના શાં 
કારણો છે, અને 

  (૨) િવ ાથ  સં યા ઓછી હોવાના કારણ.ે 

 (૩) ઉ ત શાળાઓમાં ભણતા િવ ાથ ઓનું 
ભણતર ન બગડે તે માટે શાં પગલા ંલેવામાં આ યા? 

  (૩) ન કની શાળામાં વેશ આપેલ છે. 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૬૫ ી િવવેક પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ડાંગ િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત 
તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) અગાઉના વષ માં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તમામ તાલુકાઓની તમામ ામ પંચાયતોમા ં
ક યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોવાથી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ જ ામ 
પંચાયતને ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

 

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મોરબી અને સુર નગર િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ે  

 ૨૩૬૩૫ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના થમ વષમાં વેશ 
મેળવતા િવ ાથ ઓને ટે લેટ આપવા માટે મોરબી અન ે
સુરે નગર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

મોરબી ૪૫૨૪ ૪૫.૨૪ 
સુરે નગર ૬૨૯૫ ૬૨.૯૫  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા, 

  (૨) મોરબીઃ ૩૫૯૮ 
  સુરે નગરઃ ૩૩૨૬ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવ ે
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લટેની િકમત ં (વેરા સહીત) .૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરાં ન પાડવામા ં
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને યા સુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લટે હજ ુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓન ે ટે લટે ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
બોરસદ તાલુકામાં આવેલ ામ પંચાયતોના શોપ ગ સે ટરની હરા  

 ૨૩૬૮૮ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના બોરસદ તાલુકામા ંઆવેલ ામ પંચાયતમા ંબનેલા 
કેટલા શોપ ગ સે ટરની હરા  કરવાની મંજરી છે ા બે ૂ
વષમાં આપવામા ંઆવી, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા શોપ ગ સે ટરોની હરા  
કરવાની મંજરી આપવાની બાકી છેૂ , અને  

 

 (૧) અને (૨) શૂ ય 
  

 (૩) આ મંજરી યાં સુધી આપવામા ંઆવશેૂ ?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

માણસા તાલુકાની શાળાઓ બંધ/મજ કરવા બાબત 
 ૨૩૬૦૯ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર િજ ાના માણસા તાલુકાની 
કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓ મજ કે બંધ કરવામા ં
આવી, 

  (૧) એકપણ ન હ. 

 (૨) ઉ ત શાળાઓમાં અ યાસ કરતા બાળકોનુ ં
િશ ણ ન બગડે તે માટે શી યવ થા કરવામાં આવી, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત શાળાઓ બંધ કે મજ કરવાના કારણો શા ં
છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા યમાં કપોષણ સવની કામગીરીુ  

 ૨૩૬૬૨ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગના  તા.૧૮-
૦૪-૨૦૧૨ ના ઠરાવથી રા યમાં કપોષણના સવની ુ
કામગીરી કરાવવા અંગે કઈ એજ સીઓન ે કામગીરી 
સ પવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) મ હલા અન ે બાળ િવકાસ િવભાગના  તા.૧૮-
૦૪-૨૦૧૨ ના ઠરાવથી રા યમાં કપોષણના સવની ુ
કામગીરી કરાવવા અંગે નીચેની બે એજ સીઓને કામગીરી 
સ પવામા ંઆવેલ. 
(૧) નેશનલ ઈ ટી ટુ ઓફ યુટીશન 
(એન.આઈ.એન), હૈદરાબાદ 
(૨) ઈ ટરનેશનલ ઈ ટી ટુ ઓફ પો યુલેશન સાય સ 
(આઈ.આઈ.પી.એસ), મુંબઈ 

 (૨) તે અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં વષવાર કઈ એજ સીઓન ે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં એજ સીઓને કોઈ રકમ ચૂકવવામા ંઆવી નથી. 

 (૩) ઉ ત એજ સીઓ તરફથી કોઈ અહેવાલ મળેલ 
છે? 

  (૩) હા, . 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાે ુ  

 ૨૩૬૭૪ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામા ં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી અન ે
ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

અમરેલી ૮૨૯૧ 
ભાવનગર ૧૨૧૦૪  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અન ે
અિત ઓછા વજનવળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની 

સં યા 
અમરેલી ૬૩૭૩ ૧૯૧૮ 

ભાવનગર ૯૧૪૫ ૨૯૫૯  
 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
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સવારનો ગરમ ના તો અન ે બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ં સ  તવ 
/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 અમરેલી અન ે ભાવનગર િજ ાના તમામ ઘટકમા ં
૬ માસ થી ૩ વષના બાળકોન ે ટેક હોમ રેશન 
તરીકે બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 
 ભાવનગર િજ ાના ઘોઘા તાલુકાઓમાં દૂધ 

સં વની યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ ફોટ ફાઈડ 
લેવડ િમ ક આપવામા ંઆવે છે.  

--------- 
કોડીનાર તાલુકાની શાળામાં જજ રત ઓરડાઓ 

 ૨૩૭૬૬ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કોડીનાર 
તાલુકામા ં ાથિમક શાળાઓના કેટલા ઓરડાઓ જજ રત 
છે, 

  (૧) ૦૫ ઓરડાઓ જજ રત છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા નવા ઓરડાઓ 
બનાવવાની જ રયાત છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ૫ પૈકી ૨ નવા ઓરડાઓ 
બનાવવાની જ રયાત છે. 

 (૩) ઉ ત જજ રત ઓરડાઓની મરામતની કામગીરી 
કેટલા ખચ કેટલા સમયમાં પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) જજ રત ઓરડાને થાને નવા ઓરડાઓ 
બનાવવાના હોવાથી મરામત કરવાનો  રહેતો ન હોઈ, 
ખચ અને સમયમયાદા દશાવવાનો  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
સુરત મહાનગરપાિલકામા ફી-પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે  

 ૨૧૨૭૨ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત પૂવ) : માનનીય િશ ણમં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે ફી-
પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે ફી 
પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ 
.૧૦,૦૦૦/- ની મયાદામાં સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે. 

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત મહાનગરપાિલકા 
િવ તારમાં કેટલા િવ ાથ ઓને આ યોજના હેઠળ આવરી 
લેવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) ૨૫૨૩૮ 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૫૯૮ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
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બાળકોની સં યા 
અરવ ી ૧૦૩૭૭ 

સાબરકાંઠા ૧૬૯૦૬  
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અને 
અિત ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની 

સં યા 
અરવ ી ૭૮૩૧ ૨૫૪૬ 

સાબરકાંઠા ૧૨૪૧૩ ૪૪૯૩  
 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામા ં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ  તવ 
/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાના તમામ ઘટકમા ં
૬ માસ થી ૩ વષના બાળકોન ેટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 

 અરવ ી િજ ાના િભલોડા અને મેઘરજ તથા 
સાબરકાંઠા િજ ાના ખેડ ા, પોશીના અન ે
િવજયનગર તાલુકાઓમા ં દૂધ સં વની યોજના 
અંતગત પે યરુાઈઝડ ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક 
આપવામાં આવે છે.  

--------- 
ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

 ૨૧૩૩૨ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
ગુજરાત યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૪૦૭૦૫ ૪૧૧૦૫ ૩૭૫૦૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં 

૨૨૪૩.૫૩ ૨૭૯૩.૮૨ ૨૫૦૦.૧૩ 

 
--------- 

સૌરા  યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  
 ૨૧૩૨૧ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
સૌરા  યિુનવિસટી, રાજકોટ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૯૧૨૧ ૩૫૩૯૦ ૩૪૫૨૫ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં 

૨૧૫૬.૨૨ ૨૪૦૫.૩૯ ૨૩૦૧.૭૮ 

 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજરીે ૂ  
 ૨૧૨૪૮ ી ઋિષકશ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં મહેસાણા િજ ામા ં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન 
માટે કેટલી વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ , અન ે

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલુ અનુદાન મંજર કરવામા ં આ યુંૂ ?
  

  (૨) . ૨૪૦/- લાખ. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૫૭૩ ગેનીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામા ં આવતી તાલુકા 
પંચાયતનું તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયલે મહેકમ ૂ
કેટલું છે, 

  (૧)  
સંવગવાર મજંર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા 

પંચાયતનુ ં
નામ 

વગ-
૧ 

વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 

૧ પાલનપુર ૦ ૧ ૨૩ ૫ ૨૯ 
૨ વડગામ ૦ ૧ ૨૦ ૬ ૨૭ 
૩ દાંતા ૧ ૦ ૧૬ ૫ ૨૨ 
૪ અમીરગઢ ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ 
૫ ડીસા ૦ ૧ ૨૦ ૫ ૨૬ 
૬ ધાનેરા ૦ ૧ ૧૫ ૪ ૨૦ 
૭ થરાદ ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 
૮ વાવ ૦ ૧ ૧૭ ૬ ૨૪ 
૯ દયોદર ૦ ૧ ૧૪ ૩ ૧૮ 

૧૦ ભાભર ૦ ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ 
૧૧ કાકંરેજ ૦ ૧ ૧૭ ૬ ૨૪ 
૧૨ લાખણી ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 
૧૩ સુઈગામ ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 
૧૪ દાંતીવાડા ૦ ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ 

 

 
 

બનાસકાંઠા 
 
 
 
 
 

બનાસકાંઠા 

કુલ ૧ ૧૩ ૨૧૭ ૫૭ ૨૮૮ 
૧ માંડવી ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 
૨ ભુજ ૦ ૧ ૨૩ ૩ ૨૭ 
૩ મું ા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 
૪ અબડાસા ૦ ૧ ૧૫ ૪ ૨૦ 
૫ નખ ાણા ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 
૬ ભચાઉ ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 
૭ રાપર ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 
૮ ગાંધીધામ ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ 
૯ અં ર ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 

૧૦ 

ક છ 

લખપત ૦ ૧ ૧૫ ૩ ૧૯ 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં   (૩) વગ-૧, વગ-૨ તથા વગ-૩માં તબ ાવાર સીધી 
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આવશ?ે ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ંઆવશ.ે 
યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક-બ 
સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 

પંચાયતનંુ 
નામ 

વગ-
૧ 

વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 

૧ પાલનપુર ૦ ૧ ૧૪ ૩ ૧૮ ૦ ૦ ૯ ૨ ૧૧ 
૨ વડગામ ૦ ૧ ૧૨ ૪ ૧૭ ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ 
૩ દાંતા ૧ ૦ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૪ ૩ ૭ 
૪ અમીરગઢ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૦ ૬ ૩ ૯ 
૫ ડીસા ૦ ૦ ૧૩ ૪ ૧૭ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ 
૬ ધાનેરા ૦ ૧ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 
૭ થરાદ ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ ૦ ૦ ૭ ૩ ૧૦ 
૮ વાવ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૦ ૧૦ ૫ ૧૫ 
૯ દયોદર ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ ૦ ૦ ૩ ૨ ૫ 

૧૦ ભાભર ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦ ૧ ૩ ૨ ૬ 
૧૧ કાંકરેજ ૦ ૦ ૧૨ ૩ ૧૫ ૦ ૧ ૫ ૩ ૯ 
૧૨ લાખણી ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 
૧૩ સુઈગામ ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 
૧૪ દાંતીવાડા ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૧૧ ૦ ૦ ૧ ૪ ૫ 

 

બનાસકાંઠા 

કુલ ૧ ૧૦ ૧૪૦ ૨૭ ૧૭૮ ૦ ૩ ૭૭ ૩૦ ૧૧૦ 
૧ માંડવી ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ 
૨ ભુજ ૦ ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૧૧ ૦ ૧૧ 
૩ મંુ ા ૦ ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 
૪ અબડાસા ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦ ૦ ૪ ૧ ૫ 
૫ નખ ાણા ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 
૬ ભચાઉ ૦ ૦ ૧૨ ૩ ૧૫ ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ 
૭ રાપર ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ 
૮ ગાંધીધામ ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૨ ૧ ૩ 
૯ અં ર ૦ ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ 

૧૦ લખપત ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૮ ૧ ૯ 
 

ક છ 
 

કુલ ૦ ૭ ૧૦૫ ૨૧ ૧૩૩ ૦ ૩ ૭૩ ૯ ૮૫ 
 

--------- 
વાય ટ સિમટ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯માં એમ.ઓ.યુ.  

 ૨૩૭૧૨ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વાય ટ ગુજરાત લોબલ ઈ વે ટમે ટ 
સિમટ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯માં િસિવલ એિવએશન ે  ે
સિમટવાર કલ કેટલા એમુ .ઓ.ય.ુ કેટલી રકમના થયા 
હતા, અને  

  (૧)  
વષ સં યા રકમ (રોકડમાં) 

૨૦૧૭ ૧૨ આ સિમટમા ંઈ વે ટમે ટ ઈ ટે શન 
માટે મૂડી રોકાણ યાન ે લેવામા ં
આવેલ નથી. 

૨૦૧૯ ૧૮ આ સિમટમા ંઈ વે ટમે ટ ઈ ટે શન 
માટે મૂડી રોકાણ યાન ે લેવામા ં
આવેલ નથી.  

 (૨) તે પૈકી તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સિમટવાર થયેલ એમ.ઓ.ય.ુ પૈકી કેટલા અમલ હેઠળ, 
કેટલા ારિભક તબ ામા ંઅન ેકેટલા રદ થયાં ? 

  (૨)  વષ ૨૦૧૭ ના ૧૨ એમ.ઓ.ય.ુ રદ થયેલ છે અન ે
વષ ૨૦૧૯ ના ૧૮ એમ.ઓ.ય.ુ ારિભક તબ ામા ંછેં . 

--------- 
તાપી અને સુરત િજ ામાં મ યાહન ભોજન યોજનામાં મેનું માણે ભોજન 

 ૨૩૭૩૮ ી સુિનલભાઈ ગાિમત (િનઝર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
સુરત િજ ામા ં છે ા બે વષમાં વષવાર મ યાહન ભોજન 
યોજનામાં મેનુ ં માણ ે ભોજન આપવામાં આવતંુ નથી તે 
બાબતની કેટલી ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અન ે

  (૧) એક પણ નહ . 

 (૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે કોની સામ ેશુ ંકાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજરીૂ  

 ૨૧૨૪૪ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન માટે 
કેટલી વહીવટી મંજરીૂ  આપવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલું અનુદાન મંજર કરવામા ંઆ યુંૂ ?   (૨) . ૨૪૦/- લાખ. 
--------- 

પાલનપુર તાલુકાની શાળાઓ મજ કરવા બાબત 
 ૨૪૨૧૬ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર તાલુકામાં ાથિમક 
શાળાઓ મજ કરવાનુ ંસરકારે આયોજન કરેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) શાળાઓ મજ કરવા બાબતે મા  િવગતો 
મંગાવવામાં આવેલ છે. જ ે અંતગત ૧ િકલોમીટર કરતા 
ઓછા અંતરે આવેલ શાળાઓ, એક જ િબ ડ ગ એક જ 
કે પસ, એક જ ગામમા ં ચાલતી શાળાઓ અંગેની િવગતો 
માંગેલ છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત તાલુકામા ં કઇ કઇ ાથિમક 
શાળાઓ મજ કરવાનું આયોજન છે, અન ે

  (૨) કોઇ િનણય થયેલ નથી. 

 (૩) તે પૈકી મજ થનાર ાથિમક શાળાના 
િવ ાથ ઓનું ભણતર ન બગડે તે માટે શા પગલાં લેવામા ં
આ યા?  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  મંજર અંગેની દરખાૂ ત  

 ૨૧૨૯૩ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
િબનસરકારી અને અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગ  મંજર કરવા માટે કેટલી દરૂ ખા તો મળલે હતી, 

  (૧) િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાના વગ  મંજર કરવા માટે કલ ૂ ુ ૦૪ દરખા તો તથા 
િબનસરકારી િબન અનદુાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગવધારા માટે કલ ુ ૧૫ દરખા તો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ , અને    (૨) તે પૈકી િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર 
મા યિમક શાળાના ૦૨ વગ  તથા િબનસરકારી િબન 
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના ૧૪ વગ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા.  

 (૩) મળેલ દરખા તો પૈકી ક યા શાળાઓના કેટલા 
વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ ? 

  (૩) મળેલ દરખા તો પૈકી િબનસરકારી અનુદાિનત 
ક યા શાળાનો ૦૧ વગ મંજર કરવામા ંઆ યોૂ . 

--------- 
મનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૬૭ ી રાઘવ ભાઇ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મનગર િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સિુવધા 
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અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 
મ તાલુકાનું 

નામ 
ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ 

કરાવેલ ામ પંચાયતની સં યા 

૧ મનગર ૦૬ 
૨ ોલ ૦૫ 
૩ ડીયા ૦૦ 
૪ કાલાવાડ ૦૫ 
૫ લાલપુર ૦૧ 
૬ મ ધપુર ૦૪ 
 કલુ  ૨૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

  (૨) એક પણ નહી. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં જજરીત પંચાયત ઘર 

 ૨૩૫૮૮ ી ચદંન  ઠાકોર  (િસ પુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોના ઘર નથી 
અને  કેટલી ામ પંચાયતોના ઘર જજરીત છે, 

  (૧)  
તાલુકો પંચાયત ઘર 

નથી તેવી 
ા.પં. ની 
સં યા 

જજરીત નવીન 
બનાવવાપા  
ા.પં. ની સં યા 

જજરીત  
રીપેર ગ 

કરવાપા  
ા.પં. ની 
સં યા 

પાટણ ૦ ૦૬ ૧૮ 
સર વતી ૦ ૦૬ ૧૭ 
િસ પુર ૦ ૧૦ ૧૦ 
ચાણ મા ૦ ૧૨ ૦૬ 
હારીજ ૦ ૦૨ ૦૬ 
સમી ૦ ૦૨ ૧૮ 
શંખે ર ૦ ૦૫ ૦૦ 
રાધનપુર ૦ ૦૧ ૧૪ 
સાંતલપુર ૦ ૦૩ ૦૮ 

કુલ ૦ ૪૭ ૯૭  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ઉ ત 
તાલુકાવાર કેટલા પંચાયત ધર નવા મંજર કરવામાં આ યાૂ  
અને જજરીત કેટલા પંચાયત ઘર સમારકામ કરવામા ં
આ યા, અન ે
 

  (૨)  
તાલુકો મંજર કરલ ૂ ે

નવીન 
ા.પં.ની 
સં યા 

સમારકામ 
કરલ ાે .પં.ની 

સં યા 

પાટણ ૦૦ ૦૮ 
સર વતી ૦૧ ૦૭ 
િસ પુર ૦૩ ૦૫ 
ચાણ મા ૦૧ ૧૩ 
હારીજ ૦૧ ૦૯ 
સમી ૦૧ ૦૮ 
શંખે ર ૦૨ ૦૧ 
રાધનપુર ૦૨ ૧૮ 
સાંતલપુર ૦૨ ૧૧ 

કુલ ૧૩ ૮૦  
 (૩) ઉ ત ખૂટતા પંચાયત ઘર યા ં સુધીમા ં
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) તા. ૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ તબ ાવાર 
કાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે 
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આંગણવાડી ક ોમાં બાળકદીઠ પૌિ ક ગરમ આહારે  
 ૨૩૬૩૮ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
આંગણવાડી કે ોમાં બાળકોન ે અપાતા પૌિ ક ગરમ 
આહાર બાળકદીઠ કેટલો આપવામાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
તમામ  આંગણવાડી કે ોમાં સવારનો ગરમ પૌિ ક આહાર 

િત દન િત લાભાથ  ૫૦ ામ માણે અને બપોરનો 
ગરમ પૌિ ક આહાર િત દન િત લાભાથ  ૮૦ ામ 

માણે અઠવા ડયાના છ દવસ આપવામા ંઆવે છે. 
 (૨) ઉ ત પૌિ ક આહારની બાળકદીઠ િકમત ં
કેટલી અંદાજવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) ઉ ત પૌિ ક આહારની બાળકદીઠ િકમત આ ં
મુજબ આંદાજવામાં આવેલ છે. 

લાભાથ  વગ દર ( િત લાભાથ  િત 
દન) 

બાળકો (૬ માસથી ૭૨ માસ) . ૮-૦૦ 
અિત ઓછા વજનવાળા બાળકો 
(૬ માસથી ૭૨ માસ) 

. ૧૨-૦૦ 

 
 (૩) ઉ ત અંદાજવામા ંઆવેલ િકમતના દર યારથી ં
અમલમાં છે? 

  (૩) આ અંદાજવામાં આવલે િકમતના દર સરકાર ીના ં
તા.૦૩-૦૨-૨૦૧૮ ના ઠરાવથી અમલમાં છે. 

--------- 
અમદાવાદ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

 ૨૧૩૧૫ ી બલરામભાઈ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
અમદાવાદ યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૯૬ ૩૬૯ ૩૦૩ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં 

૨૧.૮૩ ૨૫.૦૮ ૨૦.૨૦ 

 
--------- 

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૩૬૪૭ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
અને દેવભિૂમ ારકા િજ ામા ં આવતી તાલુકા પંચાયતનુ ં
તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ  

  (૧)  

 
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું 

નામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ મનગર ૦ ૧ ૨૯ ૪ ૩૪ 
૨ ોલ ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 
૩ ડીયા ૦ ૧ ૨૩ ૩ ૨૭ 
૪ કાલાવડ ૦ ૧ ૨૭ ૪ ૩૨ 
૫ લાલપુર ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 
૬ મ ધપુર ૦ ૧ ૨૬ ૪ ૩૧ 
 

મનગર 

કલુ  ૦ ૬  ૧૪૬ ૨૩ ૧૭૫ 
૧ દેવભૂિમ ખંભાળીયા ૦ ૧ ૨૬ ૪ ૩૧ 
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૨ ભાણવડ ૦ ૧ ૨૨ ૩ ૨૬ 
૩ ક યાણપુર ૦ ૧ ૨૨ ૩ ૨૬ 
૪ ારકા ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 

 

ારકા 

કલુ  ૦ ૪ ૮૮ ૧૪ ૧૦૬ 
        

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨)  

 

સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનું 

નામ 
વગ-૧ 

વગ-
૨ 

વગ-૩ વગ-૪ કલુ  વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

૧ મનગર ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૧૭ ૨ ૧૯ 
૨ ોલ ૦ ૦ ૯ ૩ ૧૨ ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 
૩ ડીયા ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ ૦ ૧ ૧૪ ૨ ૧૭ 
૪ કાલાવડ ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૧૭ ૨ ૧૯ 
૫ લાલપુર ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૧૪ ૨ ૧૬ 
૬ મ ધપુર ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ ૦ ૦ ૧૫ ૩ ૧૮ 
 

મનગર 

કલુ  ૦ ૪ ૫૮ ૧૧ ૭૩ ૦ ૨ ૮૮ ૧૨ ૧૦૨ 
૧ ખંભાળીયા ૦ ૦ ૮ ૪ ૧૨ ૦ ૧ ૧૮ ૦ ૧૯ 
૨ ભાણવડ ૦ ૧ ૭ ૩ ૧૧ ૦ ૦ ૧૫ ૦ ૧૫ 
૩ ક યાણપુર ૦ ૧ ૬ ૩ ૧૦ ૦ ૦ ૧૬ ૦ ૧૬ 
૪ ારકા ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ 

 

દેવભૂિમ 
ારકા 

કલુ  ૦ ૨ ૨૯ ૧૩ ૪૪ ૦ ૨ ૫૯ ૧ ૬૨ 
 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૨ અન ે વગ-૩ મા ં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 
આણંદ એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  

 ૨૧૩૧૦ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના 
અંતગત આણંદ એ ીક ચર યુિનવિસટી, આણંદ મારફત 
કલુ  કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ  કરવામાં 
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-

૨૦ 
લાભાથ ઓની 

સં યા 
૩૧૮ ૬૦૫ ૦ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-

૨૦ 
થયેલ ખચ  

( . 
લાખમાં)  

૧૭.૫૩ ૪૧.૧૨ ૦ 

 
--------- 

દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાની શાળામાં િશ કોનું મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૩૫૮૨ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ાના દાતંા અને અમીરગઢ તાલુકાઓમા ં
સરકારી ાથિમક અને મા યિમક શાળાઓમાં િશ કોનુ ં

  (૧)  
તાલુકા સરકારી ાથિમક 

શાળાઓમાં 
સરકારી મા યિમક 

શાળાઓમાં 
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મંજર મહેકમ કેટલુ છેૂ , િશ કોનું મંજર ૂ
મહકમે  

િશ કોનું મંજર ૂ
મહકમે  

દાંતા ૧૩૨૬ ૧૫ 
અમીરગઢ ૭૨૨ ૧૫  

 (૨) તે અ વયે કેટલા િશ કોની ઘટ છે, અને    (૨)  
તાલુકા સરકારી ાથિમક 

શાળાઓમાં 
િશ કોની ઘટ 

સરકારી 
મા યિમક 

શાળાઓમાં 
િશ કોની ઘટ 

દાંતા ૨૯ ૦૨ 
અમીરગઢ ૧૨ ૦૧  

 (૩) ઉ ત ઘટ પૂરી ન કરવાના કારણો શું છે?   (૩)  
 દર વષ િવ ાથ  સં યામાં વધ-ઘટ, રા નામુ,ં 

િનવૃિ , અવસાન જવેા કારણોસર ઘટ પડે છે. 
ાથિમક શાળાઓ માટે દર વષ કે પ કરી આ ઘટ 

સરભર કરવામા ંઆવે છે. 
 મા યિમક શાળાઓ માટે આિથક રીતે નબળા વગ 

માટે અનામતની ગવાઈ થતા,ં તે અ વયે નવા 
રો ટર રિજ ટર તૈયાર કરવાના થતા હોવાથી તેમજ 
આ જ યાઓ પર ભરતી અંગેના ભરતી િનયમોમા ં
સુધારા કરવાના થતા હોવાથી ઘટ પૂરી થઈ શકેલ 
નથી. 

--------- 
અમદાવાદ અને સુર નગર િજ ાની શાળામાં રમતે -ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૬૧૫ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને સુરે નગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી 

ાથિમક શાળાઓમાં રમત ગમતના મેદાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમત-ગમતના મેદાન વગરની 

સરકારી ાથિમક શાળાઓની સં યા 
અમદાવાદ ૬૨ 
સુરે નગર ૧૯૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨) એકપણ ન હ. 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
રમતગમતના મદેાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૭૦૫ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અને 
પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

ખેડા ૧૯૨૬૯ 
પંચમહાલ ૨૦૦૩૬  
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 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અને 
અિત ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 
ખેડા ૧૪૫૧૦ ૪૭૫૯ 

પંચમહાલ ૧૫૧૧૦ ૪૯૨૬  
 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દરૂ કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે છે ા બે વષમા ં
આ મુજબની કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનુ ં ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 ખેડા અને પંચમહાલ િજ ાના તમામ ઘટકમાં ૬ 
માસ થી ૩ વષના બાળકોન ે ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 

 પંચમહાલ િજ ાના તમામ તાલુકાઓમાં દૂધ 
સં વની યોજના અંતગત પે યરુાઈઝડ ફોટ ફાઈડ 
લેવડ િમ ક આપવામા ંઆવે છે.  

--------- 
ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

 ૨૧૩૩૩ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના 
અંતગત ી ગોિવદં ગુ  યિુનવિસટી, ગોધરા મારફત કલ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ  કરવામા ં આ યા, 
અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-

૨૦ 
લાભાથ ઓની 

સં યા 
૧૧૩૪૨ ૧૫૪૫૧ ૭૦૩૧ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-

૨૦ 
થયેલ ખચ  

( . 
લાખમાં)  

૬૨૫.૧૩ ૧૦૫૦.૧૭ ૪૬૮.૭૬ 

 
જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનુ મંજર મહકમૂ ૂ ે  

 ૨૩૬૫૫ ી ભીખાભાઈ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ અન ેૂ
ગીર સોમનાથ િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનુ 

  (૧)  
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તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ  
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું 

નામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ માંગરોળ ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 
૨ ભસાણ ૦ ૧ ૧૫ ૩ ૧૯ 
૩ મદરડા ૦ ૧ ૨૦ ૩ ૨૪ 
૪ િવસાવદર ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 
૫ વંથલી ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 
૬ કેશોદ ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 
૭ માળીયા હા. ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 
૮ જનાગઢૂ  ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 
૯ માણાવદર ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 
 

જનાગઢૂ  

કલુ  ૦ ૯  ૧૬૮ ૩૨ ૨૦૯ 
૧ ઉના ૦ ૧ ૨૫ ૫ ૩૧ 
૨ કોડીનાર ૦ ૧ ૨૫ ૫ ૩૧ 
૩ ગીરગઢડા ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 
૪ તાલાલા ૦ ૧ ૨૫ ૪ ૩૦ 
૫ વેરાવળ ૦ ૧ ૨૫ ૮ ૩૪ 
૬ સુ ાપાડા ૦ ૧ ૭ ૪ ૧૨ 

 

ગીર 
સોમનાથ 

કલુ  ૦ ૬ ૧૧૯ ૨૬ ૧૫૧ 
 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨)  

 

સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનું નામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

૧ માંગરોળ ૦ ૦ ૧૦ ૩ ૧૩ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ 
૨ ભસાણ ૦ ૦ ૫ ૩ ૮ ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૧૧ 
૩ મદરડા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 
૪ િવસાવદર ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૩ ૨ ૧૫ 
૫ વંથલી ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 
૬ કેશોદ ૦ ૧ ૫ ૩ ૯ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 
૭ માળીયા હા. ૦ ૧ ૮ ૩ ૧૨ ૦ ૦ ૧૧ ૦ ૧૧ 
૮ જનાગઢૂ  ૦ ૧ ૮ ૩ ૧૨ ૦ ૦ ૧૪ ૧ ૧૫ 
૯ માણાવદર ૦ ૦ ૭ ૨ ૯ ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 
 

જનાગઢૂ  

કલુ  ૦ ૬ ૬૯ ૨૩ ૯૮ ૦ ૩ ૯૯ ૯ ૧૧૧ 
૧ ઉના ૦ ૦ ૧૪ ૨ ૧૬ ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ 
૨ કોડીનાર ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૧૫ ૪ ૧૯ 
૩ ગીરગઢડા ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ 
૪ તાલાલા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૭ ૨ ૧૯ 
૫ વેરાવળ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૦ ૧૮ ૭ ૨૫ 
૬ સુ ાપાડા ૦ ૧ ૫ ૨ ૮ ૦ ૦ ૨ ૨ ૪ 

 

ગીર 
સોમનાથ 

કલુ  ૦ ૪ ૫૦ ૮ ૬૨ ૦ ૨ ૬૯ ૧૮ ૮૯ 
 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૨ અન ે વગ-૩ મા ં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 
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સુર નગર િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભ ે ે  
 ૨૧૨૯૦ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરે નગર િજ ામાં સરકારી અને ા ટ-
ઈન-એઈડ મા યિમક અન ે ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાઓમા ં મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત 
મફત પા  પુ તક યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
કેટલા િવ ાથ ઓને લાભ આપવામાં આ યો, અને  

  (૧) ૩૭,૨૬૭ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) .૧,૮૧,૩૯,૨૨૦ 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

 ૨૧૨૮૧ ી ભરતભાઇ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ વલસાડ િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૯૨,૯૭,૮૦૦/- 

--------- 
સુરત અને ભ ચ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૭૩૪ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત અન ે
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા બાળકોની ુ
સં યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત અન ે
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

સુરત ૧૪૯૧૬ 
ભ ચ ૧૩૯૮૮  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અન ેઅિત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 
સુરત ૧૧૫૭૬ ૩૩૪૦ 
ભ ચ ૧૦૪૮૪ ૩૫૦૪  

 (૩) આવા બાળકોમાથંી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી ક  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પુ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ં
સ વ/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું
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પૂ ં  પાડવામાં આવે છે. 
 સુરત અને ભ ચ િજ ાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ 

થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામાં આવ ેુ
છે. 

 સુરત અન ે ભ ચ િજ ાના તમામ તાલુકાઓમા ં
દૂધ સં વની યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ 
ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક આપવામા ંઆવે છે.  

--------- 
દાહોદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

 ૨૧૪૧૪ ી શૈલેષભાઇ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ દાહોદ િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૩,૨૯,૪૭,૨૦૦/- (અંકે . ણ કરોડ 
ઓગણ ીસ લાખ સુડતાલીસ હ ર બસો પૂરા.) 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 

 ૨૧૩૫૭ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતની ધોરણ-૯માં 
અ યાસ કરતી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ આપવા 
માટેની યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં કેટલી િવ ાથ નીઓન ે સાયકલ ભટે 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૫૭૯૦ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ાની આંગણવાડીઓમાં ઓરડાની ઘટ 

 ૨૩૫૭૯ ી નથાભાઇ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાં ચાલ ેછે, અન ે

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર આ મુજબ આંગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાં ચાલ ેછે. 

તાલુકાનું 
નામ 

ભાડાના મકાનમાં ચાલતા 
આંગણવાડી ક ોે  

દાંતા  ૧૬ 
અમરીગઢ ૨ 
પાલનપુર ૪૮ 
ડીસા ૩૩ 
દયોદર ૧ 

ભાભર ૫ 
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કાંકરેજ ૧૪ 
થરાદ ૧૪ 
વાવ ૧૦ 
સુઇગામ ૧ 
દાંતીવાડા ૨ 
લાખણી ૨ 
ધાનેરા ૪ 
વડગામ ૧૮  

 (૨) ભાડાના મકાનમાં ચાલતી આંગણવાડીઓને 
સરકાર યાં સુધીમા ંપોતાના મકાન બનાવી આપશ?ે 

  (૨) બનતી વરાએ  

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટ ે  

 ૨૧૨૭૬ ી કનભુાઇ પટલ ે  (સાણંદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક યાઓ 
માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ કેટલી 
રકમના બો ડ આપવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) . ૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંઉ ત િ થિતએ 
અમદાવાદ િજ ામા ં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૩૩૭૨ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) . ૬૭,૪૪,૦૦૦/- 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં આનુષાંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયૂ ે  

 ૨૧૪૧૧ ી દેવાભાઇ માલમ  (કેશોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યમા ં
ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓના અ યાસન ેલગતા 
આનુષાંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  
દીઠ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૧) આર.ટી.ઇ. હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં
અ યાસ કરતા િવ ાિથઓન ે આનુષાંિગક ખચની સહાય 
યોજના હેઠળ િવ ાથ દીઠ વાિષક . ૩૦૦૦/- ની સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે. 

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ જનાગઢ િજ ામાં કેટલા િવ ાથ ઓને આ યોજના ૂ
હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૯૨૦૬ 

--------- 
તાપી િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

 ૨૧૩૪૯ ી કાંિતભાઇ બલર  (સરુત-ઉ ર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ તાપી 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૧૦૨૧ (એક હ ર એકવીસ) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ 
છે. 

--------- 
તાપી િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

 ૨૧૩૫૦ ી વીણભાઇ ધોધારી (કરજં ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ તાપી   (૧) હા 
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િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે
 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૧૦૨૧ (એક હ ર એકવીસ) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ 
છે. 

--------- 
ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ  

 ૨૧૩૩૧ ી સુરશભાઇ પટલ ે ે (મણીનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
ગુજરાત યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ  કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૪૦૭૦૫ ૪૧૧૦૫ ૩૭૫૦૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં  

૨૨૪૩.૫૩ ૨૭૯૩.૮૨ ૨૫૦૦.૧૩ 

 
--------- 

ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ાની શાળામાં રમતે -ગમતના મેદાનો 
 ૨૩૬૦૮ ડૉ.સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને મહેસાણા િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરમત ગમતના મદેાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમત-ગમતના મેદાન વગરની સરકારી 

ાથિમક શાળાઓની સં યા 
ગાંધીનગર ૧૨૨ 
મહેસાણા ૮૮  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ે છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨) એકપણ ન હ. 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં 
રમતગમતના મદેાનો યા ંસુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં સકંિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

 ૨૧૩૪૮ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય આ દ તી િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૭૪૪ (સાતસો ચંુમાલીસ) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં જજરીત પંચાયત ઘરો 

 ૨૩૬૮૪ ી િવણભાઈ મા   (ગઢડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ાના ઉમરાળા, વલભીપુર અને બોટાદ િજ ાના ગઢડા 
તાલુકામા ંકેટલી ામ પંચાયતના પંચાયત ઘર જજરીત છે 
અને કેટલા નવા બનાવવાના છે, અને 

  (૧)  
િજ ો તાલુકો જજરીત ા.પં. ઘરની સં યા 

ઉમરાળા ૦૭ 
ભાવનગર 

વલભીપુર ૧૦ 
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બોટાદ ગઢડા ૧૨ 
કલુ  ૨૯  

 (૨) તે અ વયે નવા પંચાયત ઘરો કેટલા સમયમા ં
નવા બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૨) નવા બનાવવા અંગે તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના 
ઠરાવથી ન ી થયેલ નીિત અ વયે તબ ાવાર કાયવાહી 
કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં િવ ાલ ી બો ડ યોજના 

 ૨૧૪૧૦ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક યાઓ 
માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ કેટલી 
રકમના બો ડ આપવામા ંઆવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
ગાંધીનગર િજ ામાં કેટલી ક યાઓન ે આવરી લેવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૧૩૩ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૨,૬૬,૦૦૦/- 

--------- 
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૭૨૨ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને સરુત િજ ામા ં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા અન ે
સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

વડોદરા ૨૦૮૦૬ 
સુરત ૧૪૯૧૬  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અને અિત 
ઓછા વજનવળા બાળકો કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અન ે અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 
વડોદરા ૧૫૬૪૭ ૫૧૫૯ 
સુરત ૧૧૫૭૬ ૩૩૪૦  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમા ંસુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનુ ં ભોજન 
આપવામાં આવ ે છે. અઠવા ડયામા ં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 સુરત અન ે વડોદરા િજ ાના તમામ ઘટકમા ં ૬ 
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માસ થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અન ેઅિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોન ે ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લુ ં ઈ જવા કેલરેી 

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 
 સુરત િજ ાના તમામ તાલુકાઓમા ં દૂધ સં વની 

યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ ફોટ ફાઈડ લેવડ 
િમ ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 
તાપી િજ ામાં ાથિમક શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સગવડો 

 ૨૧૪૦૨ ી પૂણશ મોદી (સુરત પિ મ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ામાં કેટલી ાથિમક શાળાઓમા ં પીવાના પાણીની 
સગવડો ઉપલ ધ છે, 

  (૧) ૮૦૧ 

 (૨) કેટલી શાળાઓમા ં પીવાના પાણીની સગવડો 
બાકી છે, અન ે

  (૨) ૦૦ 

 (૩) બાકીની શાળાઓમા ંપીવાના પાણીની સગવડો 
યારે આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) -- 

--------- 
બનાસકાંઠા અને મહસાણા િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાે ુ  

 ૨૩૫૮૫ ી િશવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અન ેમહેસાણા િજ ામા ંિજ ાવાર કપોષણથી ુ
પીડાતા બાળકોની સં યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને મહેસાણા િજ ામા ં િજ ાવાર કલ ઓછા અન ે અિત ુ
ઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

બનાસકાંઠા ૨૮૨૬૫ 
મહેસાણા ૮૪૨૪  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અને અિત 
ઓછા વજનવળા બાળકો કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની 

સં યા 

બનાસકાંઠા ૨૦૯૭૩ ૭૨૯૨ 
મહેસાણા ૬૫૫૬ ૧૮૬૮  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દરૂ કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અન ે બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ંસ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ પૂું ં  
પાડવામાં આવે છે. 
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 બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ાના તમામ 
ઘટકમાં ૬ માસ થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ 
રેશન તરીકે બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલરેી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 

 બનાસકાંઠા િજ ાના તમામ તાલુકાઓમાં દૂધ 
સં વની યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ 
ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક આપવામા ંઆવે છે.  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

 ૨૧૨૮૨ ી કનભુાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓન ે વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ વલસાડ િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૯૨,૯૭,૮૦૦/- 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજર જ યાૂ  

 ૨૧૨૯૬ ી અરિવંદકમાર પટલ ુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં િશ ણ િન ર કની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ ૂ
છે, 

  (૧)  
અમદાવાદ િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજર થયેલ ૂ

જ યાઓ નીચે મુજબ છે. 
૧૫ જ યાઓ  

 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી ૂ
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
ભરાયેલ જ યાઓ ખાલી જ યાઓ 

૧૧ ૦૪  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કેટલા સમયમા ંભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) આ જ યાઓ પૈકી સીધી ભરતીથી ભરવાપા  
જ યાઓ માટે ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ારા હેરાત 
આપેલ છે જનેી પસંદગીયાદી મ ેથી ભરી શકાશ.ે 
બઢતીથી ભરવાપા  જ યાઓની બાબત યાયાિધન છે. 

ગણપત યુિનવિસટીમાં ટે લેટ િવતરણ પાછળ ખચ 
 ૨૧૩૩૯ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
ગણપત યુિનવિસટી, ખેરવા મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૫૧૩ ૨૬૩૭ ૧૯૧૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં 

૮૩.૩૯ ૧૭૯.૨૩ ૧૨૭.૩૪ 

 
--------- 

ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  
 ૨૧૩૩૪ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 

ી ગોિવદં ગુ  યુિનવિસટી, ગોધરા મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ  કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૧૩૪૨ ૧૫૪૫૧ ૭૦૩૧ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં  

૬૨૫.૧૩ ૧૦૫૦.૧૭ ૪૬૮.૭૬ 

 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ાઓમાં મ યાહન ભોજન ારા દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 
 ૨૧૫૫૧ ીમતી મનીષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા-
ઉદેપુર િજ ાના કેટલા અને કયા કયા  તાલુકામાં દૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા-ઉદેપુર 
િજ ાના બોડેલી તાલુકામાં મ યાહન ભોજન યોજના ારા દૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે. 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ બોડેલી .૨,૧૫,૧૮,૩૬૩ .૨,૧૨,૧૬,૫૪૦ .૪,૨૭,૩૪,૯૦૩  
--------- 

ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટે લેટ િવતરણ પાછળ ખચ  
 ૨૧૩૩૦ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના અંતગત 
ગુજરાત યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ  કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૪૦૭૦૫ ૪૧૧૦૫ ૩૭૫૦૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં  

૨૨૪૩.૫૩ ૨૭૯૩.૮૨ ૨૫૦૦.૧૩ 

 
--------- 

ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં સામા ક વનીકરણ અ વયે ખચૂ  
 ૨૩૬૭૦ ી પંુ ભાઈ વંશ  (ઉના) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર સામા ક વનીકરણ અ વયે કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો, 

  (૧)                  ( િપયા લાખમા)ં 
િજ ાનું નામ વષ 

ગીર સોમનાથ જનાગઢૂ  
૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૭.૫૭ ૩૯૧.૫૫ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની 

૧૪૭.૯૦ ૧૩૯.૯૪ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કેટલા 
રોપાનું વાવેતર કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૨)                 (રોપાઓની સં યા લાખમા)ં 
િજ ાનું નામ વષ 

ગીર સોમનાથ જનાગઢૂ  
૨૦૧૮-૧૯ ૪.૫૮ ૬.૧૦ 
૨૦૧૯-૨૦ ૩.૧૭ ૪.૨૪ 
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(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની 
િ થિતએ)  

 (૩) ઉ ત વાવેતર થયેલા રોપાઓ િવત રહે તે 
માટે શા પગલાં લેવામાં આવે છે? 

  (૩) યોજના/મોડલની ગવાઈ મુજબ માવજત તથા 
ર ણની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

--------- 
ગણપત યુિનવિસટીમાં ટે લેટ િવતરણ પાછળ ખચ 

 ૨૧૩૩૮ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખરેાલુ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
ગણપત યુિનવિસટી, ખેરવા મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ  કરવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૫૧૩ ૨૬૩૭ ૧૯૧૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમા)ં  

૮૩.૩૯ ૧૭૯.૨૩ ૧૨૭.૩૪ 

 
--------- 

સુર નગર િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે ે  
 ૨૧૨૯૨ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરે નગર િજ ામાં સરકારી અને ા ટ-
ઈન-એઈડ મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા ં
મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત મફત પા  
પુ તક યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેલાભ આપવામાં આ યો, અને  

  (૧) ૩૭,૨૬૭ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) .૧,૮૧,૩૯,૨૨૦ 

--------- 
પાટણ િજ ાની શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ 

 ૨૪૨૨૦ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
કેટલા ઓરડાની ઘટ છે, અને  

  (૧)  
તાલુકા ખૂટતા ઓરડાની સં યા 

ચાણ મા ૩૬ 
હારીજ ૮૯ 
પાટણ ૭૪ 

રાધનપુર ૧૦૬ 
સમી ૪૪ 

સાંતલપુર ૨૯ 
સર વતી ૧૩૨ 
શંખે ર ૩૫ 
િસ પુર  ૭૩ 

કુલ ૬૧૮  
 (૩) ઉ ત ખૂટતા ઓરડાઓ યા ં સુધીમા ં
બનાવવામા ંઆવનાર છે? 

  (૩) આગામી વષ માં તબ ાવાર જમે બને તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

 ૨૧૩૪૫ ી દુ યંતભાઈ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ભ ચ 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૫૩૬ (પાંચસો છ ીસ) લાભાથ ઓન ેલાભ મળેલ છે. 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

 ૨૧૩૪૪ ી અરિવંદ પટલ ે  (ધરમપુર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ડાંગ 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૪૦૮ (ચારસો આઠ) લાભાથ ઓન ેલાભ મળલે છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં તલાટી કમ મં ીનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૧૭૧ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર તલાટી કમ મં ીનુ ં મંજર થયેલ ૂ
મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧)  
મ તાલુકો તલાટી કમ મં ીનું 

મંજર મહકમૂ ે  
૧ દસ ોઈ ૬૨ 
૨ સાણંદ ૫૩ 
૩ ધોળકા ૭૬ 
૪ બાવળા ૪૮ 
૫ િવરમગામ ૪૬ 
૬ દે ોજ ૩૮ 
૭ માંડલ ૨૫ 
૮ ધંધુકા ૪૭ 
૯ ધોલેરા ૩૩ 

 કલુ  ૪૨૮  
 (૨) તે અ વયે કેટલી જ યાઓ ભરાયેલી છે અને 
કેટલી ખાલી છે, અને  

  (૨)  
મ તાલુકો ભરલી જ યાઓે  ખાલી જ યાઓ 

૧ દસ ોઈ ૫૧ ૧૧ 
૨ સાણંદ ૪૬ ૦૭ 
૩ ધોળકા ૫૭ ૧૯ 
૪ બાવળા ૩૮ ૧૦ 
૫ િવરમગામ ૩૧ ૧૫ 
૬ દે ોજ ૨૫ ૧૩ 
૭ માંડલ ૧૭ ૦૮ 
૮ ધંધુકા ૨૫ ૨૨ 
૯ ધોલેરા ૨૩ ૧૦ 

 કલુ  ૩૧૩ ૧૧૫  
 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) ૧૦ વષ ય ભરતી કેલે ડર અંતગત નવી ભરતી 
કયથી ઘટ પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
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છોટાઉદેપુર તાલુકાના રાયસ ગપૂરા ગામમાંથી વરધી ફિળયાન ેઅલગ ગામનો દર ો 
 ૨૩૭૨૦ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટાઉદેપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ાના છોટાઉદેપુર તાલુકાના રાયસ ગપૂરા ગામમાંથી 
વરધી ફિળયાને અલગ પાડી અલગ ગામનો દર ો 
આપવાની માંગણી સરકારને યારે મળી, 

  (૧) આ બાબત અંગેની માંગણી મળલે નથી. 

 (૨) ઉ ત માગણી અ વયેની દરખા ત ઉ ત 
િ થિતએ કયા તબ ે  છે,અન ે

 

 (૩) તેને અલગ ગામનો દર ો યારે આપવામા ં
આવશ?ે 

 

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નમદા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો લાભ 

 ૨૧૩૫૪ ી કતનભાઇ ઈનામદાર ે  (સાવલી) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 
િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ,અને 

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના અંતગત 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવામાં આ યો? 

  (૨) ૪૪,૬૨૦ 

--------- 
ખેડા િજ ામાં શાળાના વગવધારા માટની દરખા તે  

 ૨૧૨૮૬ ી અજુનિસંહ ચૈહાણ  (મહેમદાવાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં િબનસરકારી 
અને અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગવધારા 
માટે કેટલી દરખા તો મળેલ હતી, અને 

  (૧) િબનસરકારી અનદુાિનત ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાના વગવધારા માટે કલ ુ ૨૧ દરખા તો તથા 
િબનસરકારી િબન અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગવધારા માટે કલ ુ ૦૫ દરખા તો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં અ યાૂ ?   (૨) તે પૈકી િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર 
મા યિમક શાળાના ૧૦ વગ  તથા િબનસરકારી િબન 
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના ૦૪ વગ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા. 

--------- 
દાંતા તાલુકામાં ે ીય વનીકરણ 

 ૨૧૫૪૭ ીમતી માલતી મહ રી ે  (ગાંધીધામ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના દાંતા તાલુકામાં િે ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૮૫ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૪૨૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . 

લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૪૯૧.૨૩ 
૨૦૧૯-૨૦ ૧૩૨.૦૦ 
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(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ)  

--------- 
નાખવાની મંજરીૂ  

 ૨૩૬૬૦ ી બાબભુાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને ગીર-સોમનાથ િજ ામાં ઓ ટીકલ ફાયબર કેબલ 
નાંખવાની મંજરી વન િવભાગ ારા આપવામાં આવેલ છે તે ૂ
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો વન િવ તાર અને અ યાર ય 
િવ તારમાંથી પસાર થતા રોડના મ યિબંદુથી કેટલા અંતરે 
ઉ ત ફાયબર ઓ ટીકલ કેબલ નાંખવાની મંજરી આપવામા ંૂ
આવેલ છે, અન ે

  (૨) વન િવ તાર અન ે અ યાર ય િવ તારમાંથી 
પસાર થતા રોડ સાઈડ અન ે વન િવ તારોમાં વન 
(સંર ણ) 
ધારા-૧૯૮૦ વતમાન ધારા ધોરણો મુજબ યુઝર 
એજ સીને રાઈટ ઓફ વેના છેડાથી એક મીટરના અંતરે 
ઓ ટીકલ ફાયબર કેબલ નાંખવાની મંજરી આપવામા ંઆવે ૂ
છે. 

 (૩) જનાગઢ અન ે ગીરૂ -સોમનાથ િજ ામા ં
િજ ાવાર વન િવ તારના કેટલા અ યાર ય િવ તાર અન ે
કેટલા વન િવ તારમાંથી ઉ ત ઓ ટીકલ ફાયબર કેબલ 
નાંખવાની મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ ? 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ામાં અ યાર ય િવ તારમાં ૦.૯૯ હેક., અનામત 
જગલમાં ં ૧.૫૮ હેક. અન ે ોટે ટેડ જગલમા ંં ૬૫.૫૮ હેક. 
અને ગીર-સોમનાથ િજ ામા ં અ યાર ય િવ તારમા ં
૦.૫૫ હેક., અનામત જગલમાં ં ૦.૪૨ હેક. અને ોટે ટેડ 
જગલમાં ં ૪૩.૦૩ હેક. િવ તારમા ંઓ ટીકલ ફાયબર કેબલ 
નાંખવાની મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ . 

--------- 
વલસાડ અને ભ ચ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૭૪૯ ી તુભાઇ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
અને ભ ચ િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) પ ક-અ મુજબ 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પ ક-બ મુજબ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ ે?   (૩) વગ-૨ તથા વગ-૩ માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અન ે બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક-અ 
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા 

પંચાયતનું  વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ વલસાડ ૦ ૧ ૨૯ ૩ ૩૩ 
૨ પારડી ૧ ૦ ૨૪ ૪ ૨૯ 
૩ વાપી ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 
૪ ઉમરગામ ૦ ૧ ૨૨ ૩ ૨૬ 
૫ ધરમપુર ૦ ૧ ૨૬ ૪ ૩૧ 
૬ કપરાડા ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ 
 

વલસાડ 

કલુ  ૧ ૫ ૧૨૪ ૧૭ ૧૪૭ 
૧ ભ ચ ભ ચ ૦ ૧ ૨૬ ૬ ૩૩ 
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૨ અંકલે ર ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 
૩ હાંસોટ ૦ ૧ ૧૯ ૫ ૨૫ 
૪ વાલીયા ૧ ૦ ૨૧ ૭ ૨૯ 
૫ ને ંગ ૦ ૧ ૧૨ ૧ ૧૪ 
૬ જબુસરં  ૦ ૧ ૨૩ ૫ ૨૯ 
૭ આમોદ ૦ ૧ ૨૨ ૭ ૩૦ 
૮ વાગરા ૦ ૧ ૨૨ ૬ ૨૯ 
૯ ઝઘડીયા ૧ ૦ ૨૯ ૭ ૩૭ 
 કલુ  ૨ ૭ ૧૯૬ ૪૮ ૨૫૩ 

પ ક-બ 
સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 

પંચાયતનું  વગ-
૧ 

વગ-
૨ 

વગ-
૩ 

વગ-
૪ 

કલુ  વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

૧ વલસાડ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૧૭ ૧ ૧૮ 
૨ પારડી ૧ ૦ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 
૩ વાપી ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૧૧ ૦ ૦ ૩ ૨ ૫ 
૪ ઉમરગામ ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 
૫ ધરમપુર ૦ ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ ૦ ૦ ૧૩ ૧ ૧૪ 
૬ કપરાડા ૦ ૧ ૩ ૦ ૪ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 
 

વલસાડ 

કલુ  ૧ ૫ ૬૦ ૯ ૭૫ ૦ ૦ ૬૪ ૮ ૭૨ 
૧ ભ ચ ૦ ૧ ૧૫ ૨ ૧૮ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ 
૨ અંકલે ર ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 
૩ હાંસોટ ૦ ૧ ૯ ૩ ૧૩ ૦ ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ 
૪ વાલીયા ૧ ૦ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૧૧ ૬ ૧૭ 
૫ ને ંગ ૦ ૦ ૫ ૧ ૬ ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ 
૬ જબુસરં  ૦ ૧ ૧૦ ૩ ૧૪ ૦ ૦ ૧૩ ૨ ૧૫ 
૭ આમોદ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૦ ૧૫ ૬ ૨૧ 
૮ વાગરા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૧૨ ૪ ૧૬ 
૯ ઝગડીયા ૧ ૦ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૧૬ ૩ ૧૯ 
 

ભ ચ 

કલુ  ૨ ૬ ૯૨ ૨૧ ૧૨૧ ૦ ૧ ૧૦૪ ૨૭ ૧૩૨ 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ામાં કપોષણથી પીડાતાુ  બાળકોની સં યા 
 ૨૩૭૭૧ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યા કેટલી છેુ ,  

  (૧) કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા-૧૨૯૫૨ 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અને અિત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, 

  (૨) ઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યા-૯૫૯૯ 
  અિત ઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યા-
૩૩૫૩ 

 (૩) ઉ ત િજ ાવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં કપોિષતુ  બાળકોનો કેટલો વધારો કે ઘટાડો 
ન ધાયો, અને  

  (૩)  
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ઓછા 

વજનવાળા બાળકો ૫૬૬૦ હતા, જ ે વધીન ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ૯૫૯૯ થયેલ 
છે. આમ, ૩૯૩૯ નો વધારો થયેલ છે. 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અિતઓછા 
વજનવાળા બાળકો ૬૫૫ હતા જ ે વધીન ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ૩૩૫૩ થયેલ 
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છે. આમ, ૨૬૯૮ નો વધારો થયેલ છે. 
 (૪) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા બે ુ
વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૪) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમા ંસુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવ ેછે. અઠવા ડયામા ં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ં
સ વ/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાું ઈડ 
તેલ પૂ ં  પાડવામાં આવે છે. 

 છોટાઉદેપુર િજ ાના તમામ ઘટકમા ં૬ માસ થી ૩ 
વષના બાળકોન ેટેક હોમ રેશન તરીકે બાલશિ ત 
આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અન ેઅિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામાં આવે ુ
છે. 

 છોટાઉદેપુર િજ ાના તમામ તાલુકાઓમાં દૂધ 
સં વની યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ 
ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 
તાપી અને નવસારી િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  

 ૨૩૭૪૫ ી અનંતકુમાર પટલે  (વાંસદા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજમાં થમ વષમાં વેશ મેળવતા 
િવ ાથ ઓન ે ટે લેટ આપવા માટે તાપી અન ે નવસારી 
િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા િવ ાથ ઓ પાસેથી 
વસૂલવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

તાપી ૨૪૭૬ ૨૪.૭૬ 
નવસારી ૫૬૦૫ ૫૬.૦૫  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર 
કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા,  

  (૨) તાપીઃ ૧૨૪૫ 
  નવસારીઃ ૨૩૨૩ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઇ એજ સી પાસેથી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામ : Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની ક મત (વેરા સહીત) : . ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરાં ન પાડવામાં 
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયા ંસુધીમા ંપૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લટે હજ પૂરા પાડવાના બાકી છેુ . જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓન ે ટે લટે ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે  

માલપુર તાલુકામાં નવી સરકારી કોલેજ શ  કરવા બાબત 
 ૨૩૬૦૫ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના માલપુર તાલુકામાં નવી સરકારી આટસ, સાય સ, 
કોમસ કોલેજ શ  કરવાની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) હાલમા ંકોઈ આયોજન કરેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમાં પૂણ કરી નવી 
સરકારી કોલેજ શ  કરવામાં આવશ?ે 

  (૨) લાગુ પડતંુ નથી. 
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મ હસાગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 
 ૨૧૩૨૪ ી િજ ેશકમાર સેવક ુ  (લુણાવાડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
મ હસાગર િજ ાના કેટલા અન ેકયા કયા તાલુકામાં દૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મ હસાગર 
િજ ાના ખાનપુર તાલુકામાં મ યાહન ભોજન યોજના ારા 
દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે. 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ ખાનપુર .૧,૩૬,૭૫,૩૬૮ .૧,૨૨,૬૦,૫૨૨ .૨,૫૯,૩૫,૮૯૦  
--------- 

 
વકફ બોડને ફાળવેલ રકમ 

 ૨૩૬૧૯ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગુજરાત રા ય વકફ બોડને કેટલી ા  ટ 
ફાળવવામા ંઆવી, અને 

  (૧) કોઇ રકમ ફાળવવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ફાળવલે રકમ પૈકી યા હેતુસર કેટલી રકમનો 
ખચ કરવામા ં આ યો કેટલી રકમ યા કારણોસર 
વણવપરાયેલી રહી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના  

 ૨૧૩૧૧ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ાના કેટલા અને યા યા તાલુકામાં દૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના કલુ -૬ તાલુકાઓમા ં મ યાહન ભોજન યોજના 

ારા દૂધ સં વની યોજના અમલમા ં છે, તાલુકાના નામ  
(૧) કાંકરેજ, (૨) થરાદ, (૩) વાવ, (૪) સૂઇગામ,  
(૫) દયોદર અને (૬) ભાભર 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ િપયા ુ
૨૪,૪૧,૨૪,૭૩૮નો ખચ થયલે છે. 

--------- 
 

સૂ ાપાડા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજરી ૂ  
 ૨૩૧૬૯ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પુવ) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સુ ાપાડા, િજ.ગીર સોમનાથ ખાતે નવી કોટ 
િબ ડ ગના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે ૂ
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમની વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ , અન ે
યારે? 

  (૨) . ૪,૫૦,૧૭,૪૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા. ૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૭૧૧ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
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છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, 

છોટાઉદેપુર િજ ામા ંકલ ઓછા અન ેઅિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

દાહોદ ૨૨૬૧૩ 
છોટાઉદેપુર ૧૨૯૫૨  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અન ે
અિત ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 
દાહોદ ૧૬૨૨૫ ૬૩૮૮ 
છોટાઉદેપુર ૯૫૯૯ ૩૩૫૩  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી ક  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પુ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ાના તમામ ઘટકમા ં૬ 
માસ થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલરેી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 
 દાહોદ અન ે છોટાઉદેપુર િજ ાના તમામ 

તાલુકાઓમાં દૂધ સં વની યોજના અંતગત 
પે યુરાઈઝડ ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક આપવામા ં
આવે છે.  

--------- 
ખેડા અને બોટાદ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  

 ૨૩૭૦૧ ી કાિ તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંકોલેજના થમ વષમા ં વેશ મેળવતા 
િવ ાથ ઓન ે ટે લેટ આપવા માટે ખેડા અન ે બોટાદ 
િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા િવ ાથ ઓ પાસેથી 
વસૂલવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

ખેડા ૫૧૫૩ ૫૧.૫૩ 
બોટાદ ૧૯૭૬ ૧૯.૭૬  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા,  

  (૨) ખેડાઃ ૧૪૩૭ 
  બોટાદઃ ૩૧ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઇ એજ સી પાસેથી શા ભાવ ે
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની ક મત (વેરા સહીત): . ૬૬૬૭.૦૦ 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 540 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરા ં ન પાડવામા ં
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયા ંસુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે   

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લટે પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ પૂરા પાડવાના બાકી છેુ . જ ે પૂરા પૂરા 
પ ેથી સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓને ટે લટે ફાળવી 
આપવામાં આવશ.ે  

--------- 
અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં મ યાહન ભોજનની ગુણવ ા બાબત 

 ૨૪૨૧૧ ી િજ ેશકમાર મેવાણી ુ  (વડગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અમદાવાદ અન ે બનાસકાંઠા િજ ામા ં સરકારી 

ાથિમક શાળામા ં આપવામા ં આવતા મ યાહન ભોજનની 
ગુણવ ા સંદભ કેટલી ફ રયાદો મળી,  

  (૧)  
  (૧) અમદાવાદ િજ ામાં પાંચ ફ રયાદ મળેલ 
છે. 
  (૨) બનાસકાંઠા િજ ામા ં એકપણ ફ રયાદ 
મળેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે સરકારે શી કાયવાહી કરી, અન ે   (૨) (૧) એક કેસમાં તુવેરદાળનો જ થો ગુણવ ા 
યુ ત ન જણાતા તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ નથી તથા 
બી  જ થો બદલી આપવામાં આવલે છે. 
  (૨) અ ય બે િક સામા ં વિૈ છક સં થાન ે
ચૂકવવાના િબલોમાંથી દંડ વ પે નાણાકીય વસલૂાત 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
  (૩) અ ય બે િક સામા ં વિૈ છક સં થાન ે
ભિવ યમા ંકાળ  રાખવાની તાકીદ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) મ યાહન ભોજનની ગુણવ ા અંગે સરકારે શા 
પગલાં લીધા? 

  (૩) ખા  સામ ીના નમૂનાઓ મળેવીને લેબોરેટરીમા ં
તેનું પૃ થકરણ માટે મોકલવામાં આવે છે અને  નમનૂાઓ 
ગુણવ ા યુ ત ન જણાય તો જ થો પરત કરવાની થાયી 
સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  

 ૨૧૨૭૮ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક યાઓ 
માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ રકમના 
બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) . ૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંઉ ત િ થિતએ 
પોરબંદર િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૧૭૯ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) . ૩,૫૮,૦૦૦/- (અંકે િપયા ણ લાખ 
અ ાવન હ ર પૂરા) 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં વન િવભાગ ારા ચેકડમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા બાબતે  

 ૨૧૩૮૨ ી ગજ િસહં પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવન િવભાગ ારા કેટલા ચેકડેમ 
અને વનતલાવડીઓ બનાવવામા ંઆવી, અને 

  (૧)  
વષ ચેકડમે  વન તલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૨ ૨૭ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં તા. 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ  

૧૧ ૫ 

 
 (૨) આ ચેકડેમ અન ે વન તલાવડી બનાવવા   (૨)  
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પાછળ કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?  થયેલ ખચ ( .. લાખમાં) 
વષ ચેકડમે  વન તલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૪.૨૧ ૩૮.૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦માં તા. ૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ  

૩૨.૯૬ ૮.૮૨ 

 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  
 ૨૧૨૭૭ ી બાબુભાઇ પટલ ે  (સાણંદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક યાઓ 
માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ રકમના 
બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) . ૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંઉ ત િ થિતએ 
અમદાવાદ િજ ામા ં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૩૩૭૨ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) . ૬૭,૪૪,૦૦૦/- 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં આંગણવાડીના મકાનોની ઘટ 

 ૨૩૬૮૧ ી કનભુાઇ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર આંગણવાડીના કેટલા 
મકાનોની ઘટ છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર આંગણવાડીના મકાનોની 
ઘટ આ મુજબ છે. 
ભાવનગર િજ ો 

તાલુકાનું નામ આંગણવાડીના મકાનોની ઘટ 

ગારીયાધાર ૭ 

િશહોર ૩૧ 

વ ભીપુર ૦ 

પાલીતાણા ૫૫ 

ઉમરાળા ૫ 

ઘોઘા ૩ 

તળા  ૪૨ 

મહવા ુ  ૯૩ 

ભાવનગર ( ા ય) ૧૯ 

જસેર ૧૩ 
 

બોટાદ િજ ો 
તાલુકાનું નામ આંગણવાડીના મકાનોની ઘટ 

બોટાદ ૮૯ 

ગઢડા ૧૪ 

બરવાળા ૨ 

રાણપુર ૧૫  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ઉ ત 
તાલુકાવાર કેટલા મકાનો નવા મંજર કરવામા ંઆ યાૂ , અન ે

  (૨) ભાવનગર િજ ો 
તાલુકાનું નામ છ ા બે વષમાં મંજર થયેલ ે ૂ

મકાનોની સં યા 
ઘોઘા ૩ 

પાલીતાણા ૪ 
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તળા  ૨ 

મહવાુ  ૩ 

જસેર ૧ 

ઉમરાળા ૧ 

  બોટાદ િજ ો 
તાલુકાનું નામ છ ા બેે  વષમાં મંજર થયેલ ૂ

મકાનોની સં યા 
બોટાદ ૧૦ 

ગઢડા ૧૪ 

બરવાળા ૧ 

રાણપુર ૧૫  
 (૩) ઉ ત ખુટતા મકાનો યાં સુધીમાં બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) બનતી વરાએ  

અરવ ી િજ ામાં િવ ાિથનીઓને સાયકલ આપવા બાબત 
 ૨૧૩૫૯ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતની ધોરણ-૯માં અ યાસ 
કરતી િવ ાિથનીઓન ેસાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં કેટલી િવ ાિથનીઓન ે સાયકલ ભટે 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૩૧૯૩ 

નમદા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો લાભ 
 ૨૧૩૫૫ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 
િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના અંતગત 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવામાં આ યો ? 

  (૨) ૪૪,૬૨૦ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 

 ૨૧૩૨૩ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના કેટલા અન ે યા કયા તાલુકામાં દૂધ સં વની 
યોજના અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના કલુ -૬ તાલુકાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના 

ારા દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે, તાલુકાના નામ 
(૧) કાંકરેજ, (૨) થરાદ, (૩) વાવ, (૪) સૂઈગામ,  
(૫) દયોદર અને (૬) ભાભર 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કલ િપયા ુ
૨૪,૪૧,૨૪,૭૩૮ નો ખચ થયેલ છે.  

--------- 
સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકા પંચાયતમાં ખાલી જ યાઓું  

 ૨૪૨૨૩ ી તાપ દુધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી   (૧)  
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િજ ાના સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકા પંચાયતમા ંુ ં  
વગ-૨, વગ-૩ અન ે વગ-૪ ની કઈ કઈ જ યાઓ 
મંજર કરવામાં આવી છેૂ , 

મંજર જ યાની સં યાૂ  મ વગ જ યાનુ નામ 
તા.પં. 

સાવરકુડલાં  
તા.પં. 

લીલીયા 
૧ વગ-

૨ 
તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૧ ૧ 

વગ-૨ નુ કુલ ૧ ૧ 
નાયબ ચીટનીશ/ 
મ.તા.િવ.અ 

૧ ૧ 

િસિનયર લાક ૦ ૦ 
િસિનયર એકા. લાક ૨ ૨ 
જુિનયર લાક ૭ ૬ 
ડાઈવર ૧ ૧ 
િવ તરણ અિધકારી પંચાયત ૪ ૩ 
િવ તરણ અિધકારી ખેતી ૦ ૧ 
િવ તરણ અિધકારી સહકાર ૧ ૧ 
આંકડા મદદનીશ ૧ ૧ 

૨ વગ-
૩ 

નાયબ હસાબનીશ ૧ ૧ 
  અિધક મદદનીશ ઈજનેર ૩ ૨ 

વગ-૩ નુ કુલ ૨૧ ૧૯ 
૩ વગ-

૪ 
પટવાળા ૪ ૩ 

વગ-૪ નુ કુલ ૪ ૩ 
એકદંર કુે લ ૨૬ ૨૩  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કઈ કઈ જ યાઓ 
ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
ખાલી જ યાની સં યા મ વગ જ યાનુ નામ 

તા.પં. 
સાવરકુડલાં  

તા.પં.લીલીયા 

૧ વગ-
૨ 

તાલુકા િવકાસ 
અિધકારી 

૧ ૦ 

વગ-૨ નુ કુલ ૧ ૦ 
નાયબ 
ચીટનીશ/મ.તા.િવ.અ 

૧ ૦ 

િસિનયર લાક ૦ ૦ 
િસિનયર એકા. લાક ૨ ૨ 
જુિનયર લાક ૪ ૫ 
ડાઈવર ૧ ૧ 
િવ તરણ અિધકારી 
પંચાયત 

૩ ૨ 

િવ તરણ અિધકારી 
ખેતી 

૦ ૦ 

િવ તરણ અિધકારી 
સહકાર 

૦ ૧ 

આંકડા મદદનીશ ૦ ૧ 
નાયબ હસાબનીશ ૦ ૧ 

૨ વગ-
૩ 

અિધક મદદનીશ 
ઈજનેર 

૧ ૧ 

વગ-૩ નુ કુલ ૧૨ ૧૪ 
૩ વગ-

૪ 
પટાવાળા ૧ ૩ 

વગ-૪ નુ કુલ ૧ ૩ 

 (૩) ઉ ત તમામ જ યાઓ યાં સુધીમાં 
ભરવામા ંઆવનાર છે ? 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ અન ે વગ-૩માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અન ેબઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 

યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 
--------- 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 544 

ડાંગ િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  
 ૨૧૫૪૫ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૪૦૮ (ચારસો આઠ) લાભાથ ઓન ેલાભ મળલે છે. 

--------- 
માંડવી તાલકુામાં ેિ ય વનીકરણ  

 ૨૧૩૯૯ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ  (િલંબાયત) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ાના માંડવી તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૫.૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
૪૯૫.૨૦ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૩.૭૪ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
૫૫૧.૭૦ 

 
સુ ાપાડા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજરીૂ  

 ૨૩૧૬૭  ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સુ ાપાડા, િજ.ગીર સોમનાથ ખાતે નવી કોટ 
િબ ડ ગના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે ૂ
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલી રકમની વહીવટી મંજરી આપવામાંૂ  આવેલ છે, અન ે
યારે? 

  (૨) . ૪,૫૦,૧૭,૪૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
મોડાસા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ  

 ૨૧૩૮૮ ી ભુપે ભાઈ પટલ ે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ાના મોડાસા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૫૪ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૧૬૩ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . 

લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૬.૫૫ 
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૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

િ થિતએ) 

૧૦૯.૮૮ 

 
--------- 

આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં કપોુ ષણથી પીડાતા બાળકોની સં યા 
 ૨૩૬૯૦ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર  (આણંદ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અન ે
મહીસાગર િજ ામા ં િજ ાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

આણંદ ૨૬૦૨૧ 
મહીસાગર ૯૭૧૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અને 
અિત ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 
આણંદ ૧૯૫૮૮ ૬૪૩૩ 
મહીસાગર ૭૩૯૭ ૨૩૧૮  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દરૂ કરવા છેુ ા 
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે છે ા બે વષમા ં
આ મુજબની કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનુ ં ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પુ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 આણંદ અને મહીસાગર િજ ાના તમામ ઘટકમાં ૬ 
માસ થી ૩ વષના બાળકોન ે ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 

 મહીસાગર િજ ાના કડાણા, ખાનપુર અન ે
સંતરામપુર તાલુકામાં દૂધ સં વની યોજના 
અંતગત ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક આપવામાં આવે 
છે.  

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૬૦૧ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી   (૧) પ ક-અ મુજબ 
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અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં આવતી તાલુકા પંચાયતનું 
તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૧, વગ-૨ અન ે વગ-૩માં તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક-અ 
સંવગવાર મંજૂર મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 

પંચાયતનું નામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ મોડાસા ૦ ૧ ૨૧ ૯ ૩૧ 
૨ મેઘરજ ૦ ૧ ૧૯ ૫ ૨૫ 
૩ માલપુર ૦ ૧ ૧૬ ૫ ૨૨ 
૪ ધનસુરા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ 
૫ િભલોડા ૦ ૧ ૨૦ ૭ ૨૮ 
૬ બાયડ ૦ ૧ ૧૯ ૭ ૨૭ 
 

અરવ ી 

કલુ  ૦ ૬ ૧૦૩ ૩૫ ૧૪૪ 
૧ હમતનગરં  ૦ ૧ ૨૫ ૭ ૩૨ 
૨ ાંિતજ ૦ ૧ ૨૩ ૭ ૩૧ 
૩ તલોદ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૬ 
૪ ઈડર ૦ ૧ ૨૪ ૮ ૩૪ 
૫ વડાલી ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 
૬ િવજયનગર ૦ ૧ ૧૯ ૫ ૨૪ 
૭ ખેડ ા ૧ ૦ ૨૨ ૬ ૨૯ 
૮ પોશીના ૦ ૨ ૧૦ ૨ ૧૪ 
 

સાબરકાંઠા 

કલુ  ૧ ૮ ૧૪૮ ૩૯ ૧૯૬ 
પ ક-બ 

સંવગવાર ભરાયેલ જ યા સંવગવાર ખાલી જ યા મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનંુ 

નામ 
વગ-

૧ 
વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 

૧ મોડાસા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૧૧ ૭ ૧૮ 
૨ મેઘરજ ૦ ૧ ૬ ૨ ૯ ૦ ૦ ૧૩ ૩ ૧૬ 
૩ માલપુર ૦ ૦ ૮ ૧ ૯ ૦ ૧ ૮ ૪ ૧૩ 
૪ ધનસુરા ૦ ૧ ૫ ૧ ૭ ૦ ૦ ૩ ૧ ૪ 
૫ િભલોડા ૦ ૧ ૧૧ ૫ ૧૭ ૦ ૦ ૯ ૨ ૧૧ 
૬ બાયડ ૦ ૧ ૭ ૩ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૪ ૧૬ 
 

અરવ ી 

કુલ ૦ ૫ ૪૭ ૧૪ ૬૬ ૦ ૧ ૫૬ ૨૧ ૭૮ 
૧ હમતનગરં  ૦ ૧ ૧૪ ૫ ૨૦ ૦ ૦ ૧૧ ૨ ૧૩ 
૨ ાંિતજ ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૧૦ ૩ ૧૩ 
૩ તલોદ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 
૪ ઈડર ૦ ૧ ૧૪ ૫ ૨૦ ૦ ૦ ૧૦ ૩ ૧૩ 
૫ વડાલી ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 
૬ િવજયનગર ૦ ૧ ૬ ૪ ૧૧ ૦ ૦ ૧૩ ૧ ૧૪ 
૭ ખેડ ા ૧ ૦ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 
૮ પોશીના ૦ ૧ ૪ ૦ ૫ ૦ ૧ ૬ ૨ ૯ 
 

સાબરકાંઠા 

કુલ ૧ ૭ ૭૬ ૨૬ ૧૧૦ ૦ ૧ ૭૨ ૧૩ ૮૬ 

--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  

 ૨૩૭૨૯ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંકોલેજના થમ વષમા ં વેશ મેળવતા 
િવ ાથ ઓન ે ટે લટે આપવા માટે નમદા અને ભ ચ 
િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા િવ ાથ ઓ પાસેથી 
વસૂલવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

નમદા ૧૪૪૩ ૧૪.૪૩ 
ભ ચ ૫૮૩૬ ૫૮.૩૬  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા,  

  (૨) નમદાઃ ૪૪૫ 
  ભ ચઃ ૩૨૯૮ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઇ એજ સી પાસેથી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની ક મત (વેરા સહીત) : . ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરાં ન પાડવામાં 
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયાં સુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે   

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લટે પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ પૂરા પાડવાના બાકી છેુ . જ ે પૂરા પૂરા 
પ ેથી સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓને ટે લેટ ફાળવી 
આપવામાં આવશ.ે  

--------- 
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં બરડા ડગરમાં િસંહું -િસંહણની સં યા 

 ૨૩૬૫૧ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાળીયા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ-
ારકા િજ ામા ં આવેલ બરડા ડગરમાં કેટલા િસંહું -

િસંહણને મૂકવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૧) કોઈ િસંહ-િસંહણને મુકવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) બરડા ડગરમાં િસંહોની સં યા વધારવા છે ા બે ું
વષમાં શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

તાપી અને નમદા િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 
 ૨૩૭૩૭ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરમત ગમતના મદેાનો નથી, 

  (૧)  
િજ ાનું 

નામ 
ાથિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના 

મેદાન નથી  
તાપી ૩૨૧ 
નમદા ૨૩૮  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨)   
િજ ાનંુ નામ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તાપી ૨૦ ૦૦ 
નમદા ૧૭૩ ૦૦  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં 
રમતગમતના મેદાનો યાં સુધીમા ં બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજર જ યાૂ  

 ૨૧૨૯૭ ી રાકશભાઈ શાે હ  (એલીસ ીજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં િશ ણ િન ર કની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ ૂ
છે, 

  (૧)  
અમદાવાદ િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજર થયેલ ૂ

જ યાઓ નીચે મુજબ છે. 
૧૫ જ યાઓ  

 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી ૂ   (૨)  
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જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને ભરાયેલ જ યાઓ ખાલી જ યાઓ 
૧૧ ૦૪  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કેટલા સમયમા ંભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) આ જ યાઓ પૈકી સીધી ભરતીથી ભરવાપા  
જ યાઓ માટે ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ારા હેરાત 
આપેલ છે જનેી પસંદગીયાદી મ ેથી ભરી શકાશ.ે 
બઢતીથી ભરવાપા  જ યાઓની બાબત યાયાિધન છે. 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાે ુ  

 ૨૩૬૨૭ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી ુ
પીડાતા બાળકોની સં યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

સુરે નગર ૧૨૭૭૬ 
બોટાદ ૧૩૯૨  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અન ે
અિત ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની 

સં યા 
સુરે નગર ૯૪૩૭ ૩૩૩૯ 
બોટાદ ૯૨૬ ૪૬૬  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી ક  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પુ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 સુરે નગર અને બોટાદ િજ ાના તમામ ઘટકમાં ૬ 
માસ થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલરેી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 
 સુરે નગર િજ ાના ચોટીલા, સાયલા અન ે

થાનગઢ તથા બોટાદ િજ ાના બરવાળા 
તાલુકાઓમાં દૂધ સં વની યોજના અંતગત 
પે યુરાઈઝડ ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક આપવામા ં
આવે છે.  

--------- 
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સુરત િજ ામાં ાથિમક શાળાઓની સં યા 
 ૨૧૨૭૫ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં કેટલી ાથિમક શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૨૩૫૮ 

 (૨) ઉકત શાળાઓ પૈકી સરકારી, ા ટેડ અને 
ખાનગી કેટલી છે, અન ે

  (૨)  
સરકારી 

ાથિમક શાળા 
ા ટડ ાથિમક ે

શાળા 
ખાનગી 

ાથિમક શાળા 
૯૭૪ ૩૯ ૧૩૪૫  

 (૩) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલી નવી સરકારી, ા ટેડ અને ખાનગી 
શાળાઓને મંજરીૂ  આપવામાં આવેલ છે ?   

  (૩)  
સમયગાળો સરકારી ા ટડે  ખાનગી 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩ ૦ ૫૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૦ ૦ ૩૫ 

 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 
 ૨૧૫૫૪ ી િવર િસંહ ડ  ે ે  (માંડવી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના કેટલા અન ે યા યા તાલુકામા ં દૂધ સં વની 
યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના કલુ -૬ તાલુકાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના 

ારા દૂધ સં વની યોજના અમલમાં છે.  તાલુકાના નામ 
(૧) કાંકરેજ, (૨) થરાદ, (૩) વાવ, (૪) સુઈગામ, (૫) 
દયોદર અન ે(૬) ભાભર.  

 (૨) તે અંતગત ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં 
કેટલો ખચ થયો ? 

  (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કલ િપયા ુ
૨૪,૪૧,૨૪,૭૩૮ નો ખચ થયેલ છે.  

--------- 
તાપી િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

 ૨૧૩૫૧ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૧૦૨૧ (એક હ ર એકવીસ) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ 
છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં સરકારી નસરીઓે  

 ૨૩૫૯૫ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં તાલુકાવાર વન િવભાગ હ તકની કેટલી સરકારી 
નસરીઓ આવેલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં તાલુકાવાર વન િવભાગ હ તક નીચે મુજબ સરકારી 
નસરીઓ આવેલી છે.  

તાલુકો નસરી 
મહેસાણા ૨ 
કડી ૧ 
િવ પુર ૩ 
િવસનગર ૨ 
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વડનગર ૨ 
ખેરાલ ુ ૨ 
સતલાસણા ૩ 

ઝા ૧ 
બેચરા  ૧  

 (૨) ઉકત િ થિતએ તાલુકાવાર, નસરીવાર છે ા 
બે વષમા ંવષવાર કેટલા રોપાનુ ંવાવેતર કરવામાં આ યુ,ં 
અને  

  (૨)  
(રોપાઓની સં યા લાખમા)ં 

તાલુકો નસરીનંુ નામ વષ  
૨૦૧૮-૧૯ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની 

િ થિતએ) 
આંબલીયાસણ ૨.૦૦ ૨.૫૮ મહેસાણા 
લ ચ ૧.૭૦ ૨.૩૮ 
ધુમાસણ ૧.૨૮ ૨.૫૨ કડી 
વામજ ૦.૭૬ ૦.૦૦ 
લાડોલ ૧.૬૪ ૧.૫૬ 
સોખડા ૦.૪૫ ૧.૩૪ 

િવ પુર 

માઢી ૦.૩૬ ૦.૩૪ 
ઉદલપુર ૧.૦૮ ૧.૪૯ િવસનગર 
તાતોસણ ૧.૪૭ ૧.૭૮ 
સુલીપુર ૦.૬૮ ૦.૮૦ વડનગર 
વલાસણા ૧.૦૬ ૧.૮૮ 
અરઠી ૧.૫૮ ૧.૪૮ ખેરાલ ુ
સંશોધન નસરી, 
ખેરાલ ુ

૨.૨૧ ૧.૯૮ 

શાઉપૂરા ૧.૫૩ ૧.૪૪ 
ધરોઈ ૧.૨૭ ૦.૯૯ 

સતલાસણા 

ભીમપૂરા ૦.૬૧ ૦.૪૯ 
ઝા કહોડા ૧.૬૮ ૨.૧૨ 

 (૩) તે અ વયે તાલુકાવાર કેટલો ખચ થયો ?   (૩)  
(ખચ લાખમા)ં 

તાલુકો વષ  
૨૦૧૮-૧૯ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની 

િ થિતએ)  

મહેસાણા ૩૮.૫૪ ૪૧.૮૫ 
કડી ૨૧.૭૪ ૧૯.૫૫ 
િવ પુર ૨૫.૦૭ ૨૪.૯૩ 
િવસનગર ૨૪.૪૫ ૨૩.૫૬ 
વડનગર ૧૮.૦૪ ૨૧.૨૬ 
ખેરાલ ુ ૩૧.૩૬ ૨૧.૭૯ 
સતલાસણા ૩૧.૧૨ ૧૯.૧૩ 

ઝા ૧૭.૬૨ ૧૬.૯૧ 
બેચરા  ૧૮.૧૭ ૨૧.૦૧  

--------- 
અરવ ી િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 

 ૨૧૩૫૮ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં અનુસિૂચત જન િતની ધોરણ-૯ માં અ યાસ 
કરતી િવ ાથ નીઓન ેસાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉકત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં કેટલી િવ ાથ નીઓન ે સાયકલ ભટે 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) ૩૧૯૩ 

--------- 
રા ય સરકાર તરફથી શાળાઓન ે વ છ રાખવા માટ રકમે  

 ૨૩૬૯૫ ી પુનમભાઈ પરમાર  (સો ા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે દર 
મ હને િત શાળાદીઠ કેટલી રકમ ફાળવે છે,  

  (૧) શાળાદીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ ફાળવવામાં આવતી રકમના દર યારથી 
અમલમાં છે, અને 

  (૨) વષ ૨૦૧૫-૧૬થી  

 (૩) સરકારનુ ં આ રકમમા ં વધારો કરવાનું કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ ? 

  (૩)  હા, . 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૭૦૮ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
અને પંચમહાલ િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનુ ં
તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧)  
 

 
 

સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું નામ 
વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

૧ લુણાવાડા ૦ ૧ ૨૪ ૪ ૨૯ 
૨ ખાનપુર ૦ ૧ ૧૫ ૧ ૧૭ 
૩ સંતરામપુર ૦ ૨ ૨૪ ૪ ૩૦ 
૪ કડાણા ૦ ૨ ૧૪ ૧ ૧૭ 
૫ બાલાિસનોર ૦ ૧ ૨૪ ૬ ૩૧ 
૬ િવરપુર ૦ ૧ ૧૫ ૧ ૧૭ 
 

 
 

મહીસાગર 
 
 

મહીસાગર 
કલુ  ૦ ૮ ૧૧૬ ૧૭ ૧૪૧ 

૧ ગોધરા ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 
૨ કાલોલ ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 
૩ હાલોલ ૦ ૧ ૧૭ ૬ ૨૪ 
૪ શહેરા ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ 
૫ ઘોઘંબા ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 
૬ ંબુઘોડા ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ 
૭ મોરવા(હ) ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 

 

પંચમહાલ 

કલુ  ૦ ૭ ૯૮ ૨૧ ૧૨૬ 
 
   

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ  ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
 

 

સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનું નામ વગ-

૧ 
વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
કલુ  વગ-

૧ 
વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
કલુ  

૧ લુણાવાડા ૦ ૧ ૧૧ ૨ ૧૪ ૦ ૦ ૧૩ ૨ ૧૫ 

૨ ખાનપુર ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 

૩ સંતરામપુર ૦ ૧ ૯ ૩ ૧૩ ૦ ૧ ૧૫ ૧ ૧૭ 
૪ 

મહીસાગર 

કડાણા ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ 
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૫ બાલાિસનોર ૦ ૧ ૯ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૧૫ ૬ ૨૧ 

૬ િવરપુર ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 
 કલુ  ૦ ૬ ૪૮ ૮ ૬૨ ૦ ૨ ૬૮ ૯ ૭૯ 

૧ ગોધરા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 
૨ કાલોલ ૦ ૧ ૧૦ ૩ ૧૪ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 
૩ હાલોલ ૦ ૧ ૬ ૨ ૯ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ 
૪ શહેરા ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ ૦ ૧ ૬ ૩ ૧૦ 
૫ ઘોઘંબા ૦ ૧ ૪ ૧ ૬ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 
૬ ંબુઘોડા ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ ૦ ૧ ૮ ૩ ૧૨ 
૭ મોરવા(હ) ૦ ૦ ૫ ૧ ૬ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ 
 

પંચમહાલ 

કલુ  ૦ ૪ ૪૧ ૯ ૫૪ ૦ ૩ ૫૭ ૧૨ ૭૨ 
 
   

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં આવશે 
? 

  (૩) વગ-૨ અને વગ-૩ માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 

 ૨૧૩૨૫ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
મ હસાગર િજ ાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામા ંદૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મ હસાગર 
િજ ાના ખાનપુર તાલુકામાં મ યાહન ભોજન યોજના ારા 
દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે. 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ ખાનપુર .૧,૩૬,૭૫,૩૬૮ .૧,૨૨,૬૦,૫૨૨ .૨,૫૯,૩૫,૮૯૦  
--------- 

ખેડા િજ ામાં શાળાના વગવધારા માટની દરખા તે  
 ૨૧૨૮૫ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખેડા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં િબનસરકારી 
અને અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગવધારા 
માટે કેટલી દરખા તો મળેલ હતી, અને 

  (૧) િબનસરકારી અનદુાિનત ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાના વગવધારા માટે કલ ુ ૨૧ દરખા તો તથા 
િબનસરકારી િબન અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના 
વગવધારા માટે કલ ુ ૦૫ દરખા તો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ ?   (૨) તે પૈકી િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર 
મા યિમક શાળાના ૧૦ વગ  તથા િબનસરકારી િબન 
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના ૦૪ વગ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા. 

--------- 
રાજકોટ અને મનગર િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૬૪૨ ી લિલત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી સરકારી 

ાથિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમત-ગમતના મેદાન વગરની 

સરકારી ાથિમક શાળાઓની સં યા 
રાજકોટ ૧૦૯ 

મનગર ૫૯   
 (૨) ઉ ત િ થિત◌ે છે ા બે વષમાં વષવાર અને   (૨)  
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િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

િજ ો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
રાજકોટ ૦૦ ૦૦ 

મનગર ૨૬ ૦૦   
 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
રમતગમતના મદેાનો યા ંસુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
રા યમાં ઈ- ામ યોજના હઠળ કનેકટીવીટીે  

 ૨૩૫૯૨ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
પંચાયત ઈ- ામ યોજના હેઠળ કનેકટીવીટી ખરીદવાનો 
કેટલી એમબીપીએસ પીડ માટે કઈ કપની સાથ ે કરાર કે ં
સમજતી કરેલ છેૂ , અન ે

  (૧) ૭૧ એમબીપીએસ કનેકટીવીટી માટે મેસસ 
ભારતી એરટેલ લી. સાથે કરાર કરેલ છે.  

 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર કઈ 
કપનીને કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી ં ? 

  (૨) વષ ૨૦૧૮માં  .૧૮.૪૬ કરોડ તથા વષ 
૨૦૧૯મા ં .૧૩.૧૨ કરોડની રકમ ચૂકવવામાં આવી. 

સુરત િજ ામાં ાથિમક શાળાઓની સં યા 
 ૨૧૨૭૪ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં કેટલી ાથિમક શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૨૩૫૮ 

 (૨) ઉકત શાળાઓ પૈકી સરકારી, ા ટેડ અને 
ખાનગી કેટલી છે, અન ે

  (૨)  
સરકારી 

ાથિમક શાળા 
ા ટડ ાથિમક ે

શાળા 
ખાનગી 

ાથિમક શાળા 
૯૭૪ ૩૯ ૧૩૪૫  

 (૩) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલી નવી સરકારી, ા ટેડ અને ખાનગી 
શાળાઓને મંજરીૂ  આપવામાં આવેલ છે ?   

  (૩)  
સમયગાળો સરકારી ા ટડે  ખાનગી 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩ ૦ ૫૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૦ ૦ ૩૫ 

 
--------- 

આણંદ એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  
 ૨૧૩૧૨ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
આણંદ એ ીક ચર યુિનવિસટી, આણંદ મારફત કલ ુ
કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૧૮ ૬૦૫ ૦૦ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ
?  

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .. 
લાખમાં) 

૧૭.૫૩ ૪૧.૧૨ ૦૦  

 
--------- 

ભ ચ િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  
 ૨૧૩૪૩ ી અ ણિસંહ રણા  (વાગરા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૫૩૬ (પાંચસો છ ીસ) લાભાથ ઓન ેલાભ મળેલ છે. 

--------- 
વડોદરા અને ભ ચ િજ ાની શાળામાં ક યુટર વગ ચલાવવા બાબત  

 ૨૩૭૨૫ ી અ યકમાર પટલુ ે  (કરજણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને ભ ચ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંક યુટર વગ ચાલે છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા અન ે
ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંક યુટર વગ ચાલે છે. 

મ િજ ો તાલુકો તાલુકાવાર ક યુટર વગ 
ચાલતા હોય તેવી સરકારી 

ાથિમક શાળાઓ 
ડભોઈ ૩૨ 
ડેસર ૦૦ 
કરજણ ૨૪ 
પાદરા ૪૭ 
સાવલી ૩૩ 
િશનોર ૦૫ 
વડોદરા ૪૪ 

૧ વડોદરા 

વાઘો ડયા ૩૪ 
આમોદ ૩૩ 
અંકલે ર ૪૯ 
ભ ચ ૭૧ 
હાંસોટ ૨૨ 
જબુસરં  ૪૮ 
વાગરા ૩૦ 
વાિલયા ૨૧ 

૨ ભ ચ 

ઝઘડીયા ૩૮ 

 (૨) ઉકત િ થિતએ ઉકત તાલુકાવાર કેટલી 
શાળાઓમા ંક યુટરના વગ યા કારણોસર બંધ હાલતમા ં
છે,  અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા અન ે
ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંક યુટર વગ બંધ હાલતમા ંછે. 

મ િજ ો તાલુકો 
તાલુકાવાર ક યુટર વગ 
બંધ હાલતમાં હોય તેવી 

સરકારી ાથિમક શાળાઓ 
ડભોઈ ૧૩ 
ડેસર ૨૭ 
કરજણ ૩૩ 
પાદરા ૨૬ 
સાવલી ૧૬ 
િશનોર ૧ 
વડોદરા ૫૧ 

૧ વડોદરા 

વાઘો ડયા ૨૧ 
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આમોદ ૧૫ 
અંકલે ર ૨૧ 
ભ ચ ૪૨ 
હાંસોટ ૧૯ 
જબુસં ર ૪૫ 
વાગરા ૩૧ 
વાિલયા ૧૮ 
ઝઘડીયા ૬૩ 

૨ ભ ચ 

ને ંગ ૩૫ 
 સદર શાળાઓમાં ક યુટર એઈડેડ એ યુકેશન માટે પાંચ 
વષના સમયગાળા માટે તમામ િનભાવ (રીપેર ગ, 
મે ટેન સ) વગેરે સ હતની કામગીરી જ ે તે એજ સી ારા 
કરવામાં આવતી હતી. આ સમયગાળો પૂણ થતાં જ ે તે 
શાળામાં હાલ ક યુટર વગના મે ટેન સ શાળાની કલ ૂ
મે ટેન સ ા ટમાંથી કરવા સૂચના આપવામાં આવેલ છે. 
પરતુ ં ક યુટર પાંચ વષનો Life Scale પૂણ કરેલ હોઈ, 
રીપેર ગ કે મે ટેન સ શ ય ન હોવાના કારણે ક યુટર વગ 
બંધ હાલતમાં છે. 

 (૩) ઉકત તમામ સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં 
ક યુટર વગ યાં સુધીમાં કાયાિ વત કરવામાં આવશે ? 

  (૩) આ બંધ પડેલ ક યુટર વગ ચાલુ થઈ શકે તેમ 
નથી. તેન ે થાને નિવન મ ટેકનોલો ના ઉપયોગથી 
િશ ણકાય માટે ાનકજ ોજકેટ અંતગત માટ વગખંડો ુ ં
તબ ાવાર ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી ર ા છે.  

--------- 
ડાંગ િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભે  

 ૨૧૫૪૪ ી િપયુષભાઇ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ડાંગ 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૪૦૮ (ચારસો આઠ) લાભાથ ઓન ેલાભ મળલે છે. 

--------- 
નમદા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાનો લાભ 

 ૨૧૩૫૬ ીમતી સીમાબેન મો હલે  (અકોટા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા 
િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આ યોજના અંતગત 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવામાં આ યો?  

  (૨) ૪૪,૬૨૦ 

--------- 
જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાૂ ુ  

 ૨૩૬૫૭ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી ુ
પીડાતા બાળકોની સં યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ અન ેૂ
ગીર સોમનાથ િજ ામા ં િજ ાવાર કલ ઓછા અન ે અિત ુ
ઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
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બાળકોની સં યા 
જનાગઢૂ  ૫૯૫૦ 
ગીર સોમનાથ ૪૩૯૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અન ેઅિત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અન ે અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની 

સં યા 
જનાગઢૂ  ૪૫૫૮ ૧૩૯૨ 
ગીર 
સોમનાથ 

૩૩૫૭ ૧૦૩૮ 

 
 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમા ંશાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમા ંસુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી ક  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનુ ં ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામા ં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પુ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ંસ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ાના તમામ ૂ
ઘટકમાં ૬ માસ થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ 
રેશન તરીકે બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અન ેઅિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૬૯૮ ી ઇ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરમત ગમતના મદેાન નથી, 

  (૧)  

િજ ો 
રમત-ગમતના મેદાન વગરની સરકારી 

ાથિમક શાળાઓની સં યા 
ખેડા ૦૦ 
પંચમહાલ ૨૨૫  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ે છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨) એકપણ ન હ. 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
રમતગમતના મદેાનો યા ંસુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
દયોદર તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૫૪૧ ડૉ. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના દયોદર તાલુકામાં 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત 

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના દયોદર તાલુકામા ં
નાણાકીય 
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કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ ,  વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
. ૬૩૮.૦૯/- લાખની બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૪૨૪ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ .૬૨૮.૨૭/- લાખ 
ખચ થયેલ છે. 

--------- 
ગ ડલ તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  

 ૨૧૩૭૩ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રાજકોટ િજ ાના ગ ડલ તાલુકામાં સામૂ હક 
વન િનમાણ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ માં તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ કેટલા િવ તારમા ંરોપાનુ ંવાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૧૪ હે ટર  

 (૨) તેમાં મુ ય વ ે યા કારના રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) લીમડા, અરડસાુ , કણ , ગુલમહોર, કાશીદ, 
સીરસ, નીલગીરી, પે ટોફોમ, દેશી બાવળ, પીલું વગેરે 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આવેલ છે? 

  (૩) .૪.૪૫ લાખ 

--------- 
અમરલી િજ ાની શાળાઓના િબ ડ ગોના મરામત માટ રકમે ે  

 ૨૩૬૭૯ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી િજ ામાં આવેલ ા ટેડ ાથિમક, 
મા યિમક અન ે ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓના 
િબ ડ ગોના મરામત અને નવા બાધંકામ માટે કેટલી રકમ 
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ા ટેડ ાથિમક શાળાઓની મા હતી: ા ટેડ 
ાથિમક શાળાઓના મકાન બાંધકામ અને મરામત માટે 

સરકાર ારા ગા ટ આપવાની કોઇ ગવાઇ નથી. 
  ા ટેડ મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાઓની મા હતીઃ શૂ ય 

 (૨) ા ટેડ શાળાઓમા ંઅપાતી ઉ ત રકમના દર 
યારથી અમલમા ંછે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત દરમાં છે ો યારે કેટલો વધારો કરવામાં 
આવેલ છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં પંચાયતોના જજરીત મકાનો 

 ૨૩૬૩૪ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અને 
માળીયા તાલુકામા ં તાલુકાવાર ામ પંચાયતોના કેટલા 
મકાનો જજરીત હાલતમાં છે, અન ે

  (૧)  

તાલુકો 
જજરીત ામ પંચાયતના મકાનોની 

સં યા 
મોરબી ૨૬ 
માળીયા ૧૦ 

કલુ  ૩૬  
 (૨) આ જજરીત મકાનો નવા આધુિનક મકાનો 
બનાવવા શી કાયવાહી કરી ? 

  (૨) તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવની ગવાઇ મુજબ 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

 -------- 
ક છ અને પાટણ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાન 

 ૨૩૫૭૧ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયા ે  (રાપર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરમત-ગમતના મેદાન નથી, 

  (૧)  

મ િજ ો 
રમત-ગમતના મેદાન વગરની 

સરકારી ાથિમક શાળાની 
સં યા 

૧ ક છ ૨૬૨ 
૨ પાટણ ૧૧૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમા ં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓ રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨)  

િજ ો વષ  
રમત-ગમતના મેદાન બનાવવામાં 
આ યા હોય તેવી સરકારી ાથિમક 

શાળાની સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

ક છ 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

પાટણ 
૨૦૧૯-૨૦ ૩ 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
રમત-ગમતના મેદાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે ? 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી 

--------- 
ચાણ મા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૨૬૨ ડૉ. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પાટણ િજ ાના ચાણ મા તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) પાટણ િજ ાના ચાણ મા તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
.૪,૫૩,૮૪,૧૧૫/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૩૯૨ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ
.૪,૧૫,૫૮,૮૬૯/-નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ે ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૫૮ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં મહેસાણા િજ ામા ં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે.  

મ તાલુકાનું 
નામ 

ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ 
કરાવેલ ામ પંચાયતની સં યા 

૧ મહેસાણા ૧૭ 
૨ િવસનગર ૧૯ 
૩ વડનગર ૦૮ 
૪ ખેરાલ ુ ૧૦ 
૫ સતલાસણા ૧૪ 
૬ કડી ૧૦ 
૭ િવ પુર ૧૩ 
૮ બેચરા  ૧૦ 
૯ ઝા ૧૦ 

૧૦ ટાણા ૦૩ 
કલુ  ૧૧૪  

(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ   (૨) એકપણ નહ . 
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પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે
(૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં આર.એમ.એસ. શાળાઓ 

 ૨૩૫૭૭ ી ગુલાબિસહં રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ામા ંતાલુકાવાર કેટલી રા ીય મા યિમક 
શાળાઓ (આરએમએસ) આવેલી છે , 

  (૧)  
મ તાલુકો આર.એમ.એસ.એ શાળાની સં યા 
૧ અમીરગઢ ૦૩ 
૨ ડીસા ૦૯ 
૩ ધાનેરા ૦૮ 
૪ સુઈગામ ૦૩ 
૫ વાવ ૦૭ 
૬ ભાભર ૦૭ 
૭ દયોદર ૦૬ 
૮ કાંકરેજ ૦૪ 
૯ થરાદ ૧૭ 

૧૦ દાંતીવાડા ૦૫ 
૧૧ પાલનપુર ૦૧ 
૧૨ લાખણી ૦૪ 
૧૩ દાંતા ૦૪   

 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં તાલુકાવાર 
કેટલી નવી આરએમએસ શાળાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 

  (૨)  
મ તાલકુો આર.એમ.એસ. એ શાળાની 

સં યા 
૧ અમીરગઢ ૦૧ 
૨ ડીસા ૦૧ 
૩ ધાનેરા ૦૧ 
૪ સુઈગામ ૦૧ 
૫ વાવ ૦૧ 
૬ ભાભર ૦૦ 
૭ દયોદર ૦૦ 
૮ કાંકરેજ ૦૦ 
૯ થરાદ ૦૦ 

૧૦ દાંતીવાડા ૦૦ 
૧૧ પાલનપુર ૦૦ 
૧૨ લાખણી ૦૦ 
૧૩ દાંતા ૦૦  

 (૩) ઉકત િ થિતએ આરએમએસ શાળાઓ શ  
કરવા માટે કેટલી માંગણીઓ પડતર છે, અન ે

  (૩) આરએમએસએ અંતગતની શાળાઓ શ  કરવા 
માટે કોઈ માંગણી પડતર નથી. 

 (૪) તેને યાં સુધીમા ંમંજરી આપવામા ંઆવશે ૂ ?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી.  
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં વન િવભાગ ારા ચેકડમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા બાબતે  
 ૨૧૩૮૧ ી હતુ કનો ડયા  (ઈડર) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવન િવભાગ ારા કેટલા ચેકડેમ 

  (૧)  
વષ ચેકડમે  વનતલાવડી 
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અને વનતલાવડીઓ બનાવવામા ંઆવી, અને ૨૦૧૮-૧૯ ૫૨ ૨૭ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ 

૧૧ ૫ 

 
 (૨) આ ચેકડેમ અને વનતલાવડી બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ ( ।. લાખમાં) 

વષ 
ચેકડમે  વનતલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૪.૨૧ ૩૮.૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
૩૨.૯૬ ૮.૮૨ 

--------- 
ઉકા તરસાડીયા યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

 ૨૧૩૪૧ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
ઉકા તરસાડીયા યિુનવિસટી, સુરત મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની સં યા ૧૦૩૯ ૧૨૮૧ ૧૦૫૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખુ ચ 
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમા)ં 

૫૭.૨૭ ૮૭.૦૭ ૭૦.૪૭  

 
--------- 

દાહોદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  
 ૨૧૪૧૩ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપૂરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ દાહોદ િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૩,૨૯,૪૭,૨૦૦/- (અંકે િપયા ણ કરોડ 
ઓગણ ીસ લાખ સુડતાલીસ હ ર બસો પૂરા.) 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૭૪૨ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અને 
વલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અન ે
વલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર કલ ઓછા અન ે અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા 

ડાંગ ૫૪૨૨ 
વલસાડ ૯૫૨૬  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અન ેઅિત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અન ે અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની 

સં યા 
ડાંગ ૪૧૬૭ ૧૨૫૫ 
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વલસાડ ૭૧૯૫ ૨૩૩૧  
 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અન ે બપોરનુ ં ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામા ં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 ડાંગ અને વલસાડ િજ ાના તમામ ઘટકમા ં૬ માસ 
થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોન ે ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 
 ડાંગ અને વલસાડ િજ ાના તમામ તાલુકાઓમા ં

દૂધ સં વની યોજના ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક 
આપવામાં આવે છે.  

--------- 
ભ ચ િજ ામાં સંકિલત ડરી િવે કાસ યોજનાનો લાભ 

 ૨૧૫૪૩ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૫૩૬ (પાંચસો છ ીસ) લાભાથ ઓન ેલાભ મળેલ છે. 

--------- 
આ દ િત િવ તારોમાં ધોરણ-૯ થી ૧૨ની આ મશાળાઓમાં સં યા 

 ૨૩૭૧૬ ીમતી ચં કાબને બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આ દ િત 
િવ તારોમાં આવેલ ધોરણ-૯ થી ૧૨ની આ મશાળાઓમાં 
ધોરણદીઠ િવ ાથ ઓની સં યા અને વગખંડોની સં યા 
િનિ ત કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા.  

 (૨)  હા, તો આ વગખંડો અને િવ ાથ ઓની 
સં યા કેટલી િનિ ત કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) સરકાર ીના છે ા ઠરાવ મુજબ ૪૦ છા ોની 
સં યા સામે એક વગખંડ િનિ ત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) આ વગખંડો અને િવ ાથ ઓની સં યામાં યારે 
અને કેટલો વધારો કરવાનુ ંઆયોજન છે ? 

  (૩) જ રીયાત અનસુાર માંગણી મુજબ િનયમોનસુાર 
વધારો કરવામા ંઆવે છે.   

--------- 
છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં મ યાહન ભોજન ારા દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ 

 ૨૧૫૫૨ ી શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા-
ઉદેપુર િજ ાના કેટલા અન ે કયા કયા તાલુકામાં દૂધ 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા-ઉદેપુર 
િજ ાના બોડેલી તાલુકામા ંમ યાહન ભોજન યોજના ારા દૂધ 
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સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે સં વની યોજના અમલમાં છે. 
 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨)  
મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ બોડેલી .૨,૧૫,૧૮,૩૬૩ .૨,૧૨,૧૬,૫૪૦ .૪,૨૭,૩૪,૯૦૩  
--------- 

ઉકા તરસાડીયા યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ 
 ૨૧૩૪૦ ી િવવેક પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
ઉકા તરસાડીયા યિુનવિસટી, સુરત મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની સં યા ૧૦૩૯ ૧૨૮૧ ૧૦૫૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમા)ં 

૫૭.૨૭ ૮૭.૦૭ ૭૦.૪૭  

 
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૩૬૩૬ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને પોરબંદર િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું 
તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ , 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 

   

પ ક-અ 
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું નામ 

વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ રાજકોટ ૦ ૧ ૨૩ ૪ ૨૮ 
૨ ગ ડલ ૦ ૧ ૨૫ ૪ ૩૦ 
૩ જતેપુર ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 
૪ ધોરા  ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 
૫ ઉપલેટા ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 
૬ મકડોરણાં  ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 
૭ પડધરી ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 
૮ લોિધકા ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 
૯ કોટડા સાંગણી ૦ ૧ ૧૬ ૪ ૨૧ 

૧૦ જસદણ ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 
૧૧ 

રાજકોટ 

િવંછીયા ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ 
કલ ુ  ૦ ૧૧  ૨૦૯ ૪૪ ૨૬૦ 

        
૧ પોરબંદર ૦ ૧ ૨૫ ૪ ૩૦ 
૨ રાણાવાવ ૦ ૧ ૨૪ ૩ ૨૮ 
૩ 

પોરબંદર 

કિતયાણાુ  ૦ ૨ ૨૨ ૪ ૨૮ 
કલુ  ૦ ૪ ૭૧ ૧૧ ૮૬  

 

 (૨) તે અ વયે તાલકુાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

 

પ ક-બ 
મ િજ ો તાલુકા સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  
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પંચાયતનું નામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ રાજકોટ ૦  ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦  ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ 
૨ ગ ડલ ૦  ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ ૦  ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 
૩ જતેપુર ૦  ૧ ૯ ૦ ૧૦ ૦  ૦ ૧૦ ૪ ૧૪ 
૪ ધોરા  ૦  ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ ૦  ૦ ૧૦ ૦ ૧૦ 
૫ ઉપલેટા ૦  ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦  ૦ ૯ ૨ ૧૧ 
૬ મકડોરણાં  ૦  ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ ૦  ૧ ૬ ૩ ૧૦ 
૭ પડધરી ૦  ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦  ૦ ૭ ૨ ૯ 
૮ લોિધકા ૦  ૧ ૯ ૨ ૧૨ ૦  ૦ ૮ ૨ ૧૦ 
૯ કોટડા સાંગણી ૦  ૦ ૮ ૩ ૧૧ ૦  ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૧૦ જસદણ ૦  ૦ ૧૨ ૩ ૧૫ ૦  ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ 
૧૧ 

રાજકોટ 

િવંછીયા ૦  ૧ ૯ ૦ ૧૦ ૦  ૦ ૪ ૦ ૪ 
કલ ુ ૦  ૮ ૧૧૪ ૨૩ ૧૪૫ ૦  ૩ ૯૫ ૧૭ ૧૧૫ 

             
૧ પોરબંદર ૦  ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 
૨ રાણાવાવ ૦  ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ ૦ ૦ ૧૨ ૩ ૧૫ 
૩ 

પોરબંદર 

કિતયાણાુ  ૦  ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ ૦ ૨ ૧૨ ૨ ૧૬ 
કલુ  ૦  ૨ ૩૫ ૪ ૪૧ ૦ ૨ ૩૬ ૭ ૪૫ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૨ તથા વગ-૩ માં તબ ાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે યારે 
વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 
ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૬૧૦ ી સુરશકમાર પટલ ે ુ ે  (માણસા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને અમદાવાદ િજ ામા ં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર અન ે
અમદાવાદ િજ ામા ં િજ ાવાર કલ ઓછા અન ે અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછાુ  વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

ગાંધીનગર ૧૩૨૦૨ 
અમદાવાદ ૭૯૧૯  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અન ે
અિત ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અન ે અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની 

સં યા 
ગાંધીનગર ૧૦૧૬૭ ૩૦૩૫ 
અમદાવાદ ૬૦૦૨ ૧૯૧૭  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ વ/ડબલ 
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ફો ટફાઈડ મીઠ તેમું જ ફો ટફાઈડ તેલ પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 ગાંધીનગર અન ે અમદાવાદ િજ ાના તમામ 
ઘટકમાં ૬ માસ થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ 
રેશન તરીકે બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 
--------- 

ગીર સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 
 ૨૩૬૬૩ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ વાર કેટલી 
સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં રમત ગમતના મેદાન 
નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમત-ગમતના મેદાન વગરની 

ાથિમક શાળાઓ 
ગીર સોમનાથ ૧૯૬ 
દેવભૂિમ ારકા ૧૧૫  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ે છે ા બે વષમા ં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨)  
િજ ો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
ગીર 
સોમનાથ 

૦ ૦ 

દેવભૂિમ 
ારકા 

૦ ૨૪ 

 
 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
રમતગમતના મદેાનો યા ંસુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ાની શાળામાં રમતે -ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૬૭૬ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામા ંિજ વાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરમત-ગમતના મેદાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમત-ગમતના મેદાન વગરની સરકારી 

ાથિમક શાળાઓની સં યા 
અમરેલી ૨૧ 
ભાવનગર ૨૯૪  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ે છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨) એકપણ ન હ. 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં 
રમત-ગમતના મેદાનો યા ંસુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૬૩ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત પૂવ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ડાંગ િજ ામાં ઇ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત 
તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સિુવધા 

  (૧) અગાઉના વષ માં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તમામ તાલુકાઓની તમામ ામ પંચાયતોમા ં
ક યુટર ઉપલ ધ કરાવેલ હોવાથી તા.૩૧-૧૨-



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  565 

ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, ૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કોઈ જ ામ 
પંચાયતને ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનુ ંશું આયોજન છે? 

 

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  

 ૨૩૫૯૯ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના થમ વષમાં વેશ 
મેળવતા િવ ાથ ઓને ટે લટે આપવા માટે સાબરકાંઠા 
અને અરવ ી િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

સાબરકાંઠા ૭૨૧૫ ૭૨.૧૫ 
અરવ ી ૪૦૫૯ ૪૦.૫૯  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા, 

  (૨) સાબરકાંઠા : ૪૧૨ 
  અરવ ી : ૬૩૫ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની િકમત ં (વેરા સહીત) .૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરાં ન પાડવામાં 
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને યા સુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લટે હજ ુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓન ે ટે લટે ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 

 ૨૧૩૬૦ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં અનુસિૂચત જન િતની ધોરણ-૯ માં અ યાસ 
કરતી િવ ાથ નીઓન ેસાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અતંગત ઉકત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં કેટલી િવ ાથ નીઓન ે સાયકલ ભટે 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) ૩૧૯૩ 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે ે  

 ૨૧૫૫૯ ી લાખાભાઈ સાગ ઠયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરે નગર િજ ામાં સરકારી અને ા ટ-
ઈન-એઈડ મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા ં
મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત મફત પા  
પુ તક યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેલાભ આપવામાં આ યો, અને  

  (૧) ૩૭,૨૬૭ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) .૧,૮૧,૩૯,૨૨૦ 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ે ક યુટરની સુિવધા 

 ૨૧૨૫૭ ી ઋિષકશ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં મહેસાણા િજ ામા ં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે.  

મ તાલુકાનું 
નામ 

ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ 
કરાવેલ ામ પંચાયતની સં યા 

૧ મહેસાણા ૧૭ 
૨ િવસનગર ૧૯ 
૩ વડનગર ૦૮ 
૪ ખેરાલ ુ ૧૦ 
૫ સતલાસણા ૧૪ 
૬ કડી ૧૦ 
૭ િવ પુર ૧૩ 
૮ બેચરા  ૧૦ 
૯ ઝા ૧૦ 

૧૦ ટાણા ૦૩ 
કલુ  ૧૧૪  

(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

  (૨) એકપણ નહ . 

(૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો  

 ૨૩૭૧૩ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરમત ગમતના મદેાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમત-ગમતના મેદાન વગરની 

સરકારી ાથિમક શાળાઓની સં યા 
દાહોદ ૩૭૨ 
છોટાઉદેપુર ૨૪૭   

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ે છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨) એકપણ નહ .  
 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
રમત-ગમતના મેદાનો યા ંસુધીમાં બનાવવામાં આવશે ? 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
ઉ છલ તાલુકામાં કોટ િબ ડ ગ બાંધવા માટ રકમે  

 ૨૩૭૩૯ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ાના ઉ છલ તાલુકામાં કોટ િબ ડ ગ બાંધવા માટે 
છે ા બે વષમા ંવષવાર કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧)  
મ  ઉ ર 
૧ ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૦ 

૨ ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

.૩૬,૪૦,૦૦૦/- 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િબ ડ ગની કામગીરી 
કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િબ ડ ગની કામગીરી તાંિ ક 
મંજરીૂ  યા હેઠળ છે. 
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 (૩) ઉ ત કામગીરી યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામા ં
આવશે ? 

  (૩) બનતી વરાએ પૂણ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ યોજના 

 ૨૧૪૧૨ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક યાઓ 
માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ કેટલી 
રકમના બો ડ આપવામા ંઆવે છે, 

  (૧) . ૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંઉ ત િ થિતએ 
ગાંધીનગર િજ ામાં કેટલી ક યાઓન ે આવરી લેવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૧૩૩ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૨,૬૬,૦૦૦/- 

--------- 
પાલનપુર તાલુકા પંચાયતમાં ખાલી જ યાઓ 

 ૨૪૨૧૭ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ાની પાલનપુર તાલુકા પંચાયતમાં વગ-
૨, વગ-૩ અને વગ-૪ ની કઈ કઈ જ યાઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી છે, 

  (૧)  

મ વગ જ યાનંુ નામ 
મંજર જ યાની ૂ

સં યા 
૧ વગ-૨ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૧ 

વગ-૨ નંુ કુલ ૧ 
નાયબ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૧ 
મદદનીશ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૧ 
િસિનયર લાક ૩ 
જુિનયર લાક ૭ 
ડાયવર ૧ 
આંકડા મદદનીશ ૧ 
નાયબ હસાબનીશ ૧ 
િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) ૧ 
િવ તરણ અિધકારી (પંચાયત) ૪ 

૨ વગ-૩ 

મ.ઈ/અ.મ.ઈ ૩ 
વગ-૩ નંુ કુલ ૨૩ 

૩ વગ-૪ પટાવાળા ૫ 
વગ-૪ નંુ કુલ ૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કઈ કઈ જ યાઓ 
ખાલી છે, અન ે

  (૨)  

મ વગ જ યાનંુ નામ 
ખાલી 

જ યાની 
સં યા 

૧ વગ-૨ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૦ 
વગ-૨ નંુ કુલ ૦ 

નાયબ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૦ 
મદદનીશ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૦ 
િસિનયર લાક ૨ 
જુિનયર લાક ૨ 
ડાયવર ૧ 
આંકડા મદદનીશ ૦ 
નાયબ હસાબનીશ ૦ 
િવ તરણ અિધકારી (સહકાર) ૦ 

૨ વગ-૩ 

િવ તરણ અિધકારી (પંચાયત) ૪ 
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મ.ઈ/અ.મ.ઈ ૦ 
વગ-૩ નંુ કુલ ૯ 

૩ વગ-૪ પટવાળા ૨ 
વગ-૪ નંુ કુલ ૨ 
એકદંર કુલે .. ૧૧  

 (૩) ઉ ત તમામ જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવનાર છે ? 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ અને વગ-૩મા ં તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અન ેબઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં વન િવભાગ ારા ચેકડમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા બાબતે  

 ૨૧૩૮૦ ી રાજ િસંહ ચાવડા ે  ( હમતનગરં ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવન િવભાગ ારા કેટલા ચેકડેમ 
અને વનતલાવડીઓ બનાવવામા ંઆવી, અને 

  (૧)  
વષ ચેકડમે  વનતલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૨ ૨૭ 
૨૦૧૯-૨૦માં  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ 

૧૧ ૫ 

 
 (૨) આ ચેકડેમ અને વનતલાવડી બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨)  
થયેલ ખચ ( ।. લાખમાં) 

વષ 
ચેકડમે  વનતલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૪.૨૧ ૩૮.૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦માં  ૩૨.૯૬ ૮.૮૨ 

--------- 
મનગર મહાનગરપાિલકામાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ઓનલાઈન વેશે  

 ૨૧૪૦૩ ી રાઘવ ભાઇ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ શૈ ણીક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રા યમા ં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ 
નબળા અન ેવંિચત જથના બાળકોના વશે માટે મનગર ુ
મહાનગરપાિલકા િવ તારમા ં કેટલા િવ ાથ ઓએ 
ઓનલાઈન અર  કરી, 

  (૧) ૩૭૯૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા િવ ાથ ઓન ે વેશ આ યો, અન ે   (૨) ૧૦૭૬ 
 (૩) તે અ વયે કેટલો ખચ થયો ?   (૩) .૩૫૮.૦૫ (લાખમા)ં 

--------- 
પાટણ િજ ામાં આંગણવાડીના મકાનોની ઘટ 

 ૨૩૫૮૯ ી ચદંન  ઠાકોર (િસ પુર) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર આંગણવાડીના કેટલા મકાનોની ઘટ 
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર આંગણવાડીના મકાનોની ઘટ નીચે 
મુજબ છે. 

તાલુકાનું નામ મકાનોની ઘટની સં યા 

સમી ૭ 

શંખે ર ૩ 

હારીજ ૮ 

ચાણ મા ૧૦ 

િસ પુર ૧૨ 

પાટણ ૬૮ 

સર વતી ૩૪ 
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રાધનપુર ૧૯ 

સાંતલપુર ૬  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત 
તાલુકાવાર કેટલા મકાનો નવા મંજર કરવામા ંઆ યાૂ , અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત તાલુકાવાર 
નીચે મુજબના મકાનો નવા મંજર કરવામા ંઆ યાૂ , અન ે

તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મકાનોની ૂ
સં યા 

સમી ૫ 

શંખે ર ૫ 

હારીજ ૩ 

ચાણ મા ૧ 

િસ પુર ૨ 

પાટણ ૨ 

સર વતી ૧૫ 

રાધનપુર ૩ 

સાંતલપુર ૮  
 (૩) ઉ ત ખુટતા મકાનો યા ં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) બનતી વરાએ.  

--------- 
મોરબી અને અમરલી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમે ેૂ  

 ૨૩૬૩૯ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
અમરેલી િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧)  
સંવગવાર મજંર મહકમૂ ે  

મ િજ ો 
તાલુકા 

પંચાયતનંુ 
નામ 

વગ-૧ વગ-૨   વગ-૩ વગ-૪ કુલ 

૧ મોરબી ૦ ૧ ૨૬ ૪ ૩૧ 
૨ વાંકાનેર ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 
૩ ટકારાં  ૦ ૧ ૯ ૨ ૧૨ 
૪ હળવદ ૦ ૧ ૨૦ ૩ ૨૪ 
૫ માળીયા(મ ) ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 
 કુલ ૦ ૫ ૯૩ ૧૭ ૧૧૫ 

૧ અમરેલી ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 
૨ લાઠી ૦ ૧ ૨૨ ૩ ૨૬ 
૩ લીલીયા ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 
૪ બાબરા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 
૫ ધારી ૦ ૧ ૨૩ ૪ ૨૮ 
૬ ખાંભા ૦ ૧ ૧૬ ૩ ૨૦ 
૭ સાવરકુડલાં  ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 
૮ બગસરા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 
૯ કુકાવાવં  ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૧૦ રાજુલા ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 
૧૧ ફરાબાદ ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

 

મોરબી 
 
 
 
 
 
 

અમરેલી 

કુલ ૦ ૧૧ ૨૦૧ ૩૪ ૨૪૬  
 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  

સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનંુ 

નામ 
વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 

૧ મોરબી ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ 
૨ વાંકાનેર ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ 
૩ ટકારાં  ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૩ ૧ ૪ 
૪ 

મોરબી 

હળવદ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ ૦ ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 570 

૫ માળીયા(મ ) ૦ ૧ ૯ ૧ ૧૧ ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ 
 કુલ ૦ ૪ ૪૬ ૯ ૫૯ ૦ ૧ ૪૭ ૮ ૫૬ 

૧ અમરેલી ૦ ૧ ૧૩ ૦ ૧૪ ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ 
૨ લાઠી ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 
૩ લીલીયા ૦ ૧ ૫ ૦ ૬ ૦ ૦ ૧૪ ૩ ૧૭ 
૪ બાબરા ૦ ૧ ૧૧ ૨ ૧૪ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 
૫ ધારી ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ 
૬ ખાંભા ૦ ૧ ૯ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૭ ૩ ૧૦ 
૭ સાવરકુડલાં  ૦ ૦ ૯ ૩ ૧૨ ૦ ૧ ૧૨ ૧ ૧૪ 
૮ બગસરા ૦ ૧ ૪ ૧ ૬ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 
૯ કુકાવાવં  ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ 

૧૦ રાજુલા ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૯ ૩ ૧૨ 
 ફરાબાદ ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦ ૧ ૯ ૧ ૧૧ 
 

અમરેલી 

કુલ ૦ ૮ ૧૦૨ ૧૪ ૧૨૪ ૦ ૩ ૯૯ ૨૦ ૧૨૨ 
 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૧, વગ-૨ અને વગ-૩મા ં તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 
િભલોડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૩૮૪ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ાના િભલોડા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૩૬ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૩૦૧ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૬.૦૭ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૧૧૪.૬૭ 

 
--------- 

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  
 ૨૩૬૪૯ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા  ( મ ધપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં કોલેજના થમ વષમા ં વેશ 
મેળવતા િવ ાથ ઓન ેટે લટે આપવા માટે મનગર અન ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો િવ ાથ ઓની સં યા 
વસલૂવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

મનગર ૬૧૪૭ ૬૧.૪૭ 
દેવભૂિમ 

ારકા 
૧૪૬૩ ૧૪.૬૩ 

 
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા, 

  (૨) મનગર        : ૪૧૦૧ 
  દેવભૂિમ ારકા : ૧૦૭૭ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની િકમત ં (વેરા સહીત): .૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરાં ન પાડવામાં 
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અન ે યા ંસુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ ુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓન ે ટે લટે ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 
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આણંદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  
 ૨૧૪૦૭ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ આણંદ િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨) .૧,૮૧,૮૦,૦૦૦/- 

--------- 
અમદાવાદ અને પાટણ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  

 ૨૩૬૧૬ ી હમતિસંહ પં ટલે  (બાપુનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના થમ વષમાં વેશ 
મેળવતા િવ ાથ ઓન ે ટે લટે આપવા માટે અમદાવાદ 
અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની સં યા વસૂલવામાં આવેલ 

રકમ ( . લાખમાં) 
અમદાવાદ ૫૦૪૩૮ ૫૦૪.૩૮ 
પાટણ ૭૩૦૮ ૭૩.૦૮  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા, 

  (૨) અમદાવાદ : ૩૫૭૦૭ 
  પાટણ : ૧૭૦૬ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવ ે
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની િકમત ં (વેરા સહીત): .૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરા ં ન પાડવામા ં
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને યાં સુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લટે પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ ુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓને ટે લેટ ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
શહરા તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ ે ે વાવેતર 

 ૨૧૩૭૪ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ાના શહેરા તાલુકામા ં સામૂ હક 
વન િનમાણ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ મા ંતા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલા રોપાનુ ં વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, 

  (૧) ૬૦૦૦ રોપાનુ.ં 

 (૨) તેમાં મુ ય વ ે યા કારના રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે 

  (૨) નીલગીરી, ગુલમહોર, રેઈ ટી, પે ટોફોમ, કાશીદ 
વગેરે. 

 (૩) તે પાછળ ઉકત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આવેલ છે ?  

  (૩) .૩.૭૬ લાખ. 

--------- 
િવરમગામ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

 ૨૧૫૪૨ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ાના િવરમગામ તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના િવરમગામ તાલુકામા ં
નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
.૬,૭૬,૦૦,૦૦૦/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કાુ મો તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૩૮૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 
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 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલ ુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ
.૫,૮૯,૩૨,૨૧૬/- નો ખચ થયલે છે. 

--------- 
કપરાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૩૯૬ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ાના કપરાડા તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા હેકટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હકટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૦ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૭૩૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૧૮.૦૨ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૩૧૩.૮૧ 

 
--------- 

નસવાડી તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
 ૨૧૩૭૯ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) છોટાઉદપુેર િજ ાના નસવાડી તાલુકામા ં

ેિ ય વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હેકટરમાં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હકટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૫૫ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૨૩૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૨.૧૨ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૭૬.૨૯  

 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  
 ૨૧૪૦૬ ી કનભુાઈ પટલે  (સાણદં) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ અમદાવાદ િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૪૭,૨૪,૦૦૦/- 

--------- 
મોડાસા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૩૮૬ ી સુરશભાઈ પટલ ે ે  (મણીનગર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ાના મોડાસા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા હેકટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હકે ટરમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૫૪ 
૨૦૧૯-૨૦  ૧૬૩  
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(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ)  

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૬.૫૫ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૧૦૯.૮૮  

 
--------- 

ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં તલાટી કમ મં ીની ઘટ 
 ૨૩૬૮૫ ી િવણભાઈ મા   (ગઢડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
િજ ાના ઉમરાળા, વ ભીપુર અને બોટાદ િજ ાના 
ગઢડા તાલુકામા ં કેટલી ામ પંચાયતોમા ં કેટલા તલાટી 
કમ મં ીની ઘટ છે, અન ે

  (૧)  
મ િજ ો તાલુકો તલાટી કમ મં ીની 

ઘટ હોય તેવી ામ 
પંચાયતની સં યા 

તલાટી કમ 
મં ીની 

ઘટ 
ઉમરાળા ૧૮ ૧૪ ૧ ભાવનગર 
વ ભીપુર ૧૬ ૧૩ 

 (૨) ઉકત ઘટ કેટલા સમયમાં પૂણ કરવામાં 
આવશે ? 

  (૨) ૧૦ વષ ય ભરતી કેલે ડર મુજબ નવી ભરતી 
કયથી ઘટ પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
રા ય સમકારી િનિધમાં જમા રકમ 

 ૨૩૭૨૩ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સમકારી િનિધમાં કેટલી રકમ જમા છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય સમકારી 
િનિધમા ં .૧,૫૮,૩૦,૦૬૦,૭૧/- રકમ જમા છે. 

 (૨) આ િનિધમાંથી છે ાં બે વષમાં કેટલી રકમ 
વાપરવામા ંઆવી ? 

  (૨) આ િનિધમાંથી છે ાં બે વષમા ં
.૨૬,૪૪,૬૭૮/- રકમ વાપરવામા ંઆવી. 

--------- 
હાંસોટ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

 ૨૧૫૪૦ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભ ચ િજ ાના હાંસોટ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી,  

  (૧) ભ ચ િજ ાના હાંસોટ તાલુકામા ં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
.૩,૦૨,૪૮,૯૪૫/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ ુ થયેલ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે.  
--------- 

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટે  આપવા બાબત 
 ૨૩૫૮૬ ી િશવાભાઇ ભૂરીયા ( દયોદર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના થમ વષમા ં વેશ 
મેળવતા િવ ાથ ઓને ટે લેટ આપવા માટે બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, 

  (૧)  

િજ ો 
િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

બનાસકાંઠા ૧૨૨૧૮ ૧૨૨.૧૮ 
ક છ ૭૩૬૧ ૭૩.૬૧  
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 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા, 

  (૨) બનાસકાંઠા  :  ૪૩૭ 
  ક છ           :  ૬૪૦૬ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવ ે
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની િકમત ં (વેરા સહીત) .૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરા ં ન પાડવામા ં
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને યાં સુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લટે પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લટે હજ ુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓને ટે લેટ ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
કપરાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૩૯૭ ી કનભુાઇ દેસાઈ  (પારડી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ાના કપરાડા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૭૩૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૧૮.૦૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૩૧૩.૮૧ 

 
--------- 

શહરા તાે લુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  
 ૨૧૩૭૫ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) પંચમહાલ િજ ાના શહેરા તાલુકામા ં સામૂ હક 
વન િનમાણ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ માં તા. ૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલા રોપાનુ ં વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, 

  (૧) ૬૦૦૦ રોપાનુ ં

 (૨) તેમાં મુ ય વ ે યા કારના રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) નીલગીરી, ગુલમહોર, રેઈ ટી, પે ટોફોમ, કાશીદ 
વગેરે 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આવેલ છે? 

  (૩) .૩.૭૬ લાખ 

--------- 
મોડાસા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૩૮૭ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ાના મોડાસા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૫૪ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
૧૬૩ 
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િ થિતએ)  
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૬.૫૫ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૧૦૯.૮૮ 

 
--------- 

ખેરાલુ તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  
 ૨૧૩૬૯ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખરેાલુ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) મહેસાણા િજ ાના ખેરાલુ તાલુકામા ં સામૂ હક 
વન િનમાણ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ મા ંતા. ૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલા િવ તારમા ંરોપાનુ ંવાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૨૩ હે ટર 

 (૨) તેમાં મુ ય વ ે યા કારના રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) અરડસાુ , નીલગીરી, લીમડા, દેશી બાવળ, 
કરજં , ખાટી આંબલી, સીસુ,ં સીરસ, પે ટાફોમ વગેરે 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) .૯.૭૩ લાખ 

--------- 
માંડલ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

 ૨૧૫૩૯ ી ધન ભાઇ પટલ ે  (વઢવાણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમદાવાદ િજ ાના માંડલ તાલુકામા ં
નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત 
કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ફાળવવામાં આવીુ ,  

  (૧) અમદાવાદ િજ ાના માંડલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલુ  
.૩,૩૩,૮૭,૭૩૦/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૮૫ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પૂરેપૂરો વપરાશ થયલે છે. 
પાટણ તાલુકા પંચાયતમાં ખાલી જ યાઓ 

 ૨૪૨૨૧ ી કીરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ાની પાટણ તાલુકા પંચાયતમાં વગ-૨, વગ-૩ અન ે
વગ-૪ ની કઈ કઈ જ યાઓ મંજર કરવામા ંઆવી છેૂ , 

  (૧)  

મ વગ જ યાનંુ નામ 
મંજર જ યાની ૂ

સં યા 
૧ વગ-૨ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૧ 

વગ-૨ નુ કુલ ૧ 
નાયબ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૧ 
મદદ. તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૧ 
િવ તરણ અિધકારી પંચાયત ૨ 
િવ તરણ અિધકારી સહકાર ૧ 
અિધક મદદનીશ ઇજનેર ૨ 
આંકડા મદદનીશ ૧ 
નાયબ હસાબનીશ ૧ 
િસિનયર લાક (વહીવટ) ૧ 
િસિનયર લાક ( હસાબ) ૧ 
જુિનયર લાક (વહીવટ) ૭ 
જુિનયર લાક ( હસાબ) ૧ 

૨ વગ-૩ 

ડાયવર ૨ 
વગ-૩ નુ કુલ ૨૧ 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
અતારાંિકત ો 

 576 

૩ વગ-૪ પટાવાળા ૪ 
વગ-૪ નુ કુલ ૪ 

એકદંર કુલે  ૨૬  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કઈ કઈ જ યાઓ ખાલી 
છે, અને 

  (૨)  
૧ વગ-૨ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૧ 

વગ-૨ નુ કુલ ૧ 
નાયબ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૧ 
મદદ. તાલુકા િવકાસ અિધકારી ૦ 
િવ તરણ અિધકારી પંચાયત ૧ 
િવ તરણ અિધકારી સહકાર ૦ 
અિધક મદદનીશ ઇજનેર ૦ 
આંકડા મદદનીશ ૦ 
નાયબ હસાબનીશ ૧ 
િસિનયર લાક (વહીવટ) ૦ 
િસિનયર લાક ( હસાબ) ૧ 
જુિનયર લાક (વહીવટ) ૩ 
જુિનયર લાક ( હસાબ) ૧ 

૨ વગ-૩ 

ડાયવર ૧ 
વગ-૩ નુ કુલ ૯ 

૩ વગ-૪ પટાવાળા ૦ 
વગ-૪ નુ કુલ ૦ 

 (૩) ઉ ત તમામ જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવનાર છે ? 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ અને વગ-૩મા ં તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 

કપરાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
 ૨૧૩૯૫ ી અરિવંદ પટલ ે  (ધરમપુર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વલસાડ િજ ાના કપરાડા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૭૩૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૧૮.૦૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૩૧૩.૮૧ 

 
અમદાવાદ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર દબાણ 

 ૨૩૧૭૨ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી ગૌચરની જમીનોમા ં દબાણો 
થયેલા છે, 

  (૧)  

મ તાલુકાનું નામ 
દબાણનું કલ ે ફળ ુ

(હે.આરે. ) 
૧ દસ ોઇ  ૦૩.૨૦.૫૯ 
૨ સાણંદ ૪૧.૦૨.૩૬ 
૩ બાવળા ૨૩.૭૯.૦૧ 
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૪ ધોળકા ૦૩.૮૦.૧૦ 
૫ ધંધુકા ૦૦.૫૦.૫૦ 
૬ ધોલેરા ૦૦.૦૦.૦૦ 
૭ િવરમગામ ૩૮.૭૨.૬૨ 
૮ માંડલ ૦૦.૦૦.૦૦ 
૯ દે ોજ ૦૦.૩૦.૦૦ 

કલુ  ૧૧૧.૩૫.૧૮  
 (૨) તે અ વય ે છે ા બે વષમાં વષવાર ગૌચરની 
કેટલી જમીનો ખુ ી કરવામાં આવી, અન ે

  (૨)  

મ વષ 
દૂર કરલ ગૌચર દબાણ ે

ે ફળ (હે.આરે. ) 
૧ ૨૦૧૮ ૩૩.૩૮.૩૭ 
૨ ૨૦૧૯ ૧૪.૯૯.૭૩ 

કલુ  ૪૮.૩૮.૧૦  
 (૩) આવી ગૌચરની જમીનો ઉપર દબાણો દૂર 
કરવા સરકારે શુ ંઆયોજન કરેલ છે ? 

  (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ ની કલમ-
૧૦૫ મુજબ ગૌચર દબાણ દૂર કરવાની સ ા ામ પંચાયતન ે
સુ ત થયેલ છે. જ ે અ વયે સંબંિધત ામ પંચાયત ારા 
દબાણદારોને નોટીસ આપી દબાણ દૂર કરવાની કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િવધવા સહાયની અર ઓ 

 ૨૩૭૭૩ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર િવધવા સહાય 
મેળવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા તાલુકો 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
નસવાડી ૮૩ ૧૧૮૯ 
જતેપુર-પાવી ૮૪ ૪૭૫ 
સંખેડા ૭૧ ૨૯૯૮ 
વાંટ ૬૧ ૧૪૩૫ 

બોડેલી ૨૦૦ ૩૯૩૫ 

 (૨) તે પૈકી વષવાર કેટલી અર ઓ મંજર કરી ૂ
અને કેટલી કયા કારણોસર નામંજર કરવાૂ મા ં આવી અને 
કેટલી અર ઓ પડતર છે, 

  (૨)  
વષ મંજરૂ  નામંજરૂ  પડતર 

૨૦૧૮ ૫૪૧ ૬૦ ૦ 
૨૦૧૯ ૧૦૪૯૪ ૫૫૪ ૯૨ 

અર  નામંજર થવાના કારણોૂ  
અર  ફોમ સાથે પૂરાવા/ 

િવગતો અધુરી હોવાથી 
આવક વધુ 

હોવાથી 
પુન:લ  

કરલ હોવાથીે  
૬૧૧ ૧ ૨  

 (૩) તે પૈકી કેટલી િવધવા બહેનોન ે િવધવા સહાય 
ચૂકવવામાં આવી અને કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩) ૭૬૨૧ બહેનોન ે સહાય ચૂકવવામા ં આવી અન ે
૩૪૧૪ બહેનોને સહાય ચૂકવવાની બાકી છે. 

 (૪) બાકી રહેલ સહાય યા ં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશે ? 

  (૪) બનતી વરાએ 

--------- 
નસવાડી તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૫૪૬ ી કતનભાઈ ઈનામદારે  (સાવલી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) છોટાઉદેપુર િજ ાના નસવાડી તાલુકામા ં

ેિ ય વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હેકટરમાં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હકટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૫૫ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૨૩૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૨.૧૨ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૭૬.૨૯  

 
--------- 

ખેડા િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  
 ૨૧૪૦૮ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ ખેડા િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૨,૪૪,૪૪,૦૦૦/- 

--------- 
જનાગઢમાં સ રબાગ ઝુમાં ાણીૂ /પ ીઓ 

 ૨૩૬૬૧ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) જનાગઢ શહેરમાં આવેલ સ રબાગ ઝુમાંૂ  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
યા કારના કેટલા જગલી ાણીં /પ ી રા ય તથા દેશ 

બહારથી લાવવામાં આ યા અન ે યા કારના કેટલા જગલી ં
ાણી/પ ી રા ય તથા દેશ બહાર મોકલવામાં આ યા,  

  (૧) વષ ૨૦૧૮ મા ંશૂ ય. 
  વષ ૨૦૧૯ મા ંસામલે પ ક-૧ મુજબ. 

 (૨) ઉકત િ થિતએ રા ય તથા દેશ બહારથી 
લાવવામાં આવેલ જગલી ાણીં /પ ી પૈકી યા કારના 
કેટલા િવત છે અને કેટલા મૃ યુ પા યા, અન ે

  (૨) સામેલ પ ક-૨  મુજબ. 

 (૩) જગલી ાણીં /પ ી મૃ ય ુપા યા હોય તો તેના 
કારણો શુ ંછે ?  

  (૩) રે પીરેટરી એ ડ કાડ યાક ફે યોર, રે પીરેટરી 
એ ડ રીનલ ફે યોર, વોલેમીક એ ડ સે ટીક શોક, મ ટી 
ઓગન ફે યોર. 

પ ક-૧  
વષ ૨૦૧૯માં રા ય/દેશ બહારથી લાવવામાં આવેલ ાણી/પ ી  

જગલી ાણીં  પ ી િવગત 
નામ સં યા નામ સં યા 

દેશ બહારથી શૂ ય 
રા યમાંથી ભારતીય વ  ૪ મોટો ઢોક ૨ 

 ઝરખ ૨ કાળા હસં  ૨ 
 રણલોકડી ૨   
 હમાલીયન કાળુ ર છ ૨   
 પી મી હોગ ૨   
 બરમીસ અજગર ૨   
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 થામીન હરણ ૪   
 હોગ ડીયર ૧   
 નાનુ વીજ ૪   
 ભારતીય ગોર ૫   
 હી પોપોટેમસ ૨   
 જગલી કતરાં ુ  ૫   
 લેપડ બીલાડી ૨   
 પટાવાળો કાળોતરો ૧   
 ભારતીય મોટી ખીસકોલી ૨   
 હમાલયન કાળુ ર છ ૨   
 સફેદ વાઘ ૧   
 ર છ ૨   
 િશયાળ ૨   
 શાહડીુ  ૨   
 એક િસંગવાળો ગડો ૧   

કલુ  ૫૦  ૦૪ 
વષ ૨૦૧૯માં રા ય/દેશ બહારથી લાવવામાં આવેલ ાણી/પ ી 

જગલી ાણીઓં  પ ી િવગત 
નામ સં યા નામ સં યા 

દેશ બહાર શૂ ય 
રા ય બહાર એિશયાઈ િસંહ ૨૪ ગુલાબીપેણ ૪ 

 ભેખડી ૦૨ પીળીચાંચ ઢોક બગલો ૨ 
 થામીન હરણ ૦૨ તૂઈ ૪ 
 િચંકારા ૦૪ કરકરોકજૂ ં  ૨ 
   ટપુસીયા ૪ 
   ચમચો ૨ 

કલુ  ૩૨  ૧૮  
પ ક-૨ 

રા ય બહારથી લાવવામાં આવેલ જગલી ાણીં /પ ીઓ પૈકી િવત/મૃ યુની િવગતો 
ાણીઓના નામ ાણીની 

સં યા 
િવત મૃ યુ પ ીઓના 

નામ 
પ ીઓની 

સં યા 
િવત મૃ યુ 

ભારતીય વ  ૦૪ ૦૩ ૦૧ મોટો ઢોક ૦૨ ૦૨ ૦૦ 
ઝરખ ૦૨ ૦૨ ૦૦ કાળા હસં  ૦૨ ૦૨ ૦૦ 
રણલોકડી ૦૨ ૦૨ ૦૦     
હમાલીયન કાળુ ર છ ૦૨ ૦૨ ૦૦     

પી મી હોગ ૦૨ ૦૧ ૦૧     
બરમીસ અજગર ૦૨ ૦૨ ૦૦     
થામીન હરણ ૦૪ ૦૩ ૦૧     
હોગ ડીયર ૦૧ ૦૧ ૦૦     
નાનુ વીજ ૦૪ ૦૪ ૦૦     
ભારતીય ગોર ૦૫ ૦૨ ૦૩     
હી પોપોટેમસ ૦૨ ૦૨ ૦૦     
જગલી કતરાં ુ  ૦૫ ૦૫ ૦૦     
લેપડ બીલાડી ૦૨ ૦૨ ૦૦     
પટાવાળો કાળોતરો ૦૧ ૦૧ ૦૦     
ભારતીય મોટી ખીસકોલી ૦૨ ૦૨ ૦૦     
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ાણીઓના નામ ાણીની 
સં યા 

િવત મૃ યુ પ ીઓના 
નામ 

પ ીઓની 
સં યા 

િવત મૃ યુ 

હમાલયન કાળુ ર છ ૦૨ ૦૨ ૦૦     
સફેદ વાઘ ૦૧ ૦૧ ૦૦     
ર છ ૦૨ ૦૨ ૦૦     
િશયાળ ૦૨ ૦૨ ૦૦     
શાહડીુ  ૦૨ ૦૨ ૦૦     
એક િસંગવાળો ગડો ૦૧ ૦૧ ૦૦     

કલુ  ૫૦ ૪૪ ૦૬  ૦૪ ૦૪ ૦૦ 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ા પંચાયતનું સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૩૭૭૨ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ા પંચાયતનું સવંગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧)  
મ સંવગ મંજર જ યાૂ  
૧ વગ-૧ ૧૪ 
૨ વગ-૨ ૨૩ 
૩ વગ-૩ ૮૯ 
૪ વગ-૪ ૮ 

કલુ  ૧૩૪  
 (૨) તે અ વયે િજ ાવાર સંવગવાર કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
મ સંવગ ભરાયેલ જ યા ખાલી 

જ યા 
૧ વગ-૧ ૮ ૬ 
૨ વગ-૨ ૬ ૧૭ 
૩ વગ-૩ ૪૯ ૪૦ 
૪ વગ-૪ ૪ ૪ 

કલુ  ૬૭ ૬૭  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે 
? 

  (૩) વગ-૧, વગ-૨ તથા વગ-૩માં તબ ાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે  

નવસારી અને ભ ચ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 
 ૨૩૭૪૬ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરમત ગમતના મદેાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમત-ગમતના મેદાન વગરની 

ાથિમક શાળાઓ 
નવસારી ૪૦ 
ભ ચ ૩૧૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨)  
િજ ો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
નવસારી ૦ ૦ 
ભ ચ ૦ ૦  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં 
રમતગમતના મદેાનો યા ંસુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 
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લુણાવાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૩૮૯ ી િજ ેશકમાર સેવક ુ  (લુણાવાડા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હસાગર િજ ાના લુણાવાડા તાલુકામાં 
ેિ ય વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા હેકટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હકટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦.૦૬ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૮૫.૦૦  

 
 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૬.૦૩ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૪૧.૫૭  

 
--------- 

 
દાંતા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૩૯૩ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના દાંતા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા હેકટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હકટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૮૫ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૪૨૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૯૧.૨૩ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ) 

૧૩૨.૦૦  

 
ખેડા અને સુર નગર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમે ેૂ  

 ૨૩૭૦૨ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
સુરે નગર િજ ામા ં આવતી તાલુકા પંચાયતનું 
તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ , 

  (૧)  

   
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું નામ 

વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ નડીઆદ ૦ ૧ ૨૭ ૭ ૩૫ 
૨ મહધાુ  ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 
૩ કઠલાલ ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 
૪ કપડવંજ ૦ ૧ ૨૫ ૮ ૩૪ 
૫ ઠાસરા ૦ ૧ ૨૬ ૭ ૩૪ 
૬ ગળતે ર ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 
૭ 

ખેડા 

મહેમદાવાદ ૦ ૧ ૨૪ ૬ ૩૧ 
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૮ માતર ૦ ૧ ૨૨ ૬ ૨૯ 
૯ ખેડા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૧૦ વસો ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 
કલ ુ  ૦ ૧૦ ૧૭૨ ૩૭ ૨૧૯  

        

૧ વઢવાણ ૦ ૧ ૨૦ ૩ ૨૪ 
૨ લખતર ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 
૩ દસાડા ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 
૪ ાંગ ા ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 
૫ મુળી ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 
૬ સાયલા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 
૭ લ બડી ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 
૮ ચુડા ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ 
૯ ચોટીલા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 

૧૦ 

સુરે નગર 

થાનગઢ ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 
કલુ  ૦ ૧૦ ૧૭૩ ૨૫ ૨૦૮  

 
 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨)  

 
સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 

પંચાયતનું નામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ નડીઆદ ૦  ૦ ૧૪ ૫ ૧૯ ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 
૨ મહધાુ  ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦ ૨ ૦ ૨ 
૩ કઠલાલ ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦ ૨ ૦ ૨ 
૪ કપડવંજ ૦  ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ ૦ ૦ ૭ ૪ ૧૧ 
૫ ઠાસરા ૦  ૧ ૧૩ ૭ ૨૧ ૦  ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ 
૬ ગળતે ર ૦  ૧ ૮ ૦ ૯ ૦  ૦ ૪ ૦ ૪ 
૭ મહેમદાવાદ ૦  ૧ ૧૨ ૫ ૧૮ ૦  ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 
૮ માતર ૦  ૧ ૧૨ ૫ ૧૮ ૦  ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ 
૯ ખેડા ૦  ૧ ૬ ૦ ૭ ૦  ૦ ૨ ૧ ૩ 

૧૦ 

ખેડા 

વસો ૦  ૧ ૭ ૦ ૮ ૦  ૦ ૫ ૦ ૫ 
કલ ુ ૦  ૯ ૧૦૨ ૨૮ ૧૩૯ ૦  ૧ ૭૦ ૯ ૮૦  

             

૧ વઢવાણ ૦  ૧ ૯ ૩ ૧૩ ૦ ૦ ૧૧ ૦ ૧૧ 
૨ લખતર ૦  ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ 
૩ દસાડા ૦  ૧ ૯ ૨ ૧૨ ૦ ૨ ૧૨ ૧ ૧૩ 
૪ ાંગ ા ૦ ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 
૫ મુળી ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૧૧ ૨ ૧૩ 
૬ સાયલા ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ 
૭ લ બડી ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 
૮ ચુડા ૦ ૧ ૫ ૧ ૭ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 
૯ ચોટીલા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ 

૧૦  

સુરે નગર 

થાનગઢ ૧૦ ૧ ૫ ૦ ૬ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 
કલુ  ૦ ૯ ૭૬ ૧૭ ૧૦૨ ૦ ૧ ૯૭ ૮ ૧૦૬  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૨ અન ે વગ-૩ મા ં તબ ાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે યારે 
વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 
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અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં કપોષિત બાળકોની સં યાુ  
 ૨૩૩૪૩ ી ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ અન ેબનાસકાંઠા િજ ામા ંકપોિષત બાળકોની ુ
સં યા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ અન ે
બનાસકાંઠા િજ ામા ંકલ ઓછા અન ેઅિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા 
વજનવાળા 
બાળકોની 

સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા 
બાળકોની 

સં યા 

કુલ 

અમદાવાદ ૬૦૦૨ ૧૯૧૭ ૭૯૧૯ 
બનાસકાંઠા ૨૦૯૭૩ ૭૨૯૨ ૨૮૨૬૫  

 (૨) ઉકત િજ ાવાર કેટલા બાળકોન ે
કપોષણુ માંથી બહાર લાવવાના સરકાર ારા શું ય નો 
કરવામા ંઆ યાં ?  

  (૨) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
સરકાર ી ારા આ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામા ં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  પાડવામા ં
આવે છે. 

 અમદાવાદ અન ે બનાસકાંઠા િજ ાના તમામ 
ઘટકમાં ૬ માસ થી ૩ વષના બાળકોન ે ટેક હોમ 
રેશન તરીકે બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોન ે ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી ુ

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 
 બનાસકાંઠા િજ ાના તમામ તાલુકાઓમાં દૂધ 

સં વની યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ ફોટ ફાઈડ 
ફલેવડ િમ ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

 ૨૧૪૦૪ ી બાબભુાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ અમદાવાદ િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૪૭,૨૪,૦૦૦/- 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૬૮૨ ી કનભુાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય  પંચાયત મં ી ી (રા યક ા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનુ ં

  (૧)  
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તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

 
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું નામ 

વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ ભાવનગર ૦ ૧ ૨૩ ૪ ૨૮ 
૨ ઘોઘા ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 
૩ તળા  ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 
૪ મહવાુ  ૦ ૧ ૨૩ ૩ ૨૭ 
૫ પાલીતાણા ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 
૬ ગારીયાધાર ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 
૭ િશહોર ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 
૮ વ ભીપુર ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 
૯ ઉમરાળા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 

૧૦ જસેર ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 
 

ભાવનગર 

કલુ  ૦ ૧૦ ૧૯૨ ૩૩ ૨૩૫ 
૧ બોટાદ ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 
૨ ગઢડા ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 
૩ બરવાળા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ 
૪ રાણપુર ૦ ૧ ૦૯ ૧ ૧૧ 

 

બોટાદ 

કલુ  ૦ ૪ ૫૭ ૧૧ ૭૨ 
 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ  ખાલી છે, અન ે

  (૨)  

સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનું નામ વગ-

૧ 
વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
કલુ  વગ-

૧ 
વગ-

૨ 
વગ-

૩ 
વગ-

૪ 
કલુ  

૧ ભાવનગર ૦ ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ 
૨ ઘોઘા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ 
૩ તળા  ૦ ૧ ૧૫ ૩ ૧૯ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 
૪ મહવાુ  ૦ ૦ ૧૪ ૩ ૧૭ ૦ ૧ ૯ ૦ ૧૦ 
૫ પાલીતાણા ૦ ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 
૬ ગારીયાધાર ૦ ૦ ૧૧ ૨ ૧૩ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 
૭ િશહોર ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૧૧ 
૮ વ ભીપુર ૦ ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૬ ૧ ૭ 
૯ ઉમરાળા ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ 

૧૦ જસેર ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 
 કલુ  ૦ ૬ ૧૧૩ ૨૪ ૧૪૩ ૦ ૪ ૭૯ ૯ ૯૨ 
 

ભાવનગર 

 વગ-
૧ 

વગ-
૨ 

વગ-
૩ 

વગ-
૪ 

કલુ  વગ-
૧ 

વગ-
૨ 

વગ-
૩ 

વગ-
૪ 

કલુ  

૧ બોટાદ ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 
૨ ગઢડા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ 
૩ બરવાળા ૦ ૧ ૪ ૦ ૫ ૦ ૦ ૬ ૨ ૮ 
૪ રાણપુર ૦ ૦ ૬ ૧ ૭ ૦ ૧ ૩ ૦ ૪ 
 

બોટાદ 

કલુ  ૦ ૩ ૨૬ ૫ ૩૪ ૦ ૧ ૩૧ ૬ ૩૮ 
 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા આવશે 
? 

  (૩) વગ-૨ તથા વગ-૩ માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 
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િબરસા મંુડા ટાયબલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  
 ૨૧૫૫૦ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં  રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના 
અંતગત િબરસા મુંડા ટાયબલ યુિનવિસટી, નમદા 
મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓન ે ટે લટે િવુ તરણ 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

-- ૧૯૪ ૧૫૮ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ેકલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમાં) 

-- ૧૩.૧૯ ૧૦.૫૩ 

 
--------- 

 
દાંતા તાલુકામાં ે ીય વનીકરણ 

 ૨૧૩૯૪ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના દાંતા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા હે ટરમા ં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૮૫ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ) 
૪૨૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામાં વષ વાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૯૧.૨૩ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ) 
૧૩૨.૦૦ 

 
--------- 

અમરલી િજ ાની શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટે  
 ૨૪૨૨૪ ી તાપ દુધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં તાલુકાવાર સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં કેટલા 
ઓરડાઓની ઘટ છે, અને  

  (૧)  
તાલુકા ખૂટતા ઓરડાવાળી 

શાળાની સં યા 
ખૂટતા ઓરડાની 

સં યા 
અમરેલી ૪ ૧૩ 
બાબરા ૧૨ ૪૩ 
બગસરા ૧૦ ૩૪ 

ધારી ૨૮ ૭૬ 
ફરાબાદ ૧૨ ૪૦ 
ખાંભા ૧૨ ૩૨ 

કુકાવાવં  ૪ ૧૪ 
લાઠી ૬ ૨૫ 

લીલીયા ૫ ૧૬ 
રાજુલા ૧૮ ૭૩ 

સાવરકુડલાં  ૧૨ ૩૬ 
કુલ ૧૨૩ ૪૦૨  

 (૨) ઉ ત ખૂટતા ઓરડાઓ યાં સુધીમાં 
બનાવવામા ંઆવનાર છે? 

  (૨) આગામી વષ માં તબ ાવાર જમે બને તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૬૦૨ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી સરકારી 

ાથિમક શાળાઓમાં રમત ગમતના મેદાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમતગમતના મેદાન વગરની સરકારી ાથિમક 

શાળાઓ 
અરવ ી ૨૨૪ 

સાબરકાંઠા ૨૬૦  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨) એકપણ ન હ.  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં 
રમત-ગમતના મેદાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  
 ૨૩૬૫૨ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ 

ારકા અન ે મનગર િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી ુ
પીડાતા બાળકોની સં યા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દવેભૂિમ 
ારકા અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર કલ ઓછા અને ુ

અિત ઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 
િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ

વજનવાળા બાળકોની સં યા 
દેવભૂિમ 

ારકા 
૪૨૨૧ 

મનગર ૫૮૫૮  
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા બાળકો 
કેટલા છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા બાળકોની 
સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા બાળકોની 
સં યા 

દેવભૂિમ ારકા ૩૧૩૫ 
મનગર ૪૫૭૨  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા બે ુ
વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે છે ા બે વષમા ં
આ મુજબની કાયવાહી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 આંગણવાડી ક  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પુ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ં
સ વ/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ ું
તેલ પૂ ં  પાડવામાં આવે છે. 

 દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ાના તમામ 
ઘટકમાં ૬ માસ થી ૩ વષના બાળકોન ે ટેક હોમ 
રેશન તરીકે બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અન ેઅિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવાુ ં  કેલેરી 

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ં આવે ુ
છે. 

 દેવભૂિમ ારકા િજ ાના ક યાણપુર તાલુકામા ં
દૂધ સં વની યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ 
ફોટ ફાઈડ લેવડ િમ ક આપવામા ંઆવે છે.  
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--------- 
િભલોડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૩૮૩ ી રાકશભાઈ શાહ ે  (એલીસ ીજ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ાના િભલોડા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનુ ં વાવતેર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૩૬ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં ) 
૩૦૧ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૬.૦૭ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૧૧૪.૬૭ 

 
--------- 

તાપી િજ ામાં ાથિમક શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સગવડો 
 ૨૧૪૦૧ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ામાં કેટલી ાથિમક શાળાઓમા ં પીવાના પાણીની 
સગવડો ઉપલ ધ છે, 

  (૧) ૮૦૧ 

 (૨) કેટલી શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સગવડો 
બાકી છે, અન ે

  (૨) ૦૦ 

 (૩) બાકીની શાળાઓમા ંપીવાના પાણીની સગવડો 
યારે આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) -- 

--------- 
સુરત િજ ામાં નવી શાળાઓને મંજરીૂ  

 ૨૧૫૪૮ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા  (મહવાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં કેટલી ાથિમક શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૨૩૫૮ 

 (૨) ઉકત શાળાઓ પૈકી સરકારી, ા ટેડ અને 
ખાનગી કેટલી છે, અન ે

  (૨)  
સરકારી 

ાથિમક શાળા 
ા ટડ ાથિમક ે

શાળા 
ખાનગી 

ાથિમક શાળા 
૯૭૪ ૩૯ ૧૩૪૫  

 (૩) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલી નવી સરકારી, ા ટેડ અને ખાનગી 
શાળાઓને મંજરીૂ  આપવામાં આવેલ છે ?   

  (૩)  
સમયગાળો સરકારી ા ટડે  ખાનગી 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩ ૦ ૫૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૦ ૦ ૩૫ 

 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં કપોિષત બાળકોની સં યાે ુ  
 ૨૩૫૯૬ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કપોિષત બાળકોની સં યા કેટલી છેુ , 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

તાલુકા કુલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
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બાળકોની સં યા 
કડી ૭૧૧ 
ખેરાલ ુ ૫૬૪ 
મહેસાણા ૧૮૬૮ 
િવસનગર ૧૨૪૯ 

ટાણા ૩૧૫ 
િવ પુર ૧૮૫૫ 
વડનગર ૩૮૮ 
સતલાસણા ૩૪૪ 

ઝા ૮૬૦ 
બેચરા  ૨૭૦  

 (૨) ઉ ત કપોિષત બાળકો પૈકી તાલુકાવાર કેટલા ુ
બાળકો ઓછા વજનવાળા અને કેટલા બાળકો અિત ઓછા 
વજનવાળા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર ઓછા  અન ે અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

તાલુકા ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

કડી ૫૬૨ ૧૪૯ 
ખેરાલ ુ ૪૪૧ ૧૨૩ 
મહેસાણા ૧૪૪૫ ૪૨૩ 
િવસનગર ૯૬૪ ૨૮૫ 

ટાણા ૨૫૯ ૫૬ 
િવ પુર ૧૪૪૦ ૪૧૫ 
વડનગર ૨૯૧ ૯૭ 
સતલાસણા ૨૫૭ ૮૭ 

ઝા ૬૭૨ ૧૮૮ 
બેચરા  ૨૨૫ ૪૫  

 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દરૂ કરવા ઉ ત ુ
િ થિતએ છે ા એક વષમા ંશી કાયવાહી કરી ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમા ંસુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી ક  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોને 
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પુ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમાં સ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  
પાડવામાં આવે છે. 

 મહેસાણા િજ ાના તમામ ઘટકમા ં ૬ માસ થી ૩ 
વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બાલશિ ત 
આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અન ેઅિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેુ ં રી 

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામાં આવે ુ
છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

 ૨૧૪૦૫ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ અમદાવાદ િજ ા માટે સન-ે   (૨) .૧,૪૭,૨૪,૦૦૦/- 
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૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

--------- 
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૬૯૬ ી પુનમભાઈ પરમાર  (સો ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અન ે
ખેડા િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનુ ં તાલુકાવાર, 
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ , 

  (૧)  

   
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું નામ 

વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ આણંદ ૦ ૧ ૨૯ ૮ ૩૮ 
૨ બોરસદ ૦ ૧ ૨૯ ૯ ૩૯ 
૩ ખંભાત ૦ ૧ ૨૩ ૮ ૩૨ 
૪ પેટલાદ ૦ ૧ ૨૬ ૧૦ ૩૭ 
૫ ઉમરેઠ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 
૬ આંકલાવ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 
૭ સો ા ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 
૮ 

આણંદ 

તારાપુર ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 
કલ ુ  ૦ ૮ ૧૩૫ ૪૩ ૧૮૬  

        

૧ નડીઆદ ૦ ૧ ૨૭ ૭ ૩૫ 
૨ મહધાુ  ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 
૩ કઠલાલ ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 
૪ કપડવંજ ૦ ૧ ૨૫ ૮ ૩૪ 
૫ ઠાસરા ૦ ૧ ૨૬ ૭ ૩૪ 
૬ ગળતે ર ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 
૭ મહેમદાવાદ ૦ ૧ ૨૪ ૬ ૩૧ 
૮ માતર ૦ ૧ ૨૨ ૬ ૨૯ 
૯ ખેડા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૧૦ 

ખેડા 

વસો ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 
કલુ  ૦ ૧૦ ૧૭૨ ૩૭ ૨૧૯  

 
 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨)  

 

સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનું 

નામ 
વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  વગ-

૧ 
વગ-૨ વગ-૩ વગ-

૪ 
કલુ  

૧ આણંદ ૦  ૧ ૧૬ ૪ ૨૧ ૦  ૦  ૧૩ ૪ ૧૭ 
૨ બોરસદ ૦  ૧ ૧૭ ૭ ૨૫ ૦  ૦  ૧૨ ૨ ૧૪ 
૩ ખંભાત ૦  ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ ૦  ૧ ૧૩ ૬ ૨૦ 
૪ પેટલાદ ૦  ૧ ૧૭ ૮ ૨૬ ૦  ૦  ૯ ૨ ૧૧ 
૫ ઉમરેઠ ૦  ૦ ૪ ૧ ૫ ૦  ૧  ૩ ૧ ૫ 
૬ આંકલાવ ૦  ૧ ૫ ૧ ૭ ૦  ૦  ૨ ૧ ૩ 
૭ સો ા ૦  ૧ ૪ ૧ ૬ ૦  ૦  ૩ ૧ ૪ 
૮ 

આણંદ 

તારાપુર ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦  ૧ ૧ ૨ 
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કલ ુ ૦  ૬ ૭૯ ૨૫ ૧૧ ૦ ૨ ૫૬ ૧૮ ૭૬  
             

૧ નડીઆદ ૦  ૦ ૧૪ ૫ ૧૯ ૦  ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 
૨ મહધાુ  ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦ ૨ ૦ ૨ 
૩ કઠલાલ ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦ ૨ ૦ ૨ 
૪ કપડવંજ ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ ૦ ૦ ૭ ૪ ૧૧ 
૫ ઠાસરા ૦ ૧ ૧૩ ૭ ૨૧ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ 
૬ ગળતે ર ૦ ૧ ૮ ૦ ૯ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 
૭ મહેમદાવાદ ૦ ૧ ૧૨ ૫ ૧૮ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 
૮ માતર ૦ ૧ ૧૨ ૫ ૧૮ ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ 
૯ ખેડા ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ ૦ ૦ ૨ ૧ ૩ 

૧૦  

ખેડા 

વસો ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 
કલુ  ૦ ૯ ૧૦ ૨૮ ૧૩ ૦ ૧ ૭૦ ૯ ૮૦  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૨ અને વગ-૩ માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 
લુણાવાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

 ૨૧૩૯૦ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હસાગર િજ ાના લુણાવાડા તાલુકામાં 
ેિ ય વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલા હેકટરમા ં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હકટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦.૦૬ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૮૫.૦૦  

 
 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૬.૦૩ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૪૧.૫૭  

 
--------- 

ખેડા િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  
 ૨૧૪૧૫ ી કસરીિસંહે  સોલંકી (માતર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ ખેડા િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૨,૪૪,૪૪,૦૦૦/- 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  

 ૨૩૬૪૩ ી લિલત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં કોલેજના થમ વષમાં વેશ 
મેળવતા િવ ાથ ઓને ટે લટે આપવા માટે રાજકોટ અન ે
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની સં યા વસૂલવામાં આવેલ 

રકમ ( . લાખમાં) 
રાજકોટ ૨૬૧૩૫ ૨૬૧.૩૫ 
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િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, પોરબંદર ૨૬૧૯ ૨૬.૧૯  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા, 

  (૨) રાજકોટ : ૧૬૪૯૩ 
  પોરબંદર : ૨૩૮૯ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઈ એજ સી પાસેથી શા ભાવ ે
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની િકમત ં (વેરા સહીત) .૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરાં ન પાડવામા ં
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અન ે યા ંસુધીમા ંપૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે 

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લટે પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ ુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પ ેથી 
સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓને ટે લેટ ફાળવી આપવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં તાલુકા ે પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૫૯૩ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામા ંઆવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ , 

  (૧)  

   

સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું નામ 
વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

૧ પાટણ ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 
૨ સર વતી ૦ ૧ ૧૫ ૦ ૧૬ 
૩ ચાણ મા ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 
૪ િસ પુર ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 
૫ હારીજ ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 
૬ સમી ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 
૭ શંખે ર ૦ ૧ ૧૫ ૦ ૧૬ 
૮ રાધનપુર ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 
૯ 

પાટણ 

સાંતલપુર ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 
કલ ુ  ૦ ૯ ૧૫૮ ૨૫ ૧૯૨  

        

૧ મહેસાણા ૦ ૧ ૩૪ ૬ ૪૧ 
૨ કડી  ૦ ૧ ૩૨ ૫ ૩૮ 
૩ બેચરા  ૦ ૧ ૧૭ ૨ ૨૦ 
૪ િવસનગર ૦ ૧ ૨૭ ૫ ૩૩ 
૫ િવ પુર ૦ ૧ ૨૭ ૫ ૩૩ 
૬ ખેરાલ ુ ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 
૭ સતલાસણા ૦ ૧ ૧૭ ૨ ૨૦ 
૮ વડનગર ૦ ૧ ૨૦ ૨ ૨૩ 
૯ ઝા ૦ ૧ ૧૬ ૩ ૨૦ 

૧૦ 

મહેસાણા 

ટાણા ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 
કલુ  ૦ ૧૦ ૨૨૪ ૩૪ ૨૬૮  

 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨)  

 

સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા 
પંચાયતનું 

નામ 
વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  વગ-

૧ 
વગ-૨ વગ-૩ વગ-

૪ 
કલુ  

૧ પાટણ ૦  ૦ ૧૨ ૪ ૧૬ ૦ ૧ ૯ ૦ ૧૦ 
૨ 

પાટણ 
સર વતી ૦  ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 
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૩ ચાણ મા ૦  ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ 
૪ િસ પુર ૦  ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 
૫ હારીજ ૦  ૧ ૧૦ ૩ ૧૪ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 
૬ સમી ૦  ૧ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૮ ૦ ૮ 
૭ શંખે ર ૦  ૦ ૭ ૦ ૭ ૦ ૧ ૮ ૦ ૯ 
૮ રાધનપુર ૦  ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ ૦ ૦ ૮ ૦ ૮ 
૯  સાંતલપુર ૦ ૧ ૧૨ ૪ ૧૭ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 

કલ ુ ૦  ૭ ૯૭ ૨૫ ૧૨૯ ૦ ૨ ૬૧ ૦ ૬૩ 
             

૧ મહેસાણા ૦  ૦ ૧૭ ૩ ૨૦ ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 
૨ કડી  ૦  ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ ૦ ૦ ૧૫ ૨ ૧૭ 
૩ બેચરા  ૦  ૧ ૧૨ ૧ ૧૪ ૦ ૦ ૫ ૧ ૬ 
૪ િવસનગર ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ 
૫ િવ પુર ૦ ૧ ૧૪ ૫ ૨૦ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ 
૬ ખેરાલ ુ ૦ ૧ ૧૪ ૪ ૧૯ ૦ ૦ ૮ ૦ ૮ 
૭ સતલાસણા ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ ૦ ૧ ૪ ૨ ૭ 
૮ વડનગર ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૧૦ 
૯ ઝા ૦ ૦ ૧૫ ૧ ૧૬ ૦ ૧ ૧ ૨ ૪ 

૧૦  

મહેસાણા 

ટાણા ૦ ૧ ૮ ૦ ૯ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪  
કલુ  ૦ ૭ ૧૩ ૨૩ ૧૬૮ ૦ ૩ ૮૬ ૧૧ ૧૦૦  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૨ તથા વગ-૩ માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામા ં
આવશ.ે યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 
સુરત િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ે  

 ૨૧૩૪૬ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંકેટલા લાભાથ ઓને લાભ મળલે છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
૭૪૪ (સાતસો ચંુમાલીસ) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 
આણંદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

 ૨૧૪૦૯ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા ાથિમક શાળાઓને વ છ રાખવા માટે 
માિસક કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ આણંદ િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૮૧,૮૦,૦૦૦/- 

--------- 
 

વડોદરા અને સુરત િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  
 ૨૩૭૨૬ ી અ યકમાર પટલ ુ ે  (કરજણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા   (૧) પ ક-અ મુજબ. 
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અને સુરત િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ , 
   

પ ક-અ  
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  

મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું નામ 
વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  

૧ વડોદરા ૦ ૧ ૨૭ ૪ ૩૨ 
૨ પાદરા ૦ ૧ ૨૪ ૫ ૩૦ 
૩ કરજણ ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 
૪ િશનોર ૦ ૧ ૧૬ ૪ ૨૧ 
૫ ડભોઈ ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 
૬ વાઘોડીયા ૦ ૧ ૨૧ ૫ ૨૭ 
૭ સાવલી ૦ ૧ ૨૪ ૪ ૨૯ 
૮ 

વડોદરા 

ડેસર ૦ ૧ ૧૩ ૦ ૧૪ 
કલ ુ  ૦ ૮ ૧૬૭ ૩૦ ૨૦૫  

૧ ઓલપાડ ૦ ૧ ૨૫ ૭ ૩૩ 
૨ પલસાણા ૦ ૧ ૧૫ ૮ ૨૪ 
૩ કામરેજ ૦ ૧ ૧૮ ૭ ૨૬ 
૪ મહવાુ  ૦ ૧ ૧૯ ૭ ૨૭ 
૫ માંડવી ૧ ૦ ૨૨ ૮ ૩૧ 
૬ ચોયાસી ૦ ૧ ૨૪ ૪ ૨૯ 
૭ બારડોલી ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 
૮ માંગરોળ ૦ ૧ ૧૯ ૮ ૨૮ 
૯ 

સુરત 

ઉમરપાડા ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ 
કલુ  ૦ ૮ ૧૬૯ ૫૪ ૨૩૨  

 
 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

પ ક-બ 
સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  

મ િજ ો 
તાલુકા 

પંચાયતનું 
નામ 

વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  વગ-
૧ 

વગ-૨ વગ-૩ વગ-
૪ 

કલુ  

૧ વડોદરા ૦  ૧ ૯ ૪ ૧૪ ૦  ૦  ૧૮ ૦ ૧૮ 
૨ પાદરા ૦  ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ ૦  ૧  ૧૪ ૩ ૧૮ 
૩ કરજણ ૦  ૦ ૮ ૪ ૧૨ ૦  ૧  ૧૩ ૦ ૧૪ 
૪ િશનોર ૦  ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦  ૦  ૯ ૨ ૧૧ 
૫ ડભોઈ ૦  ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ ૦  ૦  ૧૦ ૦ ૧૦ 
૬ વાઘોડીયા ૦  ૧ ૮ ૩ ૧૨ ૦  ૦  ૧૩ ૨ ૧૫ 
૭ સાવલી ૦  ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦  ૦  ૧૩ ૧ ૧૪ 
૮ 

વડોદરા 

ડેસર ૦  ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦  ૬ ૦ ૬ 
કલ ુ ૦  ૬ ૭૧ ૨૨ ૯૯ ૦ ૨ ૯૬ ૮ ૧૦૬  

             

૧ ઓલપાડ ૦  ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦  ૧ ૧૭ ૫ ૨૩ 
૨ પલસાણા ૦  ૧ ૧૦ ૫ ૧૬ ૦  ૦ ૫ ૩ ૮ 
૩ કામરેજ ૦  ૧ ૮ ૧ ૧૦ ૦  ૦ ૧૦ ૬ ૧૬ 
૪ મહવાુ  ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૯ ૬ ૧૫ 
૫ 

સુરત 

માંડવી ૧ ૦ ૧૪ ૨ ૧૭ ૦ ૦ ૮ ૬ ૧૪ 
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૬ ચોયાસી ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 
૭ બારડોલી ૦ ૧ ૧૪ ૪ ૧૯ ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ 
૮ માંગરોળ ૦ ૧ ૧૦ ૩ ૧૪ ૦ ૦ ૯ ૫ ૧૪ 
૯ ઉમરપાડા ૦ ૧ ૪ ૧ ૬ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 

કલુ  ૧ ૭ ૯૦ ૨૧ ૧૧૯ ૦ ૧ ૭૯ ૩૩ ૧૧૩ 
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વગ-૧, વગ-૨ તથા વગ-૩ માં તબ ાવાર 

સીધી ભરતી અન ે બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી 
ભરવામા ં આવશે. યારે વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
ખેડા િજ ામાં શાળાના વગવધારા માટની દરખા તે  

 ૨૧૫૫૮ ીમતી સીમાબેન મો હલે  (અકોટા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં િબનસરકારી 
અને અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગવધારા 
માટે કેટલી દરખા તો મળેલ હતી, અને 

  (૧) િબનસરકારી અનદુાિનત ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાના વગવધારા માટે કલ ુ ૨૧ દરખા તો તથા 
િબનસરકારી િબન-અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાના વગવધારા માટે કલ ુ ૦૫ દરખા તો મળલે હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં આ યાૂ ?   (૨) તે પૈકી િબનસરકારી અનુદાિનત ઉ ચતર 
મા યિમક શાળાના ૧૦ વગ  તથા િબનસરકારી િબન-
અનુદાિનત ઉ ચતર મા યિમક શાળાના ૦૪ વગ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા. 

--------- 
જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ાની શાળામાં રમતૂ -ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૬૫૮ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી 

ાથિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમત-ગમતના મેદાન વગરની 

સરકારી ાથિમક શાળાઓની સં યા 
જનાગઢૂ  ૦૫ 
પોરબંદર ૪૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨)  
િજ ો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
જનાગઢૂ  ૦૦ ૦૦ 
પોરબંદર ૧૭ ૦૨  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
રમતગમતના મદેાનો યા ંસુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

--------- 
સુ ાપાડા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજરી ૂ  

 ૨૩૧૬૮ ીમતી ગીતાબા ડ  ે  (ગ ડલ) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુ ાપાડા, િજ.ગીર સોમનાથ ખાતે નવી કોટ 
િબ ડ ગના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે ૂ
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં   (૨) .૪,૫૦,૧૭,૪૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
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કેટલી રકમની વહીવટી મંજરી આપવામાં આવેલ છેૂ , અને 
યારે? 

તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે ે  

 ૨૧૨૮૭ ડૉ.આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહેસાણા િજ ામાં સરકારી અને ા ટ-ઈન-
એઈડ મા યિમક અન ે ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા ં
મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત મફત 
પા પુ તક યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેલાભ આપવામાં આ યો, અને  

  (૧) ૮૭,૬૪૦ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) .૪,૧૪,૭૦,૩૧૭ 

--------- 
મહસાણા િજ ાે માં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે  

 ૨૧૨૮૯ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહેસાણા િજ ામાં સરકારી અને ા ટ-ઈન-
એઈડ મા યિમક અન ે ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા ં
મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત મફત 
પા પુ તક યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેલાભ આપવામાં આ યો, અને  

  (૧) ૮૭,૬૪૦ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) .૪,૧૪,૭૦,૩૧૭ 

--------- 
માંડવી તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ  

 ૨૧૩૯૮ ી હષ સંઘવી  (મજરાુ ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ાના માંડવી તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૫.૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
૪૯૫.૨૦ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૩.૭૪ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
૫૫૧.૭૦ 

 
--------- 

વલસાડ અને ડાંગ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે  
 ૨૩૭૪૩ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક  
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના થમ વષમા ં વેશ મેળવતા 
િવ ાથ ઓન ે ટે લેટ આપવા માટે વલસાડ અન ે ડાંગ 
િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા િવ ાથ ઓ પાસેથી 
વસૂલવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

વલસાડ ૫૯૫૦ ૫૯.૫૦ 
ડાંગ ૭૫૫ ૦૭.૫૫  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા   (૨) તાપી : ૨૯૪૩ 
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િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા,    નવસારી : ૬૨ 
 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઇ એજ સી પાસેથી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની ક મત (વેરા સહીત): . ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરાં ન પાડવામાં 
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયાં સુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે   

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લટે હજ પૂરા પાડવાના ુ બાકી છે. જ ે પૂરા પૂરા 
પ ેથી સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓન ે ટે લટે ફાળવી 
આપવામાં આવશ.ે  

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ૦ થી ૫ વષની વયના કપોિષત બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૭૧૭ ીમતી ચં કાબને બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર ૦ થી ૫ વષની વયના કપોિષત ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ૦ થી ૫ વષની વયના ઓછા વજનવાળા અન ે
અિત ઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

તાલુકા  ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 

દાહોદ ૩૮૦૩ ૧૨૪૧ 
દેવગઢ બારીયા ૨૭૪૨ ૧૦૩૮ 
ધાનુપુર ૧૦૩૪ ૪૫૧ 
ફતેપૂરા ૬૫૨ ૪૨૬ 
ગરબાડા ૧૪૩૭ ૬૦૪ 
ઝાલોદ ૨૩૮૮ ૧૦૬૫ 
લીમખેડા ૩૧૨૭ ૧૧૩૮ 
સંજલેી ૧૦૪૨ ૪૨૫  

 (૨) આ બાળકોમાં કપોષણ દુર થાય તે માટે ઉકત ુ
િ થિતએ શી કાયવાહી કરી ?  

  (૨) પોષણ તરમા ં સુધારો કરવા માટે આ મુજબની 
કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અને બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામાં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમા ં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવા માટે ં
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ં
સ વ/ડબલ ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું
પૂ ં  પાડવામાં આવે છે. 

 દાહોદ િજ ાના તમામ ઘટકમા ં ૬ માસ થી ૩ 
વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બાલશિ ત 
આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલરેી ુ

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામાં આવ ેુ
છે. 

 દાહોદ િજ ાના તમામ તાલુકાઓમાં દૂધ સં વની 
યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ ફોટ ફાઈડ ફલેવડ 
િમ ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 
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માંડવી તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ  
 ૨૧૩૬૪ ી િવવેક પટલે  (ઉધના) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરત િજ ાના માંડવી તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૫.૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
૪૯૫.૨૦ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૩.૭૪ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
૫૫૧.૭૦ 

 
--------- 

ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ે ટ લેટે  આપવા બાબત 
 ૨૩૬૧૧ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંકોલેજમા ં થમ વષમાં વેશ મેળવતા 
િવ ાથ ઓન ે ટે લટે આપવા માટે ગાંધીનગર અન ે
મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા 
િવ ાથ ઓ પાસેથી વસલૂવામાં આવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

ગાંધીનગર ૧૫૮૮૭ ૧૫૮.૮૭ 
મહેસાણા ૧૭૦૮૬ ૧૭૦.૮૬   

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા,  

  (૨) ગાંધીનગર : ૧૦૧૨૫ 
  મહેસાણા : ૩૪૨૫ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઇ એજ સી પાસેથી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની ક મત (વેરા સહીત): . ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લટે પૂરા ન પાડવામાં 
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયાં સુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે   

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ પૂરા પાડવાના બાકી છેુ . જ ે પૂરા પૂરા 
પ ેથી સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓન ે ટે લેટ ફાળવી 
આપવામાં આવશ.ે  

ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજૂ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટે  આપવા બાબત 
 ૨૩૬૬૪ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંકોલેજના થમ વષમા ં વેશ મળેવતા 
િવ ાથ ઓન ે ટે લેટ આપવા માટે ગીર સોમનાથ અન ે
જનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી રકમ કેટલા િવ ાથ ઓ ૂ
પાસેથી વસૂલવામા ંઆવી, 

  (૧)  
િજ ો િવ ાથ ઓની 

સં યા 
વસૂલવામાં આવેલ 
રકમ ( . લાખમાં) 

ગીર 
સોમનાથ 

૬૦૯૨ ૬૦.૯૨ 

જનાગઢૂ  ૧૦૩૪૫ ૧૦૩.૪૫   
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આ યા,  

  (૨) ગીર સોમનાથ : ૪૮૩૨ 
  જનાગઢ ૂ : ૮૬૩૭ 

 (૩) ઉ ત ટે લેટ કઇ એજ સી પાસેથી શા ભાવ ે
ખરીદવામાં આ યા, અને 

  (૩) એજ સીનું નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટે લેટની ક મત (વેરા સહીત): . ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ટે લેટ પુરા ં ન પાડવામા ં
આ યા હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયા ંસુધીમાં પૂરા 
પાડવામાં આવશ?ે   

  (૪) એજ સી ારા ણ લાખ ટે લેટ પૈકી ૮૦ હ ર 
જટેલા ટે લેટ હજ પૂરા પાડવાના બાકી છેુ . જ ે પૂરા પૂરા 
પ ેથી સ વરે બાકીના િવ ાથ ઓન ે ટે લટે ફાળવી 
આપવામાં આવશ.ે  



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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તાપી િજ ામાં ાથિમક શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સગવડો 
 ૨૧૪૦૦ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત-પૂવ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી 
િજ ામાં કેટલી ાથિમક શાળાઓમા ં પીવાના પાણીની 
સગવડો ઉપલ ધ છે, 

  (૧) ૮૦૧ 

 (૨) કેટલી શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સગવડો 
બાકી છે, અન ે

  (૨) ૦૦ 

 (૩) બાકીની શાળાઓમા ંપીવાના પાણીની સગવડો 
યારે આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) -- 

--------- 
 

િભલોડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
 ૨૧૩૮૫ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અરવ ી િજ ાના િભલોડા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલા હે ટરમાં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૩૬ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં ) 
૩૦૧ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૬.૦૭ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 
૧૧૪.૬૭ 

 
મહસાણા િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે ે  

 ૨૧૨૮૮ ી ઋિષકશ પટલ ે ે  (િવસનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહેસાણા િજ ામાં સરકારી અને ા ટ-ઈન-
એઈડ મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા ં
મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત મફત 
પા પુ તક યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેલાભ આપવામાં આ યો, અને  

  (૧) ૮૭,૬૪૦ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) . ૪,૧૪,૭૦,૩૧૭ 

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજર મહકમૂ ે  

 ૨૩૭૧૪ ી વજિસંગભાઈ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અને 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું 
તાલુકાવાર, સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલ ુછેૂ , 

  (૧) પ ક-અ મુજબ. 

   

પ ક-અ 
સંવગવાર મંજર મહકમૂ ે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનું નામ 

વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કલુ  
૧ દાહોદ ૦૦ ૦૧ ૨૪ ૦૫ ૩૦ 
૨ ઝાલોદ ૦૧ ૦૦ ૨૪ ૦૫ ૩૦ 
૩ લીમખેડા ૦૦ ૦૧ ૨૬ ૦૪ ૩૧ 
૪ 

દાહોદ 

દે.બારીઆ ૦૦ ૦૧ ૨૩ ૦૩ ૨૭ 
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૫ ગરબાડા ૦૦ ૦૧ ૧૪ ૦૧ ૧૬ 
૬ ધાનપુર ૦૦ ૦૧ ૧૪ ૦૧ ૧૬ 
૭ ફતેપૂરા ૦૦ ૦૧ ૧૪ ૦૧ ૧૬ 
૮ સંજલેી ૦૦ ૦૧ ૧૩ ૦૧ ૧૫ 
૯ સ ગવડ ૦૦ ૦૧ ૦૫ ૦૦ ૦૬ 

કલ ુ  ૦૧ ૦૮  ૧૫૭ ૨૧ ૧૮૭ 
૧ છોટા ઉદેપુર ૦૦ ૦૧ ૨૦ ૦૪ ૨૫ 
૨ સંખેડા ૦૦ ૦૧ ૧૯ ૦૪ ૨૪ 
૩ નસવાડી ૦૦ ૦૧ ૧૮ ૦૫ ૨૪ 
૪ બોડેલી ૦૦ ૦૧ ૧૨ ૦૦ ૧૩ 
૫ જતેપુર પાવી ૦૦ ૦૧ ૨૧ ૦૬ ૨૮ 
૬ 

છોટા ઉદેપુર 

કવાંટ ૦૦ ૦૧ ૦૮ ૦૧ ૧૦ 
કલુ  ૦૦ ૦૬ ૯૮ ૨૦ ૧૨૪ 

 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે 

  (૨) પ ક-બ મુજબ. 

 

પ ક-બ  
સંવગવાર ભરાયેલ મહકમે  સંવગવાર ખાલી મહકમે  મ િજ ો તાલુકા પંચાયતનંુ 

નામ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ વગ-૧ વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ દાહોદ ૦૦ ૦૧ ૧૦ ૦૨ ૧૩ ૦૦ ૦૦ ૧૪ ૦૩ ૧૭ 
૨ ઝાલોદ ૦૧ ૦૦ ૧૩ ૦૪ ૧૮ ૦૦ ૦૦ ૧૧ ૦૧ ૧૨ 
૩ લીમખેડા ૦૦ ૦૧ ૧૧ ૦૩ ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૧૫ ૦૧ ૧૬ 
૪ દે.બારીઆ ૦૦ ૦૧ ૧૧ ૦૨ ૧૪ ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૧ ૧૩ 
૫ ગરબાડા ૦૦ ૦૧ ૦૯ ૦૧ ૧૧ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૫ 
૬ ધાનપુર ૦૦ ૦૧ ૦૯ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૧ ૦૬ 
૭ ફતપૂેરા ૦૦ ૦૧ ૦૮ ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૧ ૦૭ 
૮ સંજલેી ૦૦ ૦૧ ૦૯ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૫ 
૯ 

દાહોદ 

સ ગવડ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 
કુલ  ૦૧ ૦૮ ૮૩ ૧૨ ૧૦૪ ૦૦  ૦૦ ૭૪  ૦૯ ૮૩ 

૧ છોટા ઉદેપુર ૦૦ ૦૧ ૧૪ ૦૩ ૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૧ ૦૭ 
૨ સંખેડા ૦૦ ૦૧ ૦૭ ૦૧ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૩ ૧૫ 
૩ નસવાડી ૦૦ ૦૧ ૧૧ ૦૩ ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૯ 
૪ બોડેલી ૦૦ ૦૧ ૦૮ ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૪ 
૫ જતેપુર પાવી ૦૦ ૦૧ ૧૨ ૦૨ ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૦૪ ૧૩ 
૬ 

છોટાઉદેપુર 

કવાટં  ૦૦ ૦૧ ૦૬ ૦૧ ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 
કુલ ૦૦ ૦૬ ૫૮ ૧૦ ૭૪ ૦૦ ૦૦ ૪૦ ૧૦ ૫૦ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ંઆવશે?   (૩) વગ-૧, વગ-૨ તથા વગ-૩ માં તબ ાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશે. યારે 
વગ-૪ આઉટસોસથી ભરવામા ંઆવશે. 

--------- 
તાપી અને નવસારી િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  

 ૨૩૭૪૦ ી સુિનલભાઈ ગાિમત  (િનઝર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર કપોષણથી પીડાતા ુ
બાળકોની સં યા કેટલી છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો કુલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા બાળકોની 
સં યા 

તાપી ૬૯૯૯ 
નવસારી ૪૦૩૫  

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અને અિત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

િજ ો ઓછા વજનવાળા અિત ઓછા વજનવાળા 
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બાળકોની સં યા બાળકોની સં યા 
તાપી ૫૫૮૪ ૧૪૧૫ 

નવસારી ૩૧૦૫ ૯૩૦  
 (૩) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દૂર કરવા છે ા બે ુ
વષમાં શાં પગલાં લીધાં ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે 
છે ા બે વષમા ંઆ મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંગણવાડી કે  ખાતે ૩ થી ૬ વષના બાળકોન ે
સવારનો ગરમ ના તો અન ે બપોરનું ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવા ડયામા ં બે દવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાથ ઓના પોષણ તરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરો ત ગરમ ના તો-ભોજન પૂ  પાડવાં  માટે 
રા યના તમામ આંગણવાડી કે ોમા ંસ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ ું પૂ ં  પાડવામા ં
આવે છે. 

 તાપી અન ે નવસારી િજ ાના તમામ ઘટકમા ં ૬ 
માસ થી ૩ વષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશિ ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વષના ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ીજ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલરેી ુ ં

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામાં આવ ેુ
છે. 

 તાપી અન ેનવસારી િજ ાના તમામ તાલુકાઓમા ં
દૂધ સં વની યોજના અંતગત પે યુરાઈઝડ 
ફોટ ફાઈડ ફલેવડ િમ ક આપવામા ંઆવે છે. 

પાટણ િજ ાની શાળામાં ઓરડાની ઘટ 
 ૨૩૫૯૦ ી ચદંન  ઠાકોર  (િસ પુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર ાથિમક શાળામા ં કેટલા ઓરડાની 
ઘટ છે,  

  (૧)  
તાલુકા ખૂટતા ઓરડાની સં યા 

ચાણ મા ૩૬ 
હારીજ ૮૯ 
પાટણ ૭૪ 
રાધનપુર ૧૦૬ 
સમી ૪૪ 
સાંતલપુર ૨૯ 
સર વતી ૧૩૨ 
શંખે ર ૩૫ 
િસ પુર ૭૩ 

કુલ ૬૧૮  
 (૨) ઉકત િ થિતએ ઉકત તાલુકાવાર કેટલા 
ઓરડાઓને જજ રત હેર કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨)  
તાલુકા જજ રત ઓરડાની સં યા 

ચાણ મા ૭૨ 
હારીજ ૧૦૭ 
પાટણ ૧૨૩ 
રાધનપુર ૭૦ 
સમી ૮૦ 
સાંતલપુર ૫૩ 
સર વતી ૧૩૬ 
શંખે ર ૪૭ 
િસ પુર ૭૭ 

કુલ ૭૬૫   



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  601 

 (૩) ઉકત ઘટતા ઓરડાઓ યા ં સુધીમા ં
બનાવવામા ંઆવશે ? 

  (૩) આગામી વષ મા ં તબ ાવાર જમે બને તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
મોરબી અને બોટાદ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 

 ૨૩૬૪૦ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંરમત-ગમતના મેદાન નથી, 

  (૧)  
િજ ો રમત-ગમતના મેદાન વગરની 

ાથિમક શાળાઓ 
મોરબી ૩૩ 
બોટાદ ૨૩   

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-
ગમતના મેદાનો બનાવવામાં આ યા, અને 

  (૨)  
િજ ો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
મોરબી ૦ ૦ 
બોટાદ ૨૦ ૦  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં 
રમતગમતના મદેાનો યા ંસુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) જમીન ઉપલ ધ થયેથી. 

પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
ોના જવાબમા ંિવસંગતતા અંગે  

 ી પંુ ભાઇ વંશ(ઉના ) : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે. 
 માનનીય અ ય ી, આજની ો રીમાં  માંક- ૭૪ ી કાિંતભાઇ સોઢાપરમાર આણંદનો  છે. એમાં જ ે

 પૂછવામા ં આ યો છે કે તા.૩૧.૧ર.ર૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અને મહીસાગર  િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી સરકારી 
ાથિમક શાળાઓમાં રમતગમતના મદેાન નથી, યારે એમાં આણદંમાં ઝીરો બતા યું છે. આ જ જવાબ અગાઉ મળલેા સ મા ં

પહેલું સ  વષ ર૦૧૮ તારાંિકત ો રી, શુ વાર તા.ર૩મી ફે ુઆરી, ર૦૧૮ના રોજ ી િનરજનભાઇ પટેલના ના ં
જવાબમાં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૭ની િ થિતએ આણંદ અને ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર અને સરકારી અને ખાનગી ાથિમક શાળામા ં
મા યિમક શાળાના રમતગમતના મેદાન નથી, તો એમાં સરકારી ાથિમક શાળા આણંદમાં ૧૬૪ ાથિમક શાળાઓમા ં
રમતગમતના મેદાન નથી એવો રેકોડ પર જવાબ આ યો છે. આ ની અંદર ૧૬૪ રમતગમતના મદેાન નથી, હવ ેબે વષ 
પછી  જયારે એ જ  બે વષના ગાળામાં પૂછવામાં આવે છે તો એમાં ઝીરો બતાવવામાં આવે છે. તો  આ ગિણત જ ેછે એ અંક 
બેસતા નથી, કાં તો આ જ ેજવાબ આ યો છે તેઓ અથ એવો થાય કે રમતગમતના મેદાન છે એ બની ગયાં છે. અગાઉના 
જવાબમાં કહેવામા ં આ યુ ં છે કે ૧૬૪ બાકી છે, આમાં કાંઇ કલેરીફીકેશન થાય, િવધાનસભાનો રેકડ સાચા જવાબોથી 

થાિપત રહે એટલા માટે માનનીય અ ય ી, આપનું માગદશન મળી રહે તેવી આપને િવનંતી ક  છં ંુ ,  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચૂડાસમા : માનનીય અ ય ી, આને હ ગંભીરતાની લ  છ અને આ બ ે જવાબો હ તે ચેક ું ં ુંુ
કરી અન ેપછી જ ેકાંઇ યો ય હશે એ માણે કરીશુ.ં  

અ ય ીની હરાતે  
 નાણાકીય સિમિતઓ ઉપર સ યોની ચૂંટણી અંગે  

  નાણાકીય સિમિતઓ ઉપર સ યોની ચૂંટણીના કાય મ અંગે   
 અ ય ી: મારે એક હેરાત કરવાની છે, વષ ર૦ર૦-ર૦ર૧ માટેની અંદાજ સિમિત, હેર હસાબ સિમિત, હેર 
સાહસો માટેની સિમિત અન ેપંચાયતી રાજ સિમિત પર ૧પ-૧પ સ યોની ચંૂટણી માટે હ નીું ચે મુજબનો કાય મ ઠરાવું છંુ.  
 (૧) નામ િનદશન પ ો વીકારવાની છે ી તારીખ અન ે સમય. છે ી તારીખઃ સોમવાર, તા.ર૩-૩-ર૦ર૦, 
સાંજના ૬.૦૦ વા યા સુધી.  
 (ર) નામ િનદશન પ ોની ચકાસણીની તારીખ, સમય અને થળઃ  મંગળવાર, તા.ર૪-૩-ર૦ર૦, સાંજના ૪.૦૦ 
વા યા સુધી. નાયબ સિચવ ી કમલ ભ ની ચે બરમા.ં  
 (૩)  નામ િનદશન પ ો પાછ ખચી લેવાની છે ી તારીખ અને સમય, શુ વાર, તા.ર૭-૩-ર૦ર૦, સાંજના પ.૦૦ 
વા યા સુધી. 
 (૪) મતદાન  જ રી બને તો તારીખ, સમય અન ે થળ પાછળથી હેર કરવામા ંઆવશ.ે  



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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  અ  ય ી : રા યપાલ ીના સંબોધન માટે તારીખ ૧૦મી યુઆરી ૨૦ર૦ના રોજ માનનીય સ  ય ી િપયુષભાઇ 
દેસાઇ તરફથી જ ેઆભાર  તાવ રજ કરવામાં આ  યોૂ  છે અને જનેે માનનીય સ  ય ી કબેરભાઇ ડ ડોરેુ  અનમુોદન આ  યુ ંછે તે 
આ માણે છે.  
 રા યપાલ ીને નીચે મુજબનો સદંેશો પાઠવવો- 
 ‘‘ અમો, આ સ માં એક  થયેલા ગુજરાત િવધાનસભાના સ  યો, રા યપાલ ીએ આ સભાગૃહ સમ  કરેલા 
સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 
  અ ય ીઃ હવે રા યપાલ ીના સંબોધન માટેના આભાર તાવ અને તેના ઉપરના સુધારા ઉપરની ચચા  આગળ 
ચાલશ.ે   
 ી પૂણશ મોદી(સુરત-પિ મ): માનનીય અ ય ી, મહામ હમ રાજયપાલ ીના સંબોધન ઉપર માનનીય 
સ ય ી િપયુષભાઇ દેસાઇ ારા જ ે આભાર તાવ રજ કરેૂ લો છે તેને મા  સંપૂણ સમથન આપંુ છં ંુ . મહામ હમ 
રાજયપાલ ીના વચનમાં પરમ પૂજય મહા મા ગાંધી ની વાત થઇ, આ ગૃહમાં ગાંધી ના િવચારોનું ખનૂ જવેા શ દ યોગ 
પણ થયા છે. મારે આપના મારફત સ માનનીય સભાગૃહનું યાન આકિષત કરવું છે કે વૈ ણવ જન તો તેને રે કહીએ જ ેપીડ 
પરાઇ ણે રે. આ ગીત સો થી વધુ િવ ના દેશોમાં લોકોએ ગાઇને ગાંધી ના જ ેિવચારો હતા એ કે માં રાખીને કે  અને ી 
નરે ભાઇ મોદી સાહેબની સરકારે આખા િવ માં આ મેસેજ, આ સંદેશ આ યો છે. એટલું જ નહ  વષ ૨૦૧૪થી જયારથી ી 
નરે ભાઇ મોદી આ દેશના વડા ધાન બ યા યારથી પૂજય ગાધંી ને આગળ રાખીને વ છતા અિભયાનના ભાગ પે 
આખા દેશની અંદર લોકોનુ ં વન વ છતામય બન,ે એ લોકોનો વનનો મ વ છતામય બન ેતે કારનુ ંએમનું કામ ર ુ ં
છે. એટલું જ નહ  જયારે કોઇ િવદશેથી મહેમાન આવે યારે એને અમદાવાદ મહાનગરની અદંર પૂજય મહા મા ગાંધી , 
બાપુના સાબરમિત આ મમાં લઇ જઇન ેએનુ ં વાગત સ માન કરવામાં આવે છે. મારે યાન દોરવુ ંછે કે હાલમાં અમેરીકાના 

ેિસડ ટ િમ ટર ડોના ડ ટ પ અમેરીકાથી સીધા અમદાવાદ આ યા. ગાંધી આ મની મુલાકાત લીધી, અને એમાં પૂજય 
બાપુનુ ં ણ વાંદરાનું િતકવાળું મોમે ટો ેસીડ ટ ડોના ડ ટ પને આદરણીય ધાનમં ી ીએ અપણ કય . નમ તે ટ પ 
કાય મના કારણે અમેરીકાના ેિસડે ટ િમ ટર ડોના ડ ટ પ અને હ દુ તાનના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની દો તી 
સમ  િવ એ ઇ. યારે સુરતમા ં સૌ સુરતીઓએ ક ું કે મોદી કા હૈ દમ, નમ તે ટ પ. પૂજય મહા મા ગાંધી એ ૧૫ 
ઓગ ટ ૧૯૪૭ પછી પાિક તાન અમલમાં આ યા પછી ક ુ ં કે પાિક તાનમાં વસતા હ દ,ુ શીખ, ફરી  ભારતમાં રહેવા 
આવે તો વીકારવાની ભારતની થમ ફરજ બની રહે છે. યારે ક ેસે હાલમાં સી. એ. એ. નો િવરોધ કરીન ેક ેસના લોકોન ે
પરમ પૂજય મહા મા ગાંધી ના િવચારનુ ંખૂન નહ  પરતુ મહા મા ગાંધી ના આચારં , િવચાર, વહેવારને દફનાવી દઇન ેસી. 
એ. એ. નો િવરોધ કરીને સમ  દેશમાં મુિ લમ સમાજને ઉ કેરીને દશેની અંદર આગ અને હસા ફેલાવવાનુંં  કામ ક ેસે કયુ છે. 
પં ડત દન દયાળ ઉપા યાય ાહક ભંડાર, આ આખા ગુજરાતમાં ૧૭ હ રથી વધુ સ તા અનાજની દુકાનો, આ દુકાનો 
મારફત અં યોદયની જ ેપ રક પના છે એ પૂણ કરવા માટે લોક લાડીલા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને આદરણીય ઉપ 
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃ વમાં ભાજપની સરકારને હ લાખ લાખ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . એટલા માટે આપંુ છ કેુ ં , 
સમ  ગુજરાતમાં એક તરફ છેવાડાનો માનવી ક છના રણમાં રહેતો હોય, એક તરફ ઉ ર ગુજરાતના સપાટ મદેાનના 
િવ તારમાં રહેતો હોય, બી  બાજ ુ ૧૬૦૦ િકલોમીટરના દ રયા કાંઠાના િવ તારમા ંકાંઠા િવ તારની અદંર ગરીબ માણસ રહેતો 
હોય, સાપુતારા અને જનાગઢ જવેા અનેક પહાડી િવ તારોમાં પહાડમાં પણ આ ગરીબ માણસ વસતો હોયૂ , અંબા થી 
ઉમરગામ જવેા જગલની અદંરં , તાપી અને નમદા જવેી અનેક નદીના કોતરોમાં રહેતો હોય, દૂર દૂર ગામડાંમાં કે મહાનગરમા ં
રહેતો હોય, ઝંૂપડપ ી કે લમમા ં રહેતો હોય, ખાડીમા ં રહેતો હોય આ મારો છેવાડાનો માનવી કે જ ેદિલત છે, ગરીબ છે, 
શોિષત છે, િપડીત છે, િકસાન છે, મજદૂર છે, અનુસૂિચત િતનો છે, અનુસૂિચત જન િતનો છે, બ ી પંચનો છે, જ ે
કોઇપણ વગના હોય તે હ દ,ુ મુ લીમ શીખ, ઇસાઇ, યહદીુ , પારસી, જનૈ, બૌ  કે જ ેધમના હોય તે આ બધાને ખૂણે ખૂણે 
તમામ સં દાયના લોકોને આ ગુજરાતની સરકાર, ગુજરાતીઓન ે તમામ વગના લોકોન,ે તમામ ધમના લોકોન,ે તમામ 
સં દાયના લોકોન ે કોઇપણ તના ભેદભાવ વગર સાં કૃિતક રા વાદની નીિતને આધારે, તૃિ કરણની નીિત દફનાવીન ે
સૌનો સાથ અન ેસૌનો િવકાસ અન ેસૌનો િવ ાસના સૂ ન ેસાથક કરવા ૭ કરોડની ગુજરાતીઓની વસિતમા ંઅં યોદય કટબ ુ ું
કે જ ે૮,૧૦,૪૪૪ છે. અ તા ધરાવતા કટબ કે જ ેુ ું ૫૮,૩૪,૬૩૨ છે. કલ ુ ૬૬,૪૫,૦૭૬ કટબ છેુ ું . કલ ુ ૬૬,૪પ,૦૭૬ કટબ ુ ું
જયારે ા ય િવ તારમા ંરહેતા, ર કરોડ પ૮ લાખ ૩૮ હ ર લોકો જયારે શહેરી િવ તારમાં રહેતા, ૧ લાખ ૧૪ હ ર ૬ લોકો 
આ  પંડીત દનદયાળ ઉપા યાય ાહક ભંડાર સ તા અનાજના દુકાનના મા યમથી િપયા બે લેખે િત િકલો ઘ  અન ે
િપયા ૩ લેખે િત િકલો ચોખા આપવાનું કામ કરી રહી છે એ કામ સવ તમ કામ છે. હાલમાં આ કામ અમારી આ સવ મ 

સરકાર કરી રહી છે. આ વષના બજટેમાં આપણે ૬૬ લાખ જટેલા લાભાથ ઓને ૧ર િકલો જટેલી તુવેરની દાળ િવતરણ 
કરવામાં આવશ.ે જનેે કારણે િપયા ર૮૭ કરોડની ગવાઇ આ વખતના બજટેમાં કરવામાં આવી છે એ બદલ પણ માનનીય 
મુ યમં ી ી અને માનનીય નીિતનભાઇ બંન ેસાહેબનો હ ખૂબ ખબૂ આભાર માનું છું ંુ . આ વષના બજટેમાં સંપૂણ યવ થા 
કરવામા ંઆવેલ છે.  



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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(સભાપિત ડો. નીમાબેન  આચાય  અ ય થાન)ે 
 માનનીય અ ય ી, આ યવ થા ગરીબ લોકોન ે સ તુ અનાજ મળી રહે એના માટે કરવામાં આવલે છે. ઘ , 
ચોખા, તેલ, ખાંડ વગેરે મળ ે એના માટે િપયા ૭૩૧ કરોડની ગવાઇ આ બજટેમા ંઆપ ારા કરવામા ંઆવી છે. મારે એ 
તરફ પણ યાન દોરવાનું કે જયારે આ અ  અન ેપુરવઠા િવભાગમાં ૧૭ હ રથી વધુ જ ેદુકાનોનું પંડીત દનદયાળ ઉપા યાય 
નામ આપવામાં આવેલ છે અને પંડીત દનદયાળ ઉપા યાયનું  જ ેઅં યોદયનું એના વનનું સૂ  હતંુ એ સૂ  એટલે કે જયારે 
યિકત પોતે આખા સમાજની િચંતા કરે એની સાથે સાથે સૌથી પહેલા કે જ ેછેવાડાનો માનવી છે એ છેવાડાનો માનવી સખુી 

અને સમૃ  થાય, છેવાડાના માનવીના વનનું  ઉ થાન થાય, એનું  વન સુખમય બને અને એના માટે એ અં યોદય લઇન ે
આ પંડીત દનદયાળ  આ યા હતા. પંડીત દનદયાળ એ એકા મ માનવ દશનની પણ વાત કરી છે. મારે સમ  ભારતમા ં
જયાં પણ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર હોય યા ં આ પંડીત દયદયાળ ઉપા યાય ના િવચારોન ે ેરણા મળ ે એના 
િવચારોથી આ આપણી સરકાર આ રીતે વહેવાર અ  અને નાગ રક પુરવઠા બાબતે જનજન ગરીબ માણસમાં કરે છે. મારે 

ણવું છે કે આખા ગુજરાતની અંદર જયારે કોઇ એક આ દવાસી કટબ ડાંગના જગલમા ં રહેતો હોય એને કોઇપણ તની ુ ું ં
તકલીફ ન થાય અને એ માણે એન ેપણ અનાજ મળી શકે બે િપય,ે ણ િપયાના સ તા દરે આપવાનું કામ એની ઓછી 
આવકના કારણે એનું  આિથક વન સુખમય બને એના માટે  કોઇ વૃિ  સારામાં સારી કરતી ગુજરાત સરકાર હોય તો અ  
અને પુરવઠાની સ તા અનાજના દરના મા યમથી લોકોનું વન સુખમય રહે એ ખોરાક લઇને વી શકે આ ઇ રીય કામમા ં
ગુજરાત સરકારન ેલાખ લાખ અિભનંદન પાઠવું છંુ.   
  ડો. અિનલ િષયારા(ભીલોડા):માનનીય અ ય ી, માનનીય રાજયપાલ ીના વચન પર માનનીય સ ય ી 
િપયુષભાઇ દેસાઇ આભાર તાવ લઇને આ યા છે અને જનેે માનનીય સ ય ી કબેરભાઇ ડ ડોરે  અનુમોદન આ યું છે એમા ંુ
મારા િવચારો રજ કરવા ઉપિ થત થયો છૂ ુ ં .   
 આ સરકાર છે ા ઘણા સમયથી હ ઇ ર ો છ કે સૂ ો પર ચાલ ેછેું ંુ . ત તના નવા નવા સૂ ો.  સૌનો સાથ 
સૌનો િવકાસ, સૌનો િવ ાસ પછી મહો સવ પર લઇ ગયા, પંતગ મહો સવ, રણ મહો સવ, નવરા ી મહો સવ અન ે
દીકરીઓ માટે પણ વહાલી દીકરી, ડી દીકરી, કખથી કરીયાવર સુુ ં ધી એવા ત તની નવી નવી બાબતો  સમ  મૂકી. 
પરતુ વાત પણ મ હલા સશિકતકરણની કરીં . પરતુ હમણા ં  ક છમાં સહ નદં કોલેજનો જ ે બનાવ બ યો એમાં કોલેજની ં
દીકરીઓના વ  ઉતારીને એમના માિસક ધમની તપાસ કરવામાં આવી એમાં સરકાર મૌન કેમ રહી? સાહેબ, એનો તા કાિલક 
જવાબ ઇતો હતો અને આવુ ંજ કૃ ય માણસો કરે છે એની સામ ેતા કાિલક પગલા ંલેવા ઇતા હતા. મ હલા આયોગે પણ  
વાત કરી.  

પોઇ ટ ઓફ ઓડર   
સહ નંદ કોલેજના બનાવ અંગે  

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ (નાયબ મુ યમં ી) : માનનીય અ ય ી, પ તા અને પોઇ ટ ઓફ ઓડર બંને છે.  
માનનીય ષીયારા  ક છના બનાવની વાત કરે છે એમણે એમ ક ું કે સરકાર ચૂપ રહી છે. સરકારે તા કાિલક કાયવાહી કરી 
છે. એફ.આઇ.આર. ન ધાઇ છે, ધરપકડ થઇ છે. રા ીય મ હલા આયોગ અને ગુજરાત રા ય મ હલા આયોગ બધાએ તપાસ 
કરી છે અને કાયવાહી થઇ છે. એટલે આપે ક ું કે સરકાર ચૂપ રહી, એ વાત સાચી નથી. અમે તા કાિલક કાયવાહી કરી છે. 
(અંતરાય)  
 સભાપિત ી : ડો.અિનલભાઇ, હ પોતે સા ી છું ંુ .    
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : આ રીતે તમ ેવાત કરો એ બરાબર નથી. અધૂરી વાત નહ  કરો.  
 સભાપિત ી : સરકારે ટાઇમલી બહુ કડક પગલાં લીધેલા ંછે.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : આ ેપ કરવો પણ તપાસ કરીને કરવો. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, જવાબમા ં પ તા કરી દે . મારા સ યનો સમય છે. કા ં ગૃહનો સમય 
વધારવામાં આવ.ે   
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : એવુ ંન ચાલ.ે તમારે ૨૦ િમિનટનો સમય હોય. ૨૦ િમિનટ જ ેબોલવું હોય એ બોલો અન ે
અમે સાંભ ા કરીએ?  
 ી પરેશ ધાનાણી : દર વખતે ી નીિતનભાઇ બોલે એટલ ેઅમારા સમયમા ંભાગ પડાવે છે.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એવું ન હોય. 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, એમના સ યો અમારા સ યનો જવાબ આપી દ.ે  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : ી પરેશભાઇ, એવુ ંહોય જ નહ .  
 ી પરેશ ધાનાણી :  માનનીય અ ય ી, આ વાત યાજબી નથી.  
 ી નીિતનભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, કોઇ પણ સ ય ગમે તે બોલે એ સાંભળવા અમે બંધાયેલા નથી. 
તરત જ રોકવાનો, સુધારવાનો અન ેખોટ બો યા હોય તો પાછ ખચાવવાનો અમારો અબાિધત અિધકાર છેુ ું ં . તેમા ંતમ ેગમે તે 
બોલો એ અમારે નહ  વાનુ ં? તમ ેખોટ ન બોલતા હો તો સમય નહ  યું . તમ ેસાચંુ બોલો ન!ે તમે ખોટ બોલો એ સાંભળવા ું



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
રા યપાલ ીના સંબોધન માટેના આભાર તાવ પર ચચા(બી  દવસ) 

 604 

અમે બંધાયેલા નથી. નહ , નહ . અમે બંધાયેલાં નથી. ષીયારા , આપ સુધારો કરી લો કે સરકારે તા કાિલક કાયવાહી કરી 
છે.  
 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, તા કાિલક એકશન લેવાય એટલી જ િવનંતી છે. તેમની સામે એકશન 
લેવાય.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, મ તે વાઇસ ચા સેલરને ફોન કય  છે. ણ મ હલા 
અ યાપકોની કિમટીની રચના એ સાંજ ેકરી છે અન ેસેઇમ ડે તપાસ શ  કરી દીધી છે. 
 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, મારો સમય બગડી ર ો છે.  
 સભાપિત ી : હ સા ી છ ને કે કડકમા ંકડક પગલાં લીધા છે અન ેતા કાિલક લીધાં છેું ંુ . 
 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, મ મારી વાત કરી દીધી છે. મારી ખેડતોની જ ેવાત છેૂ . વષ ૨૦૨૨મા ં
ખેડતોની આવક ડબલ કરવાની વાત આપણે કરી ર ા છીએૂ . માનનીય અ ય ી, ખેડતોને પોષણ મ ભાવ આપણે જ ેૂ
ન ી કરીએ છીએ. આપણે ૨૧મી સદીની વાત કરીએ છીએ અન ેપોષણ મ ભાવ ૧૦ વષ પાછળના ન ી કરીએ છીએ. 
યારેય પણ એવું િવચાય ુકે ચાર મ હના ખેડત કામ કરે છેૂ . ચાર-પાંચ મ હના પછી તેનુ ંઉ પાદન મળ ેછે. એ ઉ પાદનનો જ ે

ખચ થાય છે એ ખચને યારેય આપણે કેલ યુલેટ કરીએ છીએ? તેના કારણે જ ેટેકાના ભાવ ન ી થાય છે એ ૧૦ વષ પહેલા ં
જ ેભાવ મળતા હતા એટલા જ ભાવ મળ ેછે. હવ ેતો એ સમય આવી ગયો છે કે શાકભા ના પણ ટેકાના ભાવ આપણે ન ી 
કરવા પડશ.ે કારણ કે આજ ેપ રિ થિતિથ એ થઇ ગઇ છે કે વેલાવાળા શાકભા  માટે ો સા હત કયા. તો એનો ભાવ પણ 
અ યારે પાણીના ભાવ ેશાક કદાચ ર તા પર ફકી દેવુ ંપડે છે એ હાલત છે. એટલે ખેડતોન ે  આગળ લાવવા હોય તો આ કામ ૂ
કરવું પડશ.ે ટેકાના ભાવ શાકભા માં અને અનાજમા ંબ ેમા.ં એની ઉ પાદકતા ખચ કયા પછી કેટલો એનો સમય વેડફાય 
એના પછી આપણે ભાવ ન ી કરવો ઇએ એમ મને લાગે છે.  
 માનનીય અ ય ી, મહામ હમ રા યપાલ અમારા િશ ુલ િવ તારના બંધારણીય વડા છે. એટલે રા પિતન ે
રપોટ મોકલવાનો હોય છે. િશ ુલ િવ તારના િવકાસનો અને એ દર વષ મોકલવાનો હોય છે. યારે યારે જ રયાત પડે 
યારે પણ મોકલવાનો હોય છે. એ એટલા માટે કે આ દવાસી િવ તારમા ં કેટલુ ં ડેવલપમે ટ થયુ,ં શું થયુ,ં તેના માટે રપોટ 

મોકલવાનો હોય છે. પરતુ છે ા ઘણાં સમયથી અમે ઇ ર ા છીએ કે આવો રપોટ અમારા યાનમાં યાંય આવતો નથી અન ેં
જ ે ટી.એ.સી.ની િમ ટગ થાય છે તેમા ં પણ આનો રપોટ યાંય પેશ કરવામાં આવતો નથીં . મારી િવનંતી એ છે કે અમારા 
િવ તારોમાં જ ે ડેવલપમે ટ થાય છે તેની ગિત મંદ પડી ગઇ છે અને તેનુ ં  મઇેન કારણ હોય તો અમારા િવભાગના જ ે
િમિન ટર છે, મ ગયા વખતે ી નીિતનભાઇને વાત કરી હતી. અમારા િમિન ટર છે તો તેમના હવાલે પૈસા મૂકો તો અમારા 
િવ તારનુ ંડેવલપમે ટ થશ.ે આનુ ંકારણ એ થાય છે કે અ યારે મોટા ભાગનું બજટે ડાયવટ થઇ ય છે. અમ ેકશું કરી શકતા 
નથી. અમે નથી બોલી શકતા. અમને ર તા નહ  મળે તો પણ નહ  બોલી શકીએ. અમને િસંચાઇની સગવડ ન મળે તો પણ 
અમે બોલી શકતા નથી. એટલ ે મારી િવનંતી છે કે અમારા િમિન ટર પર આપને િવ ાસ હોય તો અમારી ા ટ અમારા 
િમિન ટરના હવાલે કરો એવી મારી િવનંતી છે કે જથેી એનો અલગ કોડ આવ ેઅન ેએનું ઓ ડટ થાય તો અમારા િવ તારનો 
િવકાસ થઇ શકશ.ે અમારી િવનંતી છે. વીકારો યા ન વીકારો. હાલના વડા ધાન અન ેત કાિલન મુ યમં ી યારે અહ  બેઠા ં
હતા યારે તા.૨૭-૨-૨૦૦૭. અહ  બેઠાં હતા યારે આ દવાસીઓ માટે ૧૦ મુ ાની હેરાત કરી હતી. બહ સરસ મુ ાઓ ુ
હતા. હ પણ ખુશ થઇ ગયો હતો કે આનાથી અમારો િવકાસ થશેું . દરેક ગામ ફિળયે બારમાસી પાકા ર તાઓ મળશ.ે દરેક ઘરન ે
રસોડા સુધી નળથી પાણી મળશ.ે િશ ણની સગવડ મળશ.ે આ બધી બાબતોની વાત કરી હતી. ૧૦ મુ ાઓ હતા. પણ 
પ રિ થિત શુ ંથઇ? હમણાં ી દપિસહંભાઇ કહેતા હતા કે જ ેઅમે કહીએ છીએ એ કરીએ છીએ. આજ દન સુધી ૧૩ વષ 
થયા. આજ ેપણ અમારા ર તામા ંનથી નળ ગયો કે નથી કોઇ પાણીની સગવડ થઇ. હા, સૂ  બદલાઇ ગયુ.ં  હવે યાં દ હી 
ગયા એટલે હવ ેએ હ દીમાં આ યુ.ં નલ સે જલ, અહ  ઘર ઘરના રસોડા સુધી પાણી કહેતા, આટલો જ ફેર થયો છે બાકી હ  
અમન ેપાણી મ ું નથી. હ  હ એમ કહ છ કે જયાં સુધી યવિ થત ટેકનીકલ તમે સરવે નહ  કરાવો તો હ  બી  દસ વષ ું ું ંુ
થઇ જશે તો પણ પાણી મળે એમ નથી. અમારા િવ તારો હીલી િવ તારો છે અને હીલી િવ તારોમાં હે ડ પંપ અથવા બોર એ જ 
અનુકળ પડશેૂ . તમે નળથી પાણી આપવાની વાત કરશો એમાં થોડી મુ કેલીઓ ઉભી થવાની છે કારણ કે એ ટેકનીકલી શકય 
દેખાતંુ નથી. પછી તમે કરી શકો તો જદી વાત છેુ . એવી જ ઇરીગેશનની વાત છે. અમારા િવ તારમાં ઘણી બધી યોજનાઓ 
આવી, નમદાનું પાણી આપવાની વાત થઇ, સુજલા  સુફલામની પણ વાત થઇ અને જ ેતે વખતે માનનીય નીિતનભાઇને પણ 
મ વાત કરી હતી કે અમારા િવ તાર ભીલોડાને તમે ગણો છો કે નથી ગણતા? યારે તમે મને  કય  હતો કે આવું કેમ બોલો 
છો પણ અમારા િવ તારમાં િસંચાઇની કોઇ સગવડ ઉભી નથી થતી. હા, અમારે યાં ડેમ પહેલાના બનાવેલા છે. તળાવો છે 
પણ યાંથી પાણી િલફટ કરીને અપાય એવી કોઇ યોજના અ યાર સુધી બનતી નથી. મારી મં ી ીને િવનંતી છે કે કોઇક એવી 
યોજના બનાવો. અમારા િવ તારમાં સારા ર તાઓ નથી. અમુક િવ તારોમાં ગામડામાં જઇ શકાતંુ નથી. પ૦૦-૧૦૦૦ 
ઉપરની યા ંવ તી છે છતાં ર તો નથી અન ેએના કારણ ેતકલીફ છે. ઘણી નદીઓમા ંપાણીના લીધે છ-છ મહીના સુધી ર તો 
બંધ રહે છે. ઘણી વખત રજઆત થાય છેૂ , ટી.વી.માં આવે છે પણ આનું કાંઇ ખબર નથી પડતી કે ૧૧૦૦ કરોડ િપયા 
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ટાયબલ િવ તારના હોવા છતાં પણ પછી અમે એ ર તાઓ ઇએ તો નોન ટાયબલમા ંથઇ ગયા હોય છે. આ માનનીય મં ી ી 
પાસે એટલા માટે માગણી છે કે ા ટ એમને ફાળવો કે ડાયવઝન અટકી ય તો એટલુ ંતમે િવચારશો એવી મારી િવનંતી છે.  
 માનનીય અ ય ી, ઊ  િવભાગની બહ સરસ વાત માનનીય સૌરભભાઇએ કરીુ . સૌર ઉ ની વાત કરી, આશય 
ખૂબ સારો છે પણ એનો અમલ થાય એ માટે તાલુકા લેવલ ેકોઇક યવ થા કરવાની જ ર છે. હ અિધકારીઓને મળુ છ પણ કહે ું ંુ
છે કે અમે નથી કરતા. એ ડાયરેકટ કપનીઓ કરે છેં . એના બદલે સરકાર જ  આ યોજનાનો અમલ કરી શકે તો કદાચ 
ખેડતોને વધારે સારો લાભ મળી શકેૂ . ખાણ ખિનજમાં આખા ગુજરાતમાં જ ેખિનજની લીઝો ચાલે છે એ લીઝો છે એમાં આખા 
ગુજરાતમાં મોટા ભાગે પાસ ન આપવાને કારણે બંધ પડેલી છે અને એના લીધે સરકાર રોય ટી ગુમાવી રહી છે. શા માટે સરકાર 
રોય ટી ગુમાવે છે?  સરકાર કોઇ દવસ તપાસ કરે છે કે કેમ એ પણ ખબર નથી.  કેમ આવક ઓછી થઇ?  કારણ કે આવા 
ખાણ ખિનજમાં જ ેતે ડી ટીકટ લવેલના અિધકારીઓ છે એમાં ૧૦ ટકા એમનો ભાગ હોય છે. તપાસ કરાવવી હોય તો કરાવી 
શકો છો. મારી આ ખુ ી ચેલજ છે કારણ કે પાસ નથી આપતા અને યેન કેન કારે હેરાન કરી અને પછી એ કામગીરી એન ે
મળતી નથી અન ેએના કારણ ેસરકારન ેખૂબ મોટ નુકસાન ય છેું . વન અિધિનયમ ર૦૦૬ આ યો, ખૂબ સારો આશય હતો 
અને તા.૧૩-૧ર-ર૦૦પ સુધી જનેો કબ  હોય તેવી ૧૦ એકર સુધીની જમીન મળવાપા  છે. હમણાં કોઇ સ ય ીએ વાત 
કરી કે ૧૩ લાખ એકર જમીન આપી પણ આ ૧૩ લાખ છે એ સામૂ હક દાવાઓ છે. આ દવાસીઓને ફકત ૧૦ ટકા જ જમીનો 
મળી છે. એ જ ેજમીન મળી છે એ ૧૦ ગંૂઠા, ૧પ ગંૂઠા એટલી જ જમીન મળી છે એટલ ેમારી મં ી ીન ેિવનંતી છે કે ફરી તપાસ 
કરાવો કે કબ  માણ,ે િનયમ માણે વધુમાં વધુ ૧૦ એકર સુધીની જમીન મળવાપા  છે તો એટલી જમીન મળે તે માટે તમ ે
જ ે તે કલેકટર ીને ણ કરો કે જથેી એ ફરી સરવે કરીને જમીન આપી શકે. બી  એક મુ કેલી એ છે કે આ જમીનોમા ંતમ ે
ડેવલપ કરવાની પણ વાત કરી છે બહ સારો આશય છેુ . તમ ેડેવલપ કરો પણ એને િસંચાઇની સગવડ પહેલી કરો. િસંચાઇની 
સગવડ માટે એ જ ેતમે સનદ આપો છો એ સનદમા ંબે હ  હોય છે. પહેલો હ  વન િવભાગનો છે. બી  હ  છે એ જ ેતે 
ખેડતનો છેૂ . એટલ ેજયારે કનેકશન લેવાનુ ંથતંુ હોય યારે કનેકશન મળી શકતંુ નથી. આવા સં ગોમા ંકોઇપણ આવો વન 
િવભાગનો હ  હોય એમાં કનેકશન આપવું એવો સરકાર તરફથી  કોઇક પ રપ  બહાર પડવામા ંઆવ ેતો બધા ખેડતોન ેૂ
આના કનેકશન મળી શકશે એમ મન ેલાગે છે. ટે યુ ઓફ યુિનટીમાં જ ેકાયદો કય  અને જનેા લીધે ૧૯ ગામો....  
 સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં .  માનનીય િકશોરિસંહ  ચૌહાણ... 
 ી િકશોર બા. ચૌહાણ(વેજલપુર) : માનનીય સ ય ી િપયુષભાઇ દસેાઇ મહામહીમ રાજયપાલ ીના આભાર 

તાવ ઉપર જ ે તાવ લઇને આ યા છે અન ે ી કબેરભાઇ ડ ડોુ રે જમેને સમથન આ યું છે તે આભાર તાવને સમથન 
આપવા માટે હ ઉભો થયો છ અન ેમારા િવચારો રજ કરવા માગંુ છું ં ંુ ૂ ુ .  માનવ વનના િવકાસની અદંર વાહન યવહાર એ અિત 
અગ યનું અંગ છે અને જ ેરીતે આજ ેિવ નો િવકાસ થઇ ર ો છે એની અંદર વાહન યવહાર પણ એક અિત અગ યનું અંગ છે. 
િવ ની સીમાઓ, દેશની સીમાઓ જ ેરીતે નાની થતી ય છે એની અંદર પણ વાહન યવહાર એક અિત અગ યનું અંગ છે. જ ે
રીતે ત કાલીન મુ યમં ી અન ે દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇએ યારે ગુજરાતની ધુરા સંભાળી અને યારથી જ ે રીતે 
ગુજરાતનો િવકાસ થયો અને િવકાસની હરણફાળમા ં ગુજરાત એ ભારતનું ોથ એિ જન ગણાય છે. એમાં સૌથી િવશેષ  
કોઇનો ફાળો હોય તો એ વાહન યવહાર છે. વાહન યવહાર ારા જ માણસોના કાય, રોજબરોજનું કાય િનભર હોય છે. આ 
વાહન યવહારના િનયમન માટે ગુજરાત સરકાર જ ેરીતે કાય કરી રહી છે એમાં વાહન યવહારને અિત આધુિનક બનાવવાનુ ં
અને એનું િનયમન એ ડિઝટલાઇઝેશનથી થાય અને માણસોને ખબૂ સારી સુિવધાઓ ા  થાય એ દશામા ંગુજરાત સરકાર 
સા  કાય કરી રહી છેં . મારે થોડા આંકડા આપવા છે. ગુજરાતમાં ર૦૦૧માં ૪૪ લાખ ૭૬ હ ર વાહનોની સં યા હતી એની 
તુલનાએ આજની તારીખે ર કરોડ ૬૦ લાખ વાહનોની ન ધણી થયેલ છે. એ જ રીતે વા જઇએ તો આવકમાં પણ િપયા 
૬૮૭ કરોડની જ યાએ િપયા ૪૧૦૦ કરોડની આવક ા  થઇ છે. વાહન યવહારની કામગીરીની વાત ક  તો વાહનોની ં
ન ધણી માટે આર.ટી.ઓ. કચેરી ારા જ ેસુિવધાઓ ા  થાય છે એમાં કલ ુ ૮૦ કારની સુિવધાઓ માટે ૪૮ તના વાહન 
સંબંિધત અન ે૩ર તની લાયસ સ સંબંિધત સેવાઓ માટે આ આર.ટી.ઓ. અન ેએ.આર.ટી.ઓ. કચેરીઓમાં ખૂબ લાંબી 
લાઇનો લાગતી હતી એના સરળીકરણ માટે આર.ટી.ઓ.ની જ યાએ આઇ.ટી.આઇ. અને પોિલટેકિનકમા ં લાયસ સ 
આપવામાં આવે છે. ઘણી યોજનાઓમા ં ઓન લાઇન સિુવધાઓ આપવામાં આવે છે. જનેા કારણ ે માણસોએ આર.ટી.ઓ. 
કચેરીએ જવું પડતંુ નથી અને ઘેર બેઠા ઓન લાઇન સેવાઓ ા  થઇ રહી છે. આ ઉપરાંત કોઇપણ તની દુિવધા ન થાય 
એના માટે સરકાર પૂરેપૂરા યાસો કરી રહી છે. પયાવરણને નુકસાન ન થાય એના માટે સી.એન. . બસો અને અ યારે તો 
ઇલેિ ટક બસો પણ અમલમા ંઆવી રહી છે. એ રીતે પયાવરણની ળવણી થાય એ દશામા ંસરકાર કાયરત છે. બી  વાત 
ક  તો રિજ ટેશનનો વહેલામા ંવહેલી તકે િનકાલ થઇ શકે એના માટેની પૂરેપૂરી યવ થા ઓન લાઇન કરવામા ંઆવી છેં . 
બસની સિુવધા સારામા ંસારી ા  થાય એના માટે બસ પોટ પણ બનાવવામા ંઆ યા છે. મોટા મોટા શહેરો, નાના શહેરો અન ે
િજ ા ક ાએ બસ ટે ડો પી.પી.પી.ના ધોરણે બનાવવામાં આવી ર ા છે. ચેક પો ટોની નાબુદી ારા ાચારને નાબુદ 
કરવા માટે પણ સરકારે પૂરેપૂરી ક ટબ તા દશાવી છે. આ રીતે યારે વાહન યવહારની અંદર કાય થઇ ર ુ ંછે યારે બી  એક 
વાત કરવાની કે દરેક નાનામાં નાના માણસન ેપણ લાભ થાય, હમણાં આપણે યું કે લ  માટે યારે નાના પ રવારને જવાનુ ં
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હોય યારે એના માટે ક સેસનની યવ થા કરવામાં આવી છે. એ જ રીતે િવ ાથ ઓ અને િવકલાંગો માટે પણ યવ થા કરી 
છે. આ રીતે સરકાર ખુબ જ સંશનીય કાય કરી રહી છે.  
 ી િવર ભાઇ ઠ મરુ (લાઠી) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના સ ય  ગુજરાતના મહામ હમ રા યપાલ ીનો 
આભાર માનવાનો તાવ લઇને આ યા છે તે બાબતમાં હ મારા િવચારો રજું ૂ  ક  છં ંુ . આભાર તાવમાં સમંિત પણ દશાવી 
શકાય તેમ નથી. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર છે ા ર૫ વષથી ચાલે છે. વચનો ઉપર વચનો આપે ય છે. શું પ રિ થિત 
છે આજ ે હ દુ તાની અને ગુજરાતની? નંબર વન ગણાતંુ ગુજરાત આજ ે યા મે ધકેલાયુ ં છે? તેની વાત મહામહીમ 
રા યપાલ ીએ પોતાના વચનમા ં યાંય કરી જ નથી. દેવાના ડગરો ખડકાણા છે અને વાતો નંબર વનની ચાલી રહી છેું . 
ગાંધીની વાતો થાય છે અને ગાંધીને ગોળીએ દેનારા લોકોના પૂતળાઓને પૂજવાની શ આત થઇ રહી છે. જમનમાં હટલરનુ ં
રાજ હતંુ. એ હટલરના રાજ જવેું રાજ અ યારે ચાલી ર ું છે એવું સુ ીમ કોટમાંથી પણ જ  બોલતા થયા છે. કાયદો અન ે
યવ થાની પ રિ થિત જવેુ ંકાંઇ ર ું નથી એવુ ંકહેવામા ંઆ યું છે. માનનીય અ ય ી, હ આજનો દાખલો દેવા માગંુ છ ી ું ંુ

નીિતનભાઇ, સાંભળો. આજના દાખલામાં જઓ દિલત દીકરીનેુ  રામોલમાંથી ભારતીય જનતા પાટ નો મહામં ી આ દશેના 
વડા ધાનને ગાડ ભેટ આપનાર ઉપાડી ય છે અને એની ઉપર રેપ કરવામાં આવે છેું . શું પ રિ થિત છે ગુજરાતની? 
મહામહીમની વાતમાં કાંઇ કાયદાનું આ યુ ંછે? અને વાત કરો છો વહીવટી સુધારણાની! યો વહીવટ સુધરી ર ો છે ? કાયદો 
અને યવ થાનો આજ ેસરેઆમ ભંગ થઇ ર ો છે. બહેન-દીકરી, દિલત આજ ેસલામત નથી ર ો. કોઇ ાિત આજ ેસલામત 
નથી રહી. મહામહીમે એમના વચનમાં કાઇં વાત નથી કરી. એટલા માટે સમંત થઇ શકાય તેમ નથી. ખેડતો આજ ેમોતને ઘાટ ૂ
ઉતરી ર ા છે. ક ેસની યાં યાં સરકાર આવી છે યાં દેવા નાબૂદી કરી છે. એક પણ વખત દેવા નાબૂદીની વાત સામ ે
પ ેથી સંભળાતી નથી. આ બુકમાં લખેલી યાંય શોધાતી નથી. ખેડતો પાક વીમા માટે વલખા મારી ર ા ં છેૂ . ખેડતોના ૂ

િતિનિધઓ અમને કહી ર ાં છે કે પાક વીમો ચૂકવો. કરોડો િપયા તમે િ િમયમ ચૂકવો છે એવી ાઇવટે કપની પાસેથી પાક ં
વીમો લઇ શકતા નથી. આ પાક વીમાની રજઆત મ આ વચનમાં કાંઇ ઇ નથીૂ . ાઇવેટ વીમા કપનીઓ આજ ેસરેઆમ ં
ખેડતો પાસેથી પાંચ ટકાૂ , રા ય સરકાર પાસેથી કરોડો િપયા, કે  સરકાર પાસેથી કરોડો િપયા ઉઘરાવી રહી છે અન ે
સરકારન ેચૂપ છે એમ કહીએ તો ી નીિતનભાઇને ગમતંુ નથી. શા માટે ચૂપ છે એ તો કહો? શા માટે ાઇવેટ વીમા કપનીન ેં
ફરજ પાડવામા ંઆવતી નથી? અન ેફરજ પાડવામાં આવે છે યારે અમારા િવ તારને અછત હેર કરેલા િવ તારમા ંિપયત અન ે
િબનિપયત જદા પાડવામાં આ યા છેુ . જ ેિવ તારમાં વરસાદ નથી યાં કદાચ િપયત હોય એનો કવો ન ધાયેલો હોય તો પાણી ૂ
યાંથી આવે છે? કવામા ંકે બોરમાં પાણી નથી અને છતાં િપયત અને િબનિપયતના નામે પાક વીમા ચૂકવાતા નથીુ . ૪ ટકાની 
યાજની હેરાત કરી. અિભનંદન તે વખતે પણ આ યા હતા. એ ૪ ટકાની કરેલી હેરાત એક વષથી ચૂકવાણી નથી. અ યારે 

ટકી મુદતનું દેવું ભરવાનું થયું છે યારે ગઇકાલે ખાતામાં પ ા છેૂં . એક વષ તો ખેડતના પૈસા ૂ ૪ ટકાના યાજ ેચૂકવાયા છે. 
નાબાડના બે બે વષથી ૩ ટકાની યાજ રાહત આજ સુધી ખેડતના ખાતામા ં જમા થઇ નથીૂ . આ વચનમા ં કાંઇ કહેવામા ં
આ યું નથી. મા  હવે કેવો વહીવટ થયો? વહીવટી સુધારણા થઇ ગઇ. રાજકોટના લે ટર ૨૬મી યુઆરીના સંગમાં સા  ં
છાપવા માટે ૫૦-૫૦ હ રના ચેક પ કારોને આપે છે. આ કઇ વહીવટી સુધારણા ચાલી રહી છે? ી ટ પ આ યા તેના માટે 
ઢોલ વગાડવામાં આવે છે. ી ટ પે આવીને કયુ છે શુ?ં શું પ રિ થિત છે આપણે યાં હ દુ તાના અમે રકામાં રહેતા લોકોના 
િવઝા માટે પ રિ થિત સુધારવામા ંઆવે છે અને ી ટ પ પાછા આવીને વાત કહે છે કે, મને તો મોદી સાહેબ બહ ગમ ેછે એટલ ેુ
હ આ યો છું ંુ , હ કાઇ કરવા નથી આ યો અને કરી પણ ના શકાયું . તમારી પર િવ ાસ નથી. િવ ાસ નથી એ યિ ત માટે 
આટલો મોટો ખચ? ૫૫ લાખ ખેડતોનું દેવું આજ ેભરી શકાતંુ નથીૂ . કરોડો િપયાનું લેન લેવામાં આવ.ે હેલીકો ટરનો િવરોધ 
કરનારા સામ ેપ ે હતા યારે કહેતા હતા કે તમે નવુ ં હેલીકો ટર યો છો? ૧૯૯ કરોડ િપયાનું અમે વીમો વીમો કરતા ર ા ં
અને અહ યા િવમાન આવી ગયું એની તો કાંઇ ચચા કરવામા ંઆવતી નથી! સૌની યોજના, સૌનો સાથ, સૌનો િવ ાસ. કોનો 
િવ ાસ છે દ હીમા?ં દ હીમાં કેટલા દવસથી આગ ચાલી રહી છે? ભારતીય જનતા પાટ  સૌના િવ ાસની વાત કરે છે. કોનો 
િવ ાસ છે? દિલતની દીકરી સલામત નથી કોનો િવ ાસ છે? મા  વા હયાત વાતો ચાલી રહી હોય એવુ ંમને લાગે છે. સૌની 
યોજના સૌની અને કમાણી કો ટા ટરની. કેવડી કમાણી! સૌની યોજનાના એક પેકેજના ગોટાળાથી સરકારને િપયા ૧૧૨૮ 
કરોડનું નુકસાન થયું છે આ કેગનો રપોટ બોલે છે હ નથી કહેતોું . ૧૦ ટકા ચા ભાવે ટે ડર આ યા એ ટે ડર રદ કયા અન ે
પછી આખરી ઘડીએ પેકેજ-૧ના ટે ડર રદ કરી થમ વારના જ ેટે ડર હતા જ ે૧૦ ટકા ચા ભાવ.ે રદ કયા પછી ૧૦ ટકાનો 
વધારો કય . અંદાજમા ં૧૦ ટકાનો વધારો કયા પછી ૧૮ ટકા ચા ભાવ ે ટે ડર મંજર કયાૂ . ર૮ ટકા ચા ભાવ ે ટે ડર મજંર ૂ
કયા. કપની કોણ આવીં ? કપનીનુ ં િલ ટ સરકારે આ યું છેં . એસ.ટી.એન.એલ., એલ એ ડ ટી, જ.ેએસ.ડબ યુ, 
જ.ેઆઇ.ડબ ય.ુ, જ.ેઆઇ.ડબ ય.ુ ફરી વખત, એન.સી.સી.િલિમટેડ. ટે ડરમા ંકલોઝ એવા કરવામાં આ યા કે પહેલા એક જ 
ટે ડર ભરી શકતા હવ ેર-ર ટે ડર ભરીને સૌની યોજનાના કરોડો િપયા અને ખચ કેટલો કરવામા ંઆ યો? સૌની યોજનામા ં
કલ ખચ ુ ૧૦,૦૦૦ કરોડ. તા.૬-ર-ર૦૧૩ના રોજ સૌની યોજના શ  થઇ, આ તમારા આંકડા છે, મારા નથી. થમ 
અંદા ત ખચ િપયા પ૯૮પ કરોડ, થમ ટે ડર મંજર કયા બાદ િપયા ૂ ૭૧૧૩ કરોડ આ સૌની યોજના. થમ પેકેજમા ં
પ  વધુ રકમ ગઇ ૧૧ર૮ કરોડ િપયા કેગના રપોટમાં આ યું છે. આમાં  કાંઇક મહામહીમ રાજયપાલ ી લઇન ેઆ યા 

હોત તો હ ું ૧૦૦ ટકા એમને અિભનંદન આપત. એમાં કીધંુ હોત કે આવડો મોટો ાચાર ચાલે છે તો અિભનદંન આપતા મન ે



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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સંતોષ ન થાત પરતુ એવું કયાંય લા યા નહ  અને છેં ા ર વષમાં સરકારે કેટલો ખચ કય ? ૧,૧૯૩૧ કરોડ િપયા અન ે
૩૬૭૪ કરોડ િપયા. પેકેજ-૧માં સરકારી િત રીમાં થમ મળુ અંદા ત રકમ કરતા રીટે ડર કરવા માટે ર૮ ટકા વધારે 
ચૂકવણી થઇ અને છતા ંપણ સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ, અમારા મહામહીમ. કોનો િવકાસ થઇ ર ો છે? કયા કારનો િવકાસ 
થઇ ર ો છે? ખેડત રાતૂ - દવસ યાં ઝઝુમી ર ો છે. યુવાન નોકરી લેવા માટે આંટા મારી ર ો છે. વગ-૪ની પણ એન ે
નોકરી મળતી નથી. એને પકોડા વેચવાનું કહેવામાં આવે છે. પકોડા તો અમે ગામડે બનાવીએ જ છીએ. ી નીિતનભાઇ, 
આવો કોઇક દવસ સૌરા માં અમ ેમેથીના પકોડા ખવડાવીએ. અમારો જવાન ેમથી ખવડાવશેુ . તમે ી ટ પને શું ખવડા યુ ં
એ મારે પૂછવું નથી. જ ેખવડા યુ ંએ ખવડા યુ.ં કરોડો િપયા પાણીની જમે વહાવી દીધા પણ સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ અન ે
એ િવકાસમા ંઅહ થી મને જવાબ આપવામા ંઆ યો હતો કે ી િવર ભાઇ ઠ મરુ , સાંતલી િસંચાઇ યોજના ભરવામા ંઆવશ.ે 

ી નીિતનભાઇ, આ સાંતલી કયાં છે એ તો મન ે કહો? હ તો ધારાસ ય તરીકે ચંૂટાયો યારથી એન ે ટોચ લઇન ે શોધંુ છું ંુ . 
સાંતલી, સાંતલી ક  છ પણ કયા ં મારી સાંતલી મળવાની એ તો મન ે કહોં ંુ ? વાહ સાંતલી, વાહ. સાંતલીન ે તમ ે સૌની 
યોજનામાં નાખી દીધી આ કરતા તો નો નાખી હોત તો સા  હતંું . સૌની યોજનામા ંનાખી એને કારણે આજ ેઅમારા પં બના 
મુ યમં ીએ કહેવુ ંપડયું કે અ યારે જ ેપ રિ થત ચાલી રહી છે એના કારણ ેહીટલરનું જ ેજમનમાં ચાલતંુ હતંુ એ રાજ આખા 
દેશમાં ચાલતંુ થઇ ગયું છે. છતાં પણ સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ. મારી તો ધારાસ ય ીઓને િવનંતી છે િશ તના નામે બેસો 
નહ . સાચી વાત કરતા શીખો. શાસક પ માં અમે પણ ર ા છીએ. સાચી વાત નથી કરતા એને કારણે આજ ેધારાસ યની 
વે યુ ડીવે યુએશન થઇ છે. એક પણ અિધકારી, એક પણ મામલતદાર અમારી સામે પણ તા નથી. ભારતીય જનતા 
પાટ ના ધારાસ યોની પણ આ દશા છે. અહ યા કોઇ નહ  બોલી શકે ી નીિતનભાઇ, લ જમાં અમને બધંુ જ કાનમાં કહે છે. 
આ કારની પ રિ થિત છે યારે િમડીયાને પણ એના વીમાના કવચ વધાયા છે. મારે સે િમડીયાના િમ ોને કહેવું છે કે તમારા 
કવચ વધાયા છે પણ ગયા પછી અ યારે કાઇં નહ . એ તો રાજકોટમાં ચેક મ ા ગાંધીનગરમાં ચેક નહ  મળે એવુ ંકોઇ નથી. 
રાજકોટના કલેકટર ઉપર શું પગલાં લીધાં છે એ મહામહીમના વચનમાં  કીધંુ હોત તો હ જ ર કહી શકીશું .  
 સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં .  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : એક જ િમિનટમાં હંુ પૂ  કરીશં . આ કારની પ રિ થિત ચાલી રહી છે યારે મારી બેન 
દીકરીની સલામિત માટે આજ ેજ ે કારની... 
 સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં .  
 ી ેશકમાર અંુ . સેવક(લુણાવાડા) : માનનીય અ ય ી, રાજયપાલ ીના વચન ઉપર સભાગૃહના સદ ય ી 
િપયુષભાઇ દેસાઇ તાવ લઇને આ યા છે અને માનનીય કબેરભાઇ ડ ડોરે સમથન કયુ છે તેને હ મા  અનમુોદન આપંુ છ ુ ુું ં ં
અને હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ . મને કહેતા સંકોચ થાય છે કે મારા િવપ ના સાથી સ યો રાજયપાલ ીના વચનન ે
અનુમોદન કેમ ન આપી શકે?  માનનીય મહામહીમ રા યપાલ ીનું વચન એ સરકારની કામગીરીનું િતિબંબ હોય છે, એટલ ે
સભાગૃહના બધા સ યોએ તેમને શાંિતથી સાભંળીને ગુજરાતની જનતા માટે આ ગૃહમાં પોતાની વાત કરવી ઇએ એવુ ંહ માનંુ ું
છંુ, પણ મને દુઃખ થાય છે કે િવપ  આમાં ખલેલ પહ ચાડે છે, ઘ ઘાટ કરે છે. મહામહીમ રા યપાલ ીને વચન ટકાવીને પૂ  ૂં ં
કરવું પડે છે. આ ઘટના અશોભનીય છે. એટલું જ ન હ પરતુ ો રીનો સમયકાળ સ યો માટેં , રા યની જનતાના ો માટે 
અિત મહ વનો હોય છે. એવા વખતે કોઇ સ ય ી વાત ન મૂકી શકે,  ન કરી શકે એના માટે મા  િમ ડયામાં રહેવા માટેના 

યાસ આ ગૃહમાં થઇ ર ા છે. એ પણ મને લાગે છે કે િનંદનીય છે. ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબની સરકાર, ી 
નીિતનભાઇની આ સરકાર અન ેગુજરાતની   લોકશાહીના તમામ અિધકારો ભોગવીન ેસુખાકારીનો અહેસાસ કરી રહી છે. 
સાથી સ યો ાચારની વાતો કરતા હતા. મારો િજ ો પંચમહાલ િજ ો અને હાલનો મ હસાગર િજ ામાં મને યાદ છે કે 
ર૩મી માચ ૧૯૮૬ના રોજ ભૂતપૂવ ધાનમં ી ી રા વ ગાંધી યાં આ યા હતા, યારે ક ું હતંુ કે હ દેશમાં ું ૧ િપયો મોકલુ ં
છ અને ુ ં ૧૦ પૈસા અહ યા મળ ે છે, યારે આપ સૌન ેકહેતા આનદં થાય છે કે, આદરણીય વડા ધાન ી મોદી સાહેબ અન ે
ત કાલીન મુ યમં ી ીએ આપણા રા યની સરકારની યિ તગતલ ી સહાયની િવિવધ યોજનાના લાભાથ ના વચે ટયાઓન ે
નાબૂદ કરી સીધો લાભ મળી રહે તે માટે યેક િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનું વષ ર૦૦૯-૧૦થી આયોજન કરવામાં આવે 
છે. અ યાર સુધીમા ંતમામ તબ ામાં કલ ુ ૧પ૩૦ ગરીબ ક યાણ મેળા યો યા. તે અંતગત રા યના જદા જદા િવભાગોમા ંુ ુ
િવિવધ યોજનામાં ૧૪૭.૦૮ લાખ લાભાથ ઓને કલ િપયા રુ ૬,૬૭૬.૮ર કરોડની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી. મન ે
કહેતા આનંદ થાય છે કે ગામડાના મારા મ ો, ામજનોન ેસરકાર ીની િવિવધ યોજનાનો લાભ લેવા માટે આવકના દાખલાની 
જ ર હોય છે, તે માટે તાલુકા ક ા સુધી આવવું ન પડે અને ખેડતોન ેતેમના યવસાય ખેતીમા ંમુ કેલી ન પડે તે માટે ભાજપની ૂ
સરકારે આવકનો દાખલો કાઢવાની સ ા તાલુકા કમ મં ીન ેસ પવામાં આવી. અ યાર સુધીમા ંર,પ૬,પ૪૧ આવકના દાખલા 
ઇ યૂ કરવામા ં આ યા. ઇ- ામ િવ  ામ ોજકેટ અંતગત ૧૪,ર૯ર ામ પંચાયતમાં ક યુટરના ં સાધનોની સામ ી 
આપવામાં આવેલ છે. ૧૪૦૦૬ ામ પંચાયતોમાં વી-સેટ આધા રત ઇ-કનેિ ટિવટીથી ડવામા ંઆ યા છે. મહ વની સવેા 
જવેી કે જ મ-મરણનો દાખલો, આવકનો દાખલો, િતનું માણપ , આકારણી, બીપીએલની યાદી, ૭/૧ર, ૮-અ ના 
ઉતારા હોય, કરવેરા ભયાની પહ ચ હોય, વીજળીનુ ંિબલ હોય, અર ના પ ો હોય, ધોરણ-૧૦-૧ર ના રઝ ટની માકશીટ 
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હોય વગેરે સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. અ યાર સુધીમા ં૭ર.૭૪ કરોડના માણપ ો ઇ- ામ ારા ઇ યૂ કરવામાં આ યા 
છે. 
    સભાપિત ી : આપનું વચન પૂ  થાય છેં . 
  ીમતી ચં ીકાબેન છ. બારીયા(ગરબાડા) : માનનીય અ ય ી, મહામહીમ રા યપાલ ીના આભાર તાવ ઉપર 
મારા િવચારો રજ કરવા ઉૂ ભી થઇ છંુ. આજ ેઆ ગૃહમા ંજ ેમહામહીમ રા યપાલ ેજ ેઆ પુ તક ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે 
બનાવીન ેઆ યું છે. એ પુ તકમાં લાલ ગુલાબ  જવેા અ રો અન ેસરકારનુ ંસા  લાગે તે માટે પુ તક છાપીન ેઆ યું છેં , પણ 
એમાં મને વાંચતા દુઃખ થયુ ંછે. કારણ કે આજ ેઆ રા યમાં કપોષણ દૂર કરવા માટે મારા દાહોદ િજ ામાંુ , મારા ભારી મં ી 
માનનીય મુ યમં ી ીએ યારે શ આત કરી છે યારે મોટી મોટી હેરાતો કરીને ખચ કરવામાં આવ ેછે, મ હલા અન ેબાળ 
ક યાણ મં ી ીએ રા યમા ં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યા અંગેુ  આપેલા જવાબ મુજબ રા યમાં કપોિષત બાળકોની ુ
સં યા છ મ હના પહેલાં ૧,૪ર,૧૪ર હતી, એમાં છ મ હનામાં લગભગ અઢીથી ણ ગણો વધારો થયો છે, આજ ેરા યમા ં
કપોિષત બાળકોની સં યામાં રુ ,૪૧,૬૯૮નો વધારો થયો છે. આમ રા યમાં કપોિષત બાળકોની સં યા ુ ૩,૮૩,૮૪૦ થઇ છે. 
તો મારે આ ભા.જ.પ.ની સરકારન ેકહેવુ ંછે કે મારા િજ ાની વાત ક  તો આ કપોિષત બાળકોની સં યા છ મ હનામા ંજ ેવધી ં ુ
છે તો આ િવકાસ થયો છે કે િવનાશ થયો છે મને કઇ સમ તંુ નથીં . આજ ેઆ ગિતશીલ ગુજરાતમાં બહ જ મોટી વાતો કરવામા ંુ
આવે છે, અગાઉ દાહોદ િજ ામાં કપોિષત બાળકોની સં યા ુ ૧૪૧૯૧ હતી તે વધીન ે હવ ે રર૬૧૩ થઇ છે, આમ દાહોદ 
િજ ામાં છ માસમા ં કપોિષત બાળકોની સં યામા ંુ ૮૪રરનો વધારો થયો છે તો આ િવકાસની વાતો કરતી સરકાર આજ ેઆ 

રા યમાં કપોિષત બાળકોની સં યાનો િવકાસ કરે છેુ ? આજ ેઅમારા બાપુ હવે આવી ગયા છે ગૃહમાં એ બોલતા હતા, એકદમ 
(xxx) તો હ એમને કહેવા માગંુ છ કે મ હલાઓ આખા ગુજરાત રા યમાં સુરિ ત નથીું ંુ .   
 સભાપિત ી  : બહેન, તમે આ બાજ સંબોધન કરોનેુ .  
 ીમતી ચં ીકાબેન  છ. બારીયાઃ મ હલાઓ સુરિ ત નથી યારે,  
 સભાપિત ી  : ીમતી ચં કાબહેન, આ બાજ સંબોધન કરોુ .  
 

પોઇ ટ ઓફ ઓડર  
શ દો રદ કરવા અંગે  

 ી દપિસંહ  ભ. ડે  (રા.ક.ના ગૃહ મં ી ી)માનનીય અ ય ી, માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓફ 
ઓડર છે.  
 સભાપિત ી  : હા, બહેન એમનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર છે આપ બેસી ઓ, બહેન.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે :  માનનીય અ ય ી, િવધાનસભા એ િનયમોના િનયમ માણે ચાલતી હોય છે, યારે 
કોઇપણ સ ય કયા કારે અન ેકેવી રીતે બોલે છે એના સંદભમાં  ટીકા થાય તો આ સભાગૃહનો હ સ ય છું ંુ , દરેક સ યો 
િવધાનસભાના િનયમોના મા યમથી બંધાયેલા છે અને જ ેરીતે માનનીય સ ય ીએ મારા સદંભમા ંઉ ેખો કયા છે એ ઉ ેખો 
અયો ય છે અને મારે સભાગૃહની અંદર કેવી રીતે બોલવુ,ં મારે કયો હાથ લાંબો કરવો, કયો હાથ ટકો કરવો એ મારા અિધકારની ૂં
વાત છે અને આવું હ કોઇપણ હસાબે ચલાવી લેવા માગતો નથીું , હ આપને િવનંતી ક  છ કે એમણે પોતાના એ શ દો જ ેું ં ંુ
મારા માટે વાપયા છે એ પાછા ખચી લેવા ઇએ.  
 ીમતી ચં ીકાબેન  છ. બારીયાઃ માનનીય અ ય ી,...  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે : માનનીય અ ય ી, એમણ ેએમના શ દો પાછા લઇ  લેવા ઇએ.  
 સભાપિત ી : ીમતી ચં કાબહેન, ી દીપિસહંભાઇએ જ ે પોઇ ટ ઓફ ઓડર લીધો છે એ ખૂબ જ ોપર છે 
એટલા માટે કે આપ કોઇપણ સ યને આવી રીતે કોમે ટ કરી અને ુમીલટે ના કરી શકો, સ ય માટે આવું બોલી શકાય ન હ, 
આપ આપના શ દો પાછા ખચી લો,  
 ીમતી ચં ીકાબેન  છ. બારીયાઃ માનનીય અ ય ી,...  
 સભાપિત ી  : આપના આ શ દો હ રેકડ પરથી દૂરથી ું ક  છં ંુ . ીમતી ચં કાબહેને કહેલા સ ય ી માટેના શ દો 
રેકડ પરથી દૂર કરવામાં આવે છે.  
 ીમતી ચં ીકાબેન  છ. બારીયાઃ માનનીય અ ય ી, આ ગુજરાત રા યમા ંઆ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારમા ં
મ હલાઓ સુરિ ત નથી. મારા િજ ાની વાત ક ં , મારા ગરબાડાની વાત ક  કે પહેલી યુઆરીના દવસ ેપહેલા ંધોરણમા ંં
નાની છ વરસની છોકરી ભણતી હતી એને મારીને બી  ગામના જગલની ઝાડીમાં ફકી આ યા છે તો આવા નરાધમોને ફાંસીન ેં
માંચડે ચડાવવા ઇએ કે ના ઇએ? મારો એ િવરોધ છે. સાહેબ, આ મ કની વાત નથી, હ મ હલા છું ંુ , એટલે મને દુઃખ 
થાય છે કે એક નાની ફલ જવેી બાળકીને છદીને નાંખી દીધી છેુ ુ ં , એવા બનાવો તો ગુજરાત રા યમા ંકેટલાય થાય છે. દરરોજના 
એક કે બે બનાવ બનતા હોય છે જ ેઆપણે પેપરમાં વાંચીએ છીએ અન ેટી.વી.મા ં ઇએ પણ છીએ. હ સાહેબને બીજ કઇ ું ં ંુ

                                         
 માનનીય સભાપિત ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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બોલી નથી મ બાપુ ક ા ંછે એટલ ેતમન ેખોટ ના લાગવ ુ ઇએું . આ મ હલાનો  હતો એટલ ેહ બોલી છ અન ેબીજું ં ંુ ુ , મારા 
મત િવ તારમાં બેટી ભણાવો અને વહાલી દીકરી એવી યોજનાઓ જ ેઅમલમાં મૂકી છે, તેની હેરાત કરવામાં આવી છે જયારે 
આ ભાજપના રાજમા ંદીકરીઓ સુરિ ત નથી એટલ ેમારે કહેવુ ંપડે છે. આજ ેએક મ હલા ધારાસ ય બોલતા હોય અને મં ી ી 
તેમને રોકતા હોય યારે પછી આ ગૃહમાં મ હલાનું શુ ંસ માન હોઇ શકે ? અમે તો તમને બહ િવરોધ કરતા પણ યા છે પણ ુ
આપ જયારે બોલતા હો યારે અમે લોકો કોઇ દવસ ઉભા થયેલા નથી.   
 સભાપિત ી  : બહેન, તેમણે તમને રોકયા નથી પણ તેમણે તેમની વાત રજ કરી છેૂ . 
 ીમતી ચં ીકાબેન છ. બારીયા : માનનીય અ ય ી, પણ મારો આખો મૂડ બગડી ય તેનું શું ? આ દવાસીઓની 
જ ેવાત કરવામાં આવી છે, જગલની જમીનની હ વાત ક  છ ં ું ં ંુ ૧૩ લાખ એકર કરતા વધુ જમીનનો લાભ આપવામા ંઆ યો છે 
પણ હજ કેટલો લાભ ુ આપવાનો છે તે આ ચોપડીમાં લ યું નથી. રાજયમા ં૩૭ લાખથી વધુ શૌચાલયોનુ ં િનમાણ કરવામા ં
આ યું છે પણ હજ કેટલા શૌચાલયો બનાવવાના બાકી છે તે મને આમાં દેખાતંુ નથીુ . 
 ી રમણભાઇ ધુ. પટેલ(િવ પુર) : માનનીય અ ય ી, ૧૪મી ગુજરાત િવધાનસભાના છ ા સ ના ારભમા ંં
મહામ હમ આદરણીય ગુજરાતના રાજયપાલ ીએ આ ગૃહને સંબોધન કરવા બદલ અમારા સાથી સ ય માનનીય િપયુષભાઇ 
દેસાઇએ આભાર તાવ રજ કય  છે અને આ આભાર તાવને અમારા માનનીય સ ય ી કબેરભાઇએ ટેકો આ યો છે તેને હ ૂ ુ ું
મા  સમથન ક  છ અન ેમારાં ં ંુ  િવચારો યકત ક  છં ંુ . 
 માનનીય અ ય ી, રાજયપાલ ીના સંબોધનમાં ગુજરાતની અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની કાય ની સરાહના કરી 
છે અને જયારે આ કાય ની સરાહના કરી હોય યારે ચો સ સ ય ીઓએ તેને અિભનંદન પાઠવવા ઇએ એવુ હ માનું છ ું ંુ
પરતુ અમારા કેટલાક સાથીં  સ ય ીઓ એવું એમની વાતમાં ચો સ કહે છે કે અમારે અિભનદંન પાઠવવા છે પરતુ એં મન ે
સાચુ દેખાતંુ નથી. ચો સ, ઇટાલીયન ચ મા ઉતારશો તો સા ં  ચો સ દેખાશ.ે  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના ત કાિલન મુ યમં ી અને હાલના વડા ધાનના પદ પર રહેલા ી નરે ભાઇ મોદી 
સાહેબના પગલે આ સરકાર ચાલી રહી છે. અમારા મુ યમં ી તરીકે ી િવજયભાઇ અને નાયબ મુ યમં ી આદરણીય ી 
નીિતનભાઇ પટેલે ગુજરાતની ધુરા સંભાળી ગુજરાતના ખુણ ેખુણાના િવકાસ માટેની ન ર પ રભાષા અિંકત કરીને િવકાસ 
ઉપરના િવ ાસને આગળ ધપાવવા માટે પારદશકતા, સંવેદનશીલતા, િનણાયકતા અને ગિતશીલતાના ચાર આદશ 
તંભોના આધારે આ ગુજરાતની િવકાસ કચને આગળ ધપાવી ર ાં છેૂ .  

 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમાં ખૂબ જ લોકિ ય થયેલ મુ યમં ી ામ સડક યોજના થકી કાચા ર તા અને ડામર 
એક ગામન ેબાજના ગામને ડતાં એકથી વધુ ર તા બુ નાવી અપ ેડેશન કરી નાગ રકોને ર તાની કાયમી સુિવધા ા  કરવા 
માટે મહ વાકાં ી યોજના સરકારે અમલમાં મૂકી છે. જનેા થમ તબ ામાં ૨૯૬૭૧ િકલોમીટરના ૧૧૧૩૦ ગામોન ે િપયા 
૧૦૧૭૩ કરોડની મંજરી આપવામાં આવી છેૂ . જ ેપૈકી ૨૨૩૮૨ િકલોમીટર લંબાઇના ૮૪૮૬ કામો પૂણ  કરવામાં આ યાં છે. 
તેમજ ર૪૮ કોઝવ ે પુલો સ હત ના તેમજ રસરફેસ ગના ર તા પહોળા કરવાના કામો પણ પૂણ કરવામા ંઆ યા ં છે. વધુમા ં
ર૦૧૯-ર૦ મા ંકલ રુ ૧૧ર કરોડ કરતાં વધુ રકમના કામોની મંજરી આપવામાં આવી છેૂ . રોડ હોય, િ જ  હોય કે અ ડર િ જ  
હોય, શાળાના કે કોલેજના પાકા મકાનો હોય તેન ેઅ તન બનાવવા માટે અમારી સરકાર ક ટબ  બની છે. ર૪૦ િકલોમીટરના 
ર તાઓની લંબાઇઓનું ચાર માગ યકરણ . ૮૪પ કરોડના ખચ પૂણ કરેલ છે. ૬૬૮ િક.મી. લંબાઇના ર તાની અદંા ત 
િકમત િપયા રં ૪૧૪ કરોડની કામગીરી ગિત હેઠળ છે. જ ે કારે ટા ફકની સમ યા વધી રહી છે, તેના અનસુંધાને અમારી 
સરકાર તેના માટે સેવાઓ ઉપલ ધ કરવા માટે ક ટબ  છે. ર૯૩ િકલોમીટરની લંબાઇના ર તાઓને .૪ર૬ કરોડના ખચ ૧૦ 
િમટરના રોડ પહોળા કયા છે. ૭૦૦ િકલોમીટરની લંબાઇના અંદા ત િપયા ૧૧૧૦ કરોડની િકમતના ં ગિતમાં છે. રપપ 
િકલોમીટરની લંબાઇના ર તાઓને િપયા રર૬ કરોડના ખચ -માગ ય પૂણ કયા. ૬ર૦ િકલોમીટરની લંબાઇના અંદા ત 
િપયા ૬૯૭ કરોડની કામગીરી ગિત હેઠળ છે. .૧૦૯ કરોડના ખચ સાત મોટા પુલોનુ ંબાંધકામ પણ પૂણ કયુ છે. ૪૦ 

પુલોની .૧૩૯પ કરોડની કામગીરી ગિત હેઠળ છે. જયા ંજયાં નજર મારી ઠરે યાં િવકાસ િવકાસ અને િવકાસ!   
 ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા (જતેપુર-પાવી): માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના િસિનયર સ ય રાજયપાલ ીના 
સંબોધન પર  આભાર  તાવ લઇને આ યા છે તેમાં મારા િવચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છંુ. વાત અને ટીકા ખૂબ થઇ શકે 
પણ સમયના અભાવ ેમારાં કેટલાંક અવલોકનો આ સ માનનીય ગૃહ સમ  રજ કરવા માટે ઉપિ થત થયો છૂ ુ ં .  
 માનનીય અ ય ી, ગત વખતે રાજયના આ દવાસી િવ તારના િજ ાઓમાં િશ કો અને શાળાઓની ઘટ એ 
બાબતનો મારો  હતો એટલ ેએન ેકાંઇક ઢાંકવા માટે આ સરકારે જ ેશાળાઓમા ંસં યા ઓછી થાય અને તેવી શાળાઓન ે
મજ કરવા માટેનો કઇક િનણય લઇને આવી હોય એવું કઇક દેખાય છેં ં . મહામહીમ રાજયપાલને પણ અમે મ ા હતા અન ેક ુ ં
હતંુ કે ખાસ કરીને આ દવાસી િવ તાર જ ે અંત રયાળ િવ તાર છે અને ગામડાના ફળીયામાં આવેલ િવ તાર છે, એમાં જ ે

ાથિમક શાળાઓ આવેલી છે, એન ેસં યાને યાનમાં લેવામા ંનહ  આવ,ે તેમ છતાં આ રાજય સરકારે ઘણી બધી શાળાઓ 
બંધ કરવા માટેનો જ ેિનણય લીધો છે એ રાજયના આ દવાસી િવ તારના બાળકોના િશ ણના હકક પર તરાપ મારવા સમાન 
છે. આ બાબતે સરકાર મોકળુ ંમન કરીને પુનઃ િવચાર કરે એવી મારી માગણી છે. ગામડામાં િશ ણ માટેના ઓરડાઓ ખૂટે, 
િશ કો ખટેૂ, સાથે સાથ ે રાજયમા ંચાલતી આ મશાળાઓ અન ેએ આ મશાળાઓમાં જ ેજ યાઓ એબેય સમા ંગયેલી છે, 
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તેને પુનઃ વીત કરીને આ જ યાઓ ભરવી ઇએ. જ ેશાળાઓ ચાલે છે એમાં િશ કો નથી તેના કારણે એ િવધાથ ઓન ે
પૂરતંુ િશ ણ મળતંુ નથી, યારે આ વાતનો ઉ ેખ આ રાજયપાલ ીના વચનમા ંકય  હોત તો મન ેઆનંદ થાત. 
  વન અિધિનયમ-ર૦૦૬ હેઠળ જ ેજમીન રાજયના આ દવાસીઓને મળી છે, સારી વાત છે પણ એ જમીન રેવ ય ૂ
હેડે હજ દાખલ થઇ નથીુ , તેના કારણે એના પર જ ેલોન, સબિસડી મેળવવી હોય તે ખેડત લઇ શકતો નથીૂ . આ બાબતમાં 
સરકારે કેમ િનણય લીધો નથી, એ મારે ણવું છે અને મારી એટલી િવનંતી છે કે િજ ા ક ાએ જ ેઅર ઓ પડતર છે એ 
અર ઓનો વરીત િનકાલ થાય. િનકાલ થાય તો ખેડતને ખબર પડે કે મને આ જમીન મળી છેૂ .  
 સભાપિત ીઃ િવરામનો સમય થયો છે, સભાગૃહ ૬.૦૦ વા યે ફરી મળશ,ે આપનું વચન ચાલુ રહેશ.ે  

િવરામ સાંજના પ.૩૦ થી ૬.૦૦ 
સભાપિત ડો. નીમાબેન આચાય અ ય થાને 

 ી સુખરામભાઇ  હ. રાઠવા : ( મશ:) : માનનીય અ ય ી, હ જ ેવાત કરતો હતો એ જગલની જમીન ખેડું ં નારા જ ે
આ દવાસી છે, આ દવાસીઓની અર ઓ િજ ા ક ાએ પડતર છે અને િજ ા ક ાની કિમટી િનણય લેતી નથી અને સ વરે 
િનણય લે તેના માટેનો કોઇ ઉ ેખ આ માનનીય રાજયપાલ ીના વચનમાં નથી. માગ મકાનમાં ૨૯૬૭૧ િકલોમીટરના ર તા 
અને ૧૧૧૩૦ ગામોને ડવાની વાત મહામ હમ રાજયપાલ ીએ કરી છે. રાજયના છેવાડાના આ દવાસી િવ તારના જ ેગામડા ં
છે એક ગામથી બી  ગામને ડતા ર તા અને સાથ ેસાથ ેબોડર િવલેજના જ ેગામડાં છે એ ગામડાંન ે ડવા માટેના ર તા 
કાચાથી પાકા કરવા માટેની વાતનો કોઇ ઉ ેખ કય  નથી તેનું મને ભારોભાર દુઃખ છે. સરદાર સરોવર યોજનાનુ ં પાણી 
રાજયના ક છ-સૌરા માં ય એમાં અમને વાંધો ન હોઇ શકે. મ ગત વખતે ક ું હતંુ કેમ કે અમારા િવ તારમાં જ ેમુ ય 
કેનાલ ય છે એ મુ ય કેનાલમાંથી ઉપરવાસના િવ તારના ગામોને િલફટ ઇ રગેશન કરીને ખેડતોને ખેતી માટે આ પાણી ૂ
આપવું ઇએ અન ે સાથ ે સાથ ે ઉપરવાસના િવ તારના જ ે ગામડાં છે એ ગામડાંમાં પીવાનું શુ  પાણી આપવું ઇએ એ 
વાતનો પણ કોઇ ઉ ેખ નથી. ભોગ અમારે બનવાનુ,ં નુકસાન અમારે વેઠવાનુ,ં જયારે ફાયદો અ ય િવ તારને થાય યારે 
વાભાિવક છે કે અમને દુઃખ થાય. પણ આ અમા  દુઃખ આ રાજયમાં બેઠેલી સરકારં , વહીવટ કરતી સરકાર ચોકકસ 

સાંભળશ ેએવું હ માનુ ંછું ંુ . અમ ેગયા વખતે પણ વાત કરેલી કે રાજયનું જયારે બજટે રજ થાય યારે આ દવાસી િવભાગનું બજટે ૂ
અલગ થવુ ં ઇએ. રાજયની ટી. એચ. સી. કિમ ટ જ ે વખતો વખત મળવી ઇએ એ મળતી નથી. અને ટી.એ.સી. જ ે
ભલામણ કરે એ ભલામણના આધારે રાજયનુ,ં આ દવાસીઓનું બજટે તૈયાર થતંુ હોય યારે આ આ દવાસીઓનું બજટે રજ ૂ
કરવાના અમારા મં ી ી પાસે હ  રહે અને તેના સંપૂણ પૈસા વાપરવા માટે અલાયદુ ંતં  ઉભું કરવા માટે ગયા વખતે પણ વાત 
કરેલી હતી અન ેઆજ ેપણ વાત ક  છ કે અમન ેપૂણ ક ાનો દરજ  મળ ેઅન ેં ંુ અમારા મં ી ી એનો િનણય લે એવી આ 
તબકકે અમારી લાગણી રજ ક  છૂ ું ં . અમારા છોટાઉદેપુર િજ ામાથંી ઓરસંગ નદી, જનેે કાચંુ સોનું કહી શકાય એવી રેતીની 
લીઝો આવેલી છે. આ લીઝો ફાળવવા માટે સરકાર ઓન લાઇન જયારે અર ઓ મંગાવતી હોય છે યારે અમારા ગામડાનંા 
આ દવાસીઓ ઓછા અ યાસન ેકારણે અથવા તો અભણન ેકારણે હરીફાઇમાં ભાગ લઇ શકતા નથી. તમે જ ેતેનુ ંઓકશન કરો 
છો એ ઓકશનમાં ૨૦ ટકા જ ેકઇ લીઝોનુ ંઓકશન થાય એમાં ં ૨૦ ટકા લીઝ એવી રાખો કે જ ેકલેકટર ક ાએ રહે. કલેકટર 
અને તમારા ભૂ તર શા ી અન ેડે યુટી કલેકટરની જ ેકિમટી હોય તે કિમટી મારફત થાિનક આ દવાસીઓ છે તેને લીઝ મળ ે
તેના માટે કોઇ ગવાઇ થઇ નથી. માનનીય મં ી ી અમારા ઉ ોગ અને ખાણ મં ી ી ઉ સાહી છે મારી વાત છે એ વાતન ે
યાન ઉપર રાખીને જ ેકઇ હવે પછી ઓકશન કરવાના થાય એમાં ં ૨૦ ટકા લોક યાંના થાિનક આ દવાસીઓને મળે તેના 

માટેની ગવાઇ થાય તેવી મારી લાગણી છે.  
 ી રમેશભાઇ ભુ. કટારા(ફતેપૂરા): માનનીય અ ય ી, મહામ હમ રાજયપાલ ીના સંબોધન પર જ ે માનનીય 
સ ય ી િપયુષભાઇ દેસાઇ આભાર તાવ લઇને આ યા છે એમાં ી કબેરભાઇ ડ ડોર સાહેબે ટેકો આ યો છે તેમાં ુ મારા 
આ દવાસી િવ તારના િવચારો રજ કરવા ઉભો થયો છૂ ુ ં . દાહોદ િજ ો જ ેઆખા ગુજરાતના પહેલા નંબરનો િજ ો છે. સુરજ 
ઉગતા પહેલા દાહોદ િજ ા ઉપર પહેલા િકરણો પડે છે. યાંથી જ ે આશીવાદ પી બન ે છે યારે સરકારની કોઇ પણ નવી 
યોજના મંજર થાય તે નવી શ  કરવાની થાય તેૂ  દાહોદ િજ ો પહેલી હરોળમા ંરહે અન ે યાંથી શ  કરવામાં આવ.ે કપોષણના ુ

ો ામની શ આત અમારા દાહોદ િજ ામાંથી કરવામાં આવી છે યારે અમારા િજ ામાંથી કપોષણ નાબૂદ થાય એવો અિભગમ ુ
અમારી સરકારે અપના યો છે. માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબે આના માટેનો કાય મ રા યો હતો યારે મોટી 
સં યામા ંઆ દવાસીભાઇઓ ઉપિ થત ર ા  હતા. દાહોદ િજ ામાં ધોરણ ૧થી ૮ સુધીનો અ યાસ કરતા ૧ર લાખથી વધુ 
બાળકોના ગણવેશ માટે આ બજટેમાં ૭પ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. બી  બાજ અમારા આ દવાસી ુ ખેડતોન ેૂ
સીધે સીધો લાભ આપવામાં આવે છે જવેી િકસાન િનિધ યોજના હોય કે ધાનમં ી આવાસ યોજના હોય એના નાણાં જ ેતે 
લાભાથ ના  ખાતામાં જમા કરાવવામા ંઆવે છે. અ યારે અમારા આ દવાસીભાઇઓ પોતાના મકાનો આ યોજના નીચે પોતે 
બનાવે છે યારે િવરોધપ ના સ યો એમ કહે છે કે સરકાર કોઇ કામ કરતી નથી. અગાઉની સરકારો પાસે કામ માગે તો પણ 
આપતી નહોતી પરતુ આ સરકાર તો અમારા માં -બાપ  કહેવાય છે. એની પાસે માગે  તો મળે અને ન માગો તો ન મળ.ે બોલ ે
એના બોર વેચાય એવી કહેવત  છે. તમારે માગવું  ઇએ ન માગે તો ન મળ.ે પરતુ આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરં કાર 
ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ પાસે માગે કે ન માગે સૌનો 
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સાથ અને સૌનો િવકાસ રાજયના બધા િવ તારનો િવકાસ સરખો થાય એ માટેની નીિત રહેલી છે. સરકાર નાના મોટા કામો કરે 
છે પછી એ રોડના હોય કે વીજળીના હોય કે પછી બી  કોઇ યોજના નીચેના કામો હોય એ ચાલતા હોય એની દેખરેખ આપણ ે
સૌએ રાખવી ઇએ યા ંપાંચ દસ િમિનટ ઉભા રહીને વું ઇએ જથેી માન સ માન જળવાઇ રહે.  
 આ દવાસી િવ તારની આ મશાળાઓની વાત ક  તો અમારા દાહોદમાં જ ેટ ટ સંચાિલત હતી એના મકાનો ખૂબ ં
જના અને જજ રૂ ત થઇ ગયા હતા એના માટે પણ બજટે ગવાઇ કરવામાં આવી છે.  આ દવાસી િવ તારમાં ટ ટ સંચાિલત 
મકાનોની મરામત માટે િપયા પ૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ં કરવામા ં આવી છે. ૮૯ જટેલી આ મશાળાઓ જ ે ઉ ર 
બુિનયાદી આ મ શાળાઓ ધોરણ ૯થી ૧ર ના વગ  િમક વધે એના માટે િપયા ૯ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે.  
 અમારા દાહોદ િજ ામાં કડાણા જળાશય આધા રત િસંચાઇ થાય છે યારે મ હસાગર, અરવ ી, તાપી, પંચમહાલ, 
નમદા વગેરે િજ ામાં કલ ુ ૧ર લાખ જટેલો આ દવાસી સમાજ રહે છે એના માટે ૧૭૦૦ કરોડ િપયાના ખચ જથ પાણી પુરવઠા ૂ
યોજનાનુ ં  કામ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે આ યોજના પૂણ થશે યારે આ િવ તારમાં પૂરેપૂરી સગવડતા મળી રહેશ.ે ટાયબલ 
િવ તાર રાજ થાનની સરહદ ઉપર આવેલ છે યાં  પહેલા રોડ ર તાની સગવડતા નહોતી  પરતુ આ સરકાર આ યા પછી રોડ ં
ર તાના કામો કરવામાં આ યા છે એ બદલ હ સરકારને અિભનંદન પાઠવું છું ંુ .   
 ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય અ ય ી ગુજરાતના મહામહીમ  રાજયપાલ ીના વચન ઉપર આ 
ગૃહના સ યો આભાર તાવ લઇન ેઆ યા છે એમાં  હ મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છું ંૂ ુ .    
 માનનીય રાજયપાલ ીએ જ ેસરકારની નીિત રીતી સરકારના કામોની વાતો એમના વચનમા ં  કરી છે એ કાગળ 
ઉપરની વાત  હોય એમ લાગે છે  કારણ કે વા તિવક િચ  ગામડાંમાં વા વ તો કઇક અલગ જ છેં . એવુ ં પ પણે અ યારે 
ગુજરાતમાં લાગી ર ુ ંછે. આ વચનમા ંબી  કોઇ ટીકા- ટ પણ કરવાના બદલે  હંુ  મારા િવ તારના ો અંગે વાત કરવાનો 
છંુ. ફ ત ભાષણોથી પેટ ભરાતા હોત તો આ ગુજરાતમા ંકોઇ ભૂ યું ન રહેત. એ એક-બે દવસની આ િવધાનસભામા ં  છંુ. 
ગુજરાતમાં સરકારે આંકડા આ યા છે એ મુજબ ૧,૫૦,૦૦૦થી પણ વધારે કપોિષત બાળકો ગુજરાતમા ં છેુ . આ આંકડો 
દવસેન ે દવસ ેવધતો ય છે. સરકાર તેમા ંશુ ંકામગીરી કરી રહી છે? માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી કહ તો એક ું

બાળકને સવારનો ના તો, બપોરના ભોજન માટે ફ ત આઠ િપયા સરકાર ારા ફાળવવામા ંઆવે છે. આ સરકારે ો રીમા ં
જ ેઆંકડા આ યા છે. જદા જદા મહો સવો થાય છેુ ુ . થવા ઇએ. પરતુ આ મહો સવો પાછળ વષ ં ૨૦૧૪થી ૨૦૧૮ સુધીમા ં
૧૬,૮૧૨ કરોડ િપયા વાપરવામાં આ યા છે.  એટલા જ િપયા આ કપોિષત બાળકો માટે વાપરવામાં આ યા હોત તો  ુ
ગુજરાતના કપોિષત બાળકો દોઢ લાખના બદલ ેઝીરો હોતુ . સરકારની કામગીરી કાગળ ઉપર દેખાડવાનો ય ન કરવામા ંઆવ ે
છે. કમચારીઓની ભરતી અંગે ઘણાં બધા િમ ો બો યા. પરતુ યાકને યાંક કરાર આધા રત કમચારીઓં , કો ટા ટ બેઝ ઉપર 
કામ આપવામાં આવે છે તે કમચારીઓનું શોષણ કરવામાં આવે છે. ગિતશીલ ગુજરાત અંતગત જ ે ોજે ટ ચાલ ુ કરવામા ં
આ યો, સી.એમ.ટી.સી. ો ામ. આ ો ામમાં વષ ૨૦૧૮માં કક કમ આયાુ . તેનો પગાર ૭૫૦૦/- િપયા હતો. વષ 
૨૦૨૦મા ંનવો પ રપ  કરીને તેનો પગાર ૪૫૦૦/- િપયા કરી દવેામાં આ યો. પગાર તો ઓછો કરી દવેામાં આ યો પરતુ બે ં
વષનો જમેન ે જ ે ઓડર આપવામા ં આ યો હતો તે ઓડરમાં ઉ ખે હતો ૭૫૦૦/- િપયા પગાર આપવામા ં આવશ.ે એ 
પગારની રીકવરી, ૭૨,૦૦૦ િપયાની રીકવરીની નો ટસો આપવામા ં આવી. એટલ ે યાંક ગુજરાતમા ં આવા કમચારીઓનુ ં
શોષણ કરવામાં આવી ર ું છે. એ શોષણ બંધ થાય. ી નીિતનભાઇએ પહેલ કરી છે. એવું બધા િવભાગોમાં થાય એવી 
અપે ા આ ગૃહના તમામ સ યો રાખી ર ા છે.   
 માનનીય અ ય ી, ખેડતોને િસંચાઇ માટેની વાત આવે એટલે નમદાની વાતૂ . પાટલીઓ થપથપાવવામા ંઆવ.ે 
૧૯૯૫ સુધીમાં ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ગુજરાતમાં શાસન ઉપર આવી તે પહેલાં ૨૧૫ મોટા ડેમો આ ગુજરાતમા ં
બ યા. ૧૯૯૫ પછી ફ ત ૧૯ ડેમો બનાવવામાં આ યા. આ ૧૯ ડેમોમા ંમારા િવ તારની અંદર પણ એક ડેમ બ યો, ભાદર-
૨. બે વખત ગૃહમાં બો યો છંુ. ી  વખત એટલા માટે બોલું છંુ, ી રમેશભાઇએ ક ુ,ં બોલે એના બોર વેચાય. ટાય ક ં , 
કોઇ લેવાવાળુ ં નીકળે તો. કરોડો િપયાના ખચ બનેલી આ યોજના ૯,૯૫૬ હે ટર જમીનમાં િપયત માટેનો તેનો કમા ડ 
એ રયા છે. ૬ વષથી િસંચાઇ માટેનું પાણી આપવામાં આવે છે. ૧૦૦૦ હે ટરથી વધારે જમીનમાં િસંચાઇ થતી નથી. તં ની 
બેદરકારી કે ખોટી ડઝાઇન હોવાના કારણ.ે જ ે ગુજરાત સરકારે િપયા આ યા છે, ગુજરાતની ના ટેકસમાંથી વાપરવામા ં
આવેલા કરોડો િપયાનો ડેમમાં પાણી હોવા છતાં સ ઉપયોગ નથી થતો. ખેડતોન ેપાણી મળતંુ નથી યારે આ ગૃહના સૌ ૂ
સ યોન ેમારી િવનંતી છે કે સરકાર ીન ેકહેવું પડે કે આ યોજનાની પુનઃ સમી ા થાય. િસંચાઇ માટે ખેડતોન ેપાણી મળેૂ , 
પૂરેપૂરો ઉપયોગ થાય એના માટે સરકારે ફરીથી આ ોજકેટ અંગે િવચારવુ ં ઇએ. મારા િવ તારમા ં િસંચાઇ માટે ભાદર-૧ 
ડેમમાંથી, ભાદર-ર ડેમમાંથી મોજ ડેમમાંથી, વે  ડેમમાંથી અને ફોફળ ડેમમાંથી આ પાંચ ડેમમાંથી ધોરા  ઉપલેટાન ે
િસંચાઇનુ ંપાણી મળ ેછે. આ પાંચેય ડેમમા ંડે યુટી એિ જિનયર નથી, એિ જિનયરો નથી. પાણીનુ ંસંચાલન કરવા માટે ચાલ ુ
વષ ાયવેટ માણસોન ેકો ટાકટ આપી દેવામાં આ યા કે એ પાણીનુ ંસંચાલન કરે.     
 સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં , ી હીતુભાઇ કનોડીયા... 
 ી હતુ કનો ડયા(ઇડર) : માનનીય અ ય ા ી, સભાગૃહની અંદર મહામહીમ રાજયપાલ ીએ જ ેસંબોધન કય ુહતંુ 
એમાં માનનીય સ ય ી િપયુષભાઇ દસેાઇ સાહેબ આભાર તાવ લા યા છે અને માનનીય સ ય ી ડ ડોર સાહેબે ટેકો 
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આ યો છે એમાં હ પણ મા  સમથન આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ ક  છ પણ મારા િવચાર રજ કરતા પહેલા ગઇ કાલે જ ેું ં ં ં ંુ ૂ ુ ૂ
આ ભારતીય જનતા પાટ ની સંવેદનશીલ સરકાર છે, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબે અન ે નાયબ મુ યમં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે અનસુૂિચત િતનો જ ેએક  હતો કે ખાનગી શાળાઓની અંદર ભણતા િવ ાથ ઓને િશ યવૃિ  
આપવામાં આવે અને એની ગવાઇ ગઇ કાલ ેબજટેની અંદર થઇ છે એ માટે હ આ સરકાર અને માનનીય મં ી ીઓનો ખૂબ ું
ખૂબ આભાર માનુ ંછંુ. હ રમતગમત યુવા સાં કૃિતક માટે બોલવા ઉભો થયો છું ંુ . એની અંદર ખેલ આવ ેછે, કલા આવ ેછે. ખેલ 
કલા એક એવી વ તુ છે કે જ ેદરેક ાિત, િત, સમાજ, દેશોન ેએક કરી શકે છે.  ધેર આર નો બાઉ ડીસ ટ ુ ખેલ અને કલા. 
ગામડાની અંદર ીકેટ રમતો એક ગરીબ છોકરો ઇ ટરનેશનલ લેવલે બહ મોટો ીકેટર બની શકે છે અને ગુજરાતની અંદર બૂટ ુ
પોલીશ કરતો એક ગરીબ છોકરો િમલનેીયમ મેગા ટાર બની શકે છે. આ એ લોકોની અંદર રહેલી એક શિકત હોય છે. વષ  
પહેલા આવા યિકતઓન ેસરકાર ારા એ લોકોની કીલને કોઇ ટેકો મળ,ે એ લોકો આગળ વધી શકે એના માટે કોઇ યોજના 
કે એવી વાતો નહોતી યારે ભારતીય જનતા પાટ ની આ સરકાર, આપણા વડા ધાન ી માનનીય નરે ભાઇ મોદી સાહેબના 
જ ેિવચારો અને ગુજરાતની સરકાર એવી યોજનાઓ લાવી, એવા કાય મો લા યા કે જનેી અદંર આવી સુશુ  શિકતઓ બધાની 
અંદર છે, કીલ ભરેલી છે એ લોકોન ેજબરજ ત લટેફોમ મળ,ે એના માટે ખેલ મહાકભ થયોુ ં , વષ ર૦૧૯ની અંદર ૩૯ લાખ 
૩ર હ ર ૯૦૩ જણાએ આ મહા ખેલકભની અંદર એ લોકોએ ભાગ લીધોુ ં . ઇલાવનેીલ વાલારીન શૂટ ગની અંદર હોય, અરિવદં 
દેસાઇ ટેબલ ટેિનસમાં હોય, માનવ ઠાકર ટેબલ ટેિનસુ , કમારી ત લીમ મીરુ , કમારી માના પટેલુ , કમારી અનુ કા પરીખુ , 
કમારી ા મોહનુ , અ તકમારુ , સહજ પટેલ, આયમાન ટડન આવા લોકો શિકતદૂત યોજનાના લાભાથ  ર ા અને એ લોકો ં
એિશયન ગે સ, ર૧મી કોમન વે થ, ટેબલ ટેનીસ ચેિ પયન, સાઉથ એિશયન ગે સ જવેી પધાઓમા ંભાગ લીધો અન ેર૮ 
મેડલો એ લોકોએ મેળ યા અને મા  રાજયનું જ નામ નહ  પણ રા ીય તરે નામ કરીને હવે આંતરારા ીય તરે નામ થાય. 
આવી જ ેયોજનાઓ આ સરકાર આપી રહી છે એ માટે હ ખૂબ ખૂબ આભાર માનુ ંછું ંુ , અિભનંદન આપંુ છંુ. આપણે મા  ટીકા 
ટી પણીઓ કરતા હોઇએ છીએ, િવરોધપ  હોય તો િવરોધ કરવો ઇએ એ યાજબી છે પણ એ પણ એક િલિમટમા ંહોવો 

ઇએ કારણ કે એકે એક મુ ા ઉપર તમે ટીકા ટી પણીઓ કરતા રહો, એકે એક મુ ા ઉપર તમે િવરોધ કરતા રહો એ યાજબી 
નથી. એની અંદર આપણે પોતે પણ િવચારવું ઇએ. એ બહ અગ યનું છે કે જયાુ રે દસ વીસ હ ર કરોડ િપયા જ ેબજટેમા ં
ફાળવતા હતા એની અંદર ગઇ કાલે બે લાખ સ ર હ ર કરોડ િપયાનું બજટે મંજર થયુ ં છેૂ . you will say it is on 
paper. પણ સાહેબ, કેટલાય વષ થી જ ેકામો થાય છે એ ખૂબ સારા કામો થાય છે, િવકાસ થાય છે. ટાયબલ એ રયામાં કામો 
થયા છે એટલા આજ સુધી યારેય થયા નથી. જટેલા અનુસિૂચત િતના ો હોય છે એન ેખૂબ સવંેદનશીલતાથી સો વ 
કરવામાં આ યા છે. ખૂબ ગંભીરતાથી આ ો લવેામા ંઆવે છે. આપણે રાઇનો પહાડ કરી દઇએ છીએ. ટીકા- ટ પણ કરીએ 
એ ખોટી વાત નથી પણ એને આગળ વગે આપીએ એવું ન કરવું ઇએ. આપણે ધારાસ યો છીએ. ખૂબ જવાબદારીપૂવક 
િવકાસની વાતોની આપણે ચચા કરવી ઇએ. િવકાસની વાતો કરતાં બી  બધી વાતોમાં આપણે વધારે પડતંુ યાન દેતા 
હોઇએ છીએ એ વાતનું ખૂબ દુઃખ થાય છે. હ કલા જગતથી આવેલો એકટર છું ંુ . અહ યા વું છ કે વગર કાુ ં રણે બોલ બોલ કરે, 
ડ ટબ કરે એ બરાબર નથી. આ સભાગૃહ છે. આ સભાગૃહમાં એક િલિમટ હોવી ઇએ. જ ેરીતે માનનીય મં ી ીઓ ખૂબ 

મહેનત કરે છે, યા ંસુધી કહી શકાય કે અિધકારી ીઓન ે યારે આટલા લાખો કરોડો િપયાના કામો કરવાના હોય છે એ લોકો 
યવિ થત રીતે કામ કરતા હોય છે. તમે ગમે યારે આંગળીઓ ન કરી શકો કે આ કામ થતંુ નથી. ખૂબ ખૂબ આભાર.  

 ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા( દઓદર) : માનનીય અ ય ી, ી િપયુષભાઇ દસેાઇ િવધાનસભા ગૃહમા ં તાવ 
લઇને આ યા છે તેમાં મારા િવચારો ય ત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, આજથી ૪ કે ૫ વષ પહેલાં જમીન માપણી ઓન લાઇન સરવે કરવામાં આ યો. સરકારની 
િત રીમાંથી કરોડો િપયાનો ખચ કરવા છતાં આજ સુધી ખેડતોની જમીનના માપ ન ી થયેલ નથીૂ . સરકારી િત રીમાંથી 
કરોડો િપયાનો ખચ કરવા છતાં ખેડતોને કોઇપણ કારનો ફાયદો થયેલ નથીૂ . આના કરતા ખેડતો પાસેથી સામા ય ફી લઇન ેૂ
ખેડતો તે માપણી કરે અન ેડીૂ .આર.એલ. ક ાએથી સરવે અને માપણી કરવામા ંઆવેલ હોત તો સરકારના કરોડો િપયા 
બચી શકતા અને ખેડતો પાસેથી સામા ય ફી લઇને આવી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હોત તો સરકારને સારી એવી આવક ૂ
થતી. આ બાબતે ખેડતો ૂ અ યારે એટલા બધા હેરાન થાય છે કે ખેડતોની જમીનમા ંકોઇ શેઢો ન ી થતો નથીૂ . ૧૦૦ વષ જના ૂ
વૃ ો અન ેશેઢા છે એમાં ભાઇઓએ ભાગ પાડવા હોય તો અિધકારીઓ પાડી આપતા નથી. કોઇ માપણી ન ી થયલે નથી. આ 
બાબતે સરકાર યાન આપે અને તા કાિલક ખેડતોની જમીનની માપણી થાય અન ેડીૂ .આર.એલ. ારા ખેડતો પાસેથી િપયા ૂ
લે છે અને મા  પેટ બળે છેં . એક નકશો બનાવવા માટે, હદ ન ી કરવા માટે સરકારે સરવે કય  હોય અને એમાં પણ 

ાચાર થતો હોય યારે આ બાબત તમામ લોકોને લાગુ પડે છે યારે આ બાબતે તા કાિલક યાન આપી અને વહેલામા ં
વહેલી તકે ખેડૂતોની જમીનની માપણી થાય અને નકશા મળી ય, એમના ૭/૧રના ઉતારા તા કાિલક નીકળે એવી િવનંતી 
છે.  આ બાબતે ખેડતો ખૂબ હેરાન થાય છેૂ . આ માટે ખેડતો ઘણા પૈસા આપે છે એનો આંકડો ન કહી શક એટલું બધંુ આમા ંૂ ુ ં
ખોટ થઇ ર ું છેુ . સરકાર આનો તા કાિલક િનણય કરે અને ખેડતોને ૂ ૭/૧રના ઉતારાની નકલ લેવી હોય, ભાઇ-ભાઇના 
ભાગ પાડવા હોય તો હેરાન ન થવું પડે એના માટે સરકાર કાંઇ િનણય કરે એવી મારી િવનંતી છે.  



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી જગદીશ ઇ. પટેલ(અમરાઇવાડી) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત િવધાનસભાના છ ા સ ના ારભમા ંં
મહામ હમ આદરણીય રા યપાલ ીના સભાગૃહમા ંસંબોધન બદલ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય િપયુષભાઇ દેસાઇએ 
એના માટે આભાર તાવ રજ કય  છે અન ે ી કબેરભાઇએ ટેકો આ યો છે એન ેમા  સમથન આપંુ છ અને મારા િવચારો ૂ ુ ું ં
ય ત ક  છં ંુ .  

 માનનીય અ ય ી, રા યપાલ ીના સંબોધનની અદંર ગુજરાતના િવકાસની ઝાંખી હતી.  ગુજરાતનો િવકાસ આખા 
હ દુ તાનમાં અને િવ માં િવ દત છે. એ બધા લોકો ણે છે કે ઇ ટરનેશનલ લેવલ ેગુજરાતનું મહ વ શું છે? હમણાં ી ટ પ 

સાહેબ અને આપણા ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબના કાય મથી ફિલત થાય છે કે ગુજરાત યાં છે? એમા ંખાસ કરીને અમદાવાદ 
યાં છે? આ પારદશ  સરકાર અને એના વહીવટમાં માનનીય િવજયભાઇ અને માનનીય નીિતનભાઇના વડપણ હેઠળ ગઇકાલ ે

જ ેબજટે મુકાયું મન ેલાગે છે કે આખા ગુજરાતની અંદર એ બજટે સવ પશ ય ર ુ ંઅને બધાએ એને વખા યું છે અન ેઅમારા 
સાથી િમ ોના પેટમાં તેલ પૂરાયુ ં હશ ેએવુ ંમન ેલાગે છે. હમણા ંઠ મર સાહેબ કઇ વાત કરતા હતા પણ મન ેએવું લા યું કે ુ ં
િવરોધપ ના નેતાની ગેરહાજરીમાં એમનું જ ેભાષણ હતંુ એ કઇક સચૂક ર ુંં . ઠીક છે આપનો િવષય છે કે એમની ગેરહાજરીમા ં
તમા  જ ેપરફોમ સ હતંુ એનીં  કદાચ ક ેસ ન ધ લ.ે ઉ ોગ ે ે ગુજરાત ખૂબ હરણફાળ ભરી ર ું છે. હમણાં જ ઉ ોગ 
બાબતમાં માનનીય જગદીશભાઇ િવ કમાએ વાત કરી હતી કે ઉ ોગની અંદર ગુજરાતનુ ં થાન યા ં છે? ડીફે સના સાધનો 
હોય કે પેશ હોય કે અ ય ે ે ગુજરાત હરણફાળ ગિત કરી ર ું છે. ક ટર ઉ ોગની બાબતમાં બજટેનો અ યાસ કરશો તો ુ
ખબર પડશે કે લગભગ િપયા ૫૦૦ કરોડ જવેી માતબર રકમ માનનીય નીિતનભાઇએ ગઇકાલે બજટેની અંદર ોિવઝન કય ુ
છે. મન ે કહેવા દો કે ભારતીય જનતા પાટ ના બેઇઝની અંદર લધુ અન ે ક ટર ઉ ોગ એમના નસેનસની અદંર ભરાયલેું ુ છે, 

ડાયેલું છે. વયં પ  છે કે માનનીય નરે ભાઇ મોદી ક ટર ઉ ોગ એટલે કે ચાની દુકાન એમાંથી તૈયાર થઇન ેગુજરાતના ુ
સી.એમ. અન ેઅ યારે વૈિ ક છબી ઊભી કરીન ેભારતના વડા ધાન બની શ યા. મને એ પણ કહેવા દો કે સાથી પ ોમાં મારે 
નામ ગ વાત નથી કરવી કારણ કે એમની ઉપિ થિત નથી. એમના કપડા પણ પેરીસમાં ધોવા જતા હતા. એ મૂળભૂત ક ટર ુ
ઉ ોગના િવરોધી હમશેા ર ાં છેં . ભારતીય જનતા પાટ એ હમશેા ક ટર ઉ ોગને ખૂબ મહ વ આ યું છેં ુ . કોઇપણ દેશનુ ં
ક યાણ આ નાના નાના માઇ ો ફાયના સવાળા નાના નાના ઉ ોગ હોય એના બેઇઝની અદંર આ ક ટર ઉ ોગ છે અને એના ુ
કારણે દેશનો કે ટેટનો િવકાસ થતો હોય છે. સહકારી સં થાની મને એક વાત યાદ આવે છે. અમારા િવ તારમાં સૌરા  કો-
ઓપરેટીવ બકના ચેરમેન માનનીય વ ભભાઇ અહ યા િબરાજમાન છે. છે ા ૧૦ વષની અંદર એમણે આ ક ટર ઉ ોગમા ંુ
લગભગ ૩૦,૦૦૦થી પણ વધારે માથાઓને િધરાણ કરીને ક ટર ઉ ોગ માટે માઇ ો ફાયના સ કરી ક ટર ઉ ોગને ભારતીય ુ ુ
જનતા પાટ  કેટલુ ંમહ વ ધરાવ ેછે એવુ ંએમણ ે થાિપત કય ુછે. એ બાપુનગરના રોડ ઉપર નાના નાના પાથરણાવાળા હોય, 
ખૂમચાવાળા હોય, નાની દુકાનવાળા હોય, ચાની િકટલીવાળા હોય અને ખાસ કરીન ે૯૮૦૦ થી વધારે બહેનોને સીવવાના સંચા 
આપીને એમને પગભર બના યા છે. એટલે ક ટર ઉ ોગની અદંર આપ ં સહકારી માળખું પણ કેટલું કારગત ર ું છેુ , કેટલું કામ 
કરી ર ુ ંછે એ દેખાય છે. 
 ી આર.સી.ફળદ(ુકૃિષ અન ેસહકાર મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યના નામદાર રા યપાલ ી આ 
સ માનનીય સદનની સમ  આવીન ેઆપણને સૌન ેઉ બોધન કય ુઅન ેએ અિભભાષણ ઉપર આ ગૃહના સ માનનીય સ ય 
આદરણીય ી િપયુષભાઇ દસેાઇ કે જમેણે આભાર તાવ રજ કય  છેૂ . એના સમથનમા ં હંુ સરકાર વતી મારી લાગણીઓ 
યકત કરવા આપની અનમુિતથી હ ઉપિ થત થયો છું ંુ . આપણા ગુજરાતની અદંર છે ા બે દાયકાથી સમાજ વનના બધા જ 

વગ ને સાથે લઇન,ે બધા જ ે ોને સાથ ે લઇન ે રાજયની િવકાસની યા ા ભારતીય જનતા પાટ એ રાજયના જનોના 
સહયોગથી શ  કરી છે. નામદાર રાજયપાલ ીએ આ સ માનનીય સદનને જ ેઉ બોધન કયુ એ ગુજરાતની ભારતીય જનતા 
પાટ ની સરકારે ની જ ેસેવા કરી છે એ સેવાનો એક કારનો કાશ હતો. આ ગુજરાત આજ ેદેશમા ંઅનેક ે  ેજ ે થમ 
નંબરે આવી ર ુ ં છે એની પાછળ રાજયની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારની ઉપાસના રહેલી છે, પૂ ં ષાથ રહેલો છે. 
સમાજની નાડન ેપારખીન ે  શુ ંઇ છે છે?  વનન ેશુ ંઅગવડતા છે? દરેક માનવીન ેઆગળ વધવું છે પરતુ આગળ ં
વધવા માટેની અનુકળતાઓ ા  થવી અ યંત આવ યક હોય છે અને યેક માનવીની અદંર પડેલો ભાવ િવકાસ માટે જને ેૂ
આગળ વધવુ ંછે એ ભાવન ેસમ ન,ે એન ેપારખીન ેરાજનૈિતક યવ થામાં જ ેલોકો શાસનમાં બેઠેલા હોય છે એના એજ ડા 
તરીકે સેટ કરવો પડતો હોય છે. અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર વષ થી િવરોધપ મા ંરહીને  વનના બધા જ 
વગ ની વ ચે જઇને એમની પીડાઓ સમ  છે. વષ ના અનુભવના આધારે જયારે એ, ગુજરાતની જનતાએ અમન ે
શાસનની જવાબદારી સ પી છે તો એ ની અમે યેલી અગવડતાઓ નજર સામે રાખીન,ે દયમાં રાખીને અમે શાસનમા ં
આવીને એ યવ થા છે એ ધરતી ઉપર ઉતારવા માટેની કોિશશ કરી છે. માનનીય િવજયભાઇ પાણી અને માનનીય 
નીિતનભાઇ પટેલે હ  ગઇકાલે જ જ ેબજટે રજ કયુ એ આવનારા વષ માં ગુજરાત જયાં ઉભું છે યાંથી પાંચ કદમ કેવી રીતે ૂ
આગળ લઇ જવાનું છે એ માટેનો એ કાશ પાડે છે, એ અમારી ઇ છા બતાવે છે. નામદાર રાજયપાલ ીએ િવતેલા વષ મા ંજ ે
કામ થયું છે એમની વાત છેક અહ યા આપણા સ માનનીય સદનમાં આપણા સદ ય ીઓની સામે યકત કરી છે. અમારી 
સરકારનું જ ેમળૂ છે. અમારી સરકાર ગરીબો, વંિચતો, પીડીતો, શોિષતો, ગરીબડાઓ દૂર ગામડાંની અંદર રહેનારો માનવી 
પછી એ ખેતી કરતો માનવી હોય કે ખેત આધા રત મજદરુ વન વતો હોય એ પહાડોમાં રહેનારા અમારા આ દવાસીભાઇઓ 
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હોય કે શહેરમા ં રહેનારા ગટરના કાંઠે રહેનારા ગરીબ માનવી હોય. વષ  સુધી ગટરના કાંઠે, વ કડાના કાંઠે રહેનારા ગરીબ 
માનવીનું બાવડ પકડી અન ે િવકાસના પથ ઉપર લઇ જવા માટે અમારી સરકારે તપ યા કરી છેું , પૂ ં ષાથ કય  છે. બે 
દાયકાની અંદર ગુજરાતના વનમાં અમે પ રવતન લા યા છીએ. માનવીને િવકાસ કરવા માટે જ ે જ રયાતો ઇએ એ 
યવ થાની અંદર જ ેજ રયાતો છે એ યોજનાના વ પે ઉતારવી પડતી હોય છે. ગુજરાતની અંદર ઔ ોિગક િવકાસ, કૃિષ 

િવકાસ, સામાિજક િવકાસ આ બધા જ ે િબંદુઓ છે એ દરેક ચીજને ઝીણવટપૂવક સમજવી પડે. અમારી પાટ એ પં ડત 
દીનદયાળ ઉપા યાય અને ી યામા સાદ મુખર ના વનમાથંી એમના િવચારો એમાંથી દશન કરીન,ે એમાંથી ેરણા 
લઇન ે સમાજ વનના છેવાડાની પંિ ત ઉપર બેઠેલો માનવી, અિકચન જવેો રાહ ઇન ે બેઠેલો માનવી કોઇક તો આવશ ેં
શાસનમાં અન ેઅમા  બાવડ પકડીને િવકાસના પથ ઉપરં ંુ , િવકાસની ડગર ઉપર અમને ડશ.ે એ છેવાડાની પંિ ત ઉપર 
બેઠેલો માનવી અમારા માટે યવ થાના કે  િબંદુમાં છે, એટલે અમને શાસનમાં ગુજરાતની જનતા લાવી, યારથી અમ ે
ગુજરાતના ૧૮,૦૦૦ ઉપરાંતના ગામડામાં આિથક ઉ િત આવ,ે કૃિષ વનમાં ઉ િત આવ,ે ખેડતના દીૂ કરાના બાવડામા ં
બળ પૂ  પડે એટલા માટે અમારી સરકારે ખેડતને પાણીં ૂ , વીજળી ઇએ, સા  િબયારણ ઇએં , રાસાયિણક ખાતર, 
જતુનાશક દવા ઇએં . બે દાયકા પહેલા(અંતરાય) મારે પોિલ ટકલ અવલોકન નથી કરવુ.ં હ શાસનમાં બેઠેલાનું શું કત ય ું
હોય એ વાત ક  છ અન ે આ બે દાયકામાં ં ંુ કરેલ છે એ જ વાત કરવાની છે. વષ ર૦૦૦ પહેલા ગુજરાતનું પાણી સં હના 
સંદભમાં કામ થયેલ હતંુ. હ એમને અને એમના પ ને અિભનદંન આપંુ છ કે ગુજરાત બૃહદ મુંબઇ રા યથી વષ ું ંુ ૧૯૬૦માં જદ ુુ
પ ું યારથી િવકાસની યા ા ચાલી. જ ેગિતથી ચાલી. વષ ૧૯૬૦થી ર૦૦૦ સુધીનો ૪૦ વષનો સમયગાળો અન ેપછી વષ 
ર૦૦૧થી ર૦ર૦ના બે દાયકાના કાલખંડમાં તુલના મક ીએ વું પડે. દરેક ચીજન ે સમજવી પડે, ગુજરાતની સાડા છ 
કરોડની એ આપણન ે આ રાજનીિતક યવ થામા ં જવાબદારી સ પી છે. આ જવાબદારીમા ં આવેલ શાસકોએ સમયની 
સારણી બનાવીન ે ન ે િવકાસ કરવા માટે જ રી સુિવધાઓ ા  કરાવવી ઇએ તે અમારી સરકારે કયુ છે અને એનું મન ે
ગૌરવ છે. એનો િચતાર આપતા મને આનંદ થાય છે. ર૦૦૧ની સાલથી ગુજરાતની અદંર જળસં હના ંસાધનો ઉભાં કરવાની 
અમે ામાિણક કોિશશ કરી. વષ ૧૯૯૮મા ં ી કેશુભાઇની સરકાર વખતે અમે સરદાર વ ભભાઇ પટેલના વનના ઉ ચ 
સં કારોની રેણા લઇન ેગુજરાતના વનમા ંનદી, નાળા, વાંકળા વષ થી વણબંધાયેલા પડયા હતા. યાં સરદાર સહભાગી 
જળ સંચયના મા યમથી  ચેકડેમોની ુંખલા શ  કરી. ત તામા ંગુજરાતના લોકોને આ કાયમાં ા, સહભાગી બના યા 
અને ત તામા ં સવા લાખ ચેકડેમો ગુજરાત અને સૌરા ની ધરતી ઉપર અમે ઉભા કયા. પાણી જળ સં હ કરવાની 
કામગીરી ઉપાડી. યા ં ઉપલ ધ સાઇટ હતી યા ં આગળ નાની મોટી જળ સંપિ  યોજનાનું િનમાણ કરી એના કારણ ે
ગુજરાતની અદંર જળ સં હના ંસાધનો વધવાના કારણ ેિપયત મતા વધારી શકયા. જળ સં હના ે ે નાના મોટા ચેકડેમો, 
અનુ વણ તળાવો જ ેકઇ કરવુ ંપડે તે લોકભાગીદારી સાથે કામ ઉપા ુ.ં મને યાદ છે. લગભગ ૧ર લાખ હે ટર િવ તારમા ં
િપયત મતા હતી એ આજ ેમને કહેતા ગૌરવ થાય છે કે ૬૭ લાખ હે ટર િવ તારમાં િપયત યવ થા ઉભી કરી શકયા છીએ. 
નમદા યોજના સદંભમાં ઘણી બધી વાતો થઇ છે. અમા  કિમટમે ટ હતંું . અમને ગુજરાતની જનતાએ શાસન સ પી લોકોની 
સેવા કરવાની જવાબદારી સ પી તો અમ ેજમે ક ું તે માણે સમય સારણી માણે ગુજરાતની ને ઇતી સુિવધા પૂરી 
પાડવા માટે જ ે કઇ કરવુ ં પડેં , તે પૂરી ગૃતતાથી, જવાબદારીથી, સભાનતા સાથે રાજનીિતક યવ થામાં કામ કરી ર ા 
છીએ. નમદા યોજનાન ે પૂરી કરવા માટે હડ સ આ યા, તો રા યના મુ યમં ી ી ૭ર કલાક ઉપવાસ ઉપર બેઠા. ી નરે  
મોદી અમદાવાદની ધરતી ઉપર નમદા યોજના માટે થઇને ઉપવાસ ઉપર બેઠા. આવું કયારેય બ યુ ંછે? કોઇ મુ યમં ી  
હતનું કાય અટવાયેલુ ં હોય અને એ અટવાયલેા કાયન ે આગળ વધારવા માટે થઇન ે દ પકડી હોય! કોઇ મુ યમં ી ી 

ગુજરાતની ધરતી ઉપર બેઠા હોય એ એક ઇિતહાસમાં બની ગયો. આજ ેઅમને આનંદ છે કે અમારા હાથે નમદા યોજના પૂરી 
થઇ. કોઇએ િશલા યાસ કય  હતો, પરતુ કામ પૂ  કરવાનુ ંભા ય પણ ભારતીય જનતા પાટ ના હાથમાં લખાયેલુ ંછે અને એનુ ંં ં
અમને ગૌરવ છે. આ સદન મારફતે ગુજરાતની જનતાને હ સંદશેો પહ ચાડવા માગંુ છ કે અમને ટેઝરી બે ચે ગુજરાતની ું ંુ
જનતાએ અહ યા બેસા ા છે. એમનો િનણય ખોટો નથી, એમણે કરેલો િનણય વાજબી છે. બાવીસ વરસથી સતત અન ે
સતત ગુજરાતની રાજનૈિતક યવ થામાં જવાબદારીમાં બેઠાં હોઇએ તો વષ ર૦રરની અદંર દેશના ધાનમં ી ીએ વચન 
આ યું છેને કે વષ ર૦રર આવતા આવતા ગુજરાત અન ેદેશના ખેડતની આવક બમણી થાયૂ , આ એમની દલની ભાવના છે. 
દેશનો ખેડત અથાગ ૂ પૂ ં ષાથ કરે, મહેનત કરે, અઢાર અઢાર કલાક કામ કરે અન ેછતાંય એમને પોતાના ખેતરમાં પેદા કરેલી 
જણસી છે એ બ રમા ંવેચવા ય અન ેએનુ ં દલ ઠરે ન હ, એન ેસંતોષ ન થાય, એ કોઇ કાળ ેઆ હદુ તાનની રાજનીિતમા ંં
હવે પરવડે ન હ અને માટે ખેડતને જ ેઓપન માૂ કટ યવ થાની અદંર પોતાના ખેતરની અંદરથી પેદા કરેલી જણસીઓ વેચવા 

ય યારે સંતોષકારક ભાવ ન મળતા હોય એવા સં ગોમાં કેવી રીતે ખેડતને મદદ પ થવાય એ માટેનું પણ અમારી સરકારે ૂ
આયોજન કયુ છે. (અંતરાય) તમ ે વષ ૧૯૮પમા ં વીમો શ  કય  છે, કેટલી વખત તમ ે વીમો આ યો? બોલાવો ન હ. 
(અંતરાય) માનનીય અ ય ી, આ બધા ઉભાં થઇ જશે હ બોલીશનેું , મહેસાણાના સીમાડા ઉપર વીમો લેવા અમારા જવેા 
અસં ય ખેડતના દીકરાઓ આ યા હતા પાંચ પાંચ ગોળીઓ મારી અને પાંચ પાંચ લાશો પાડી દેનારા કયા મોઢે અમન ેૂ
િશખામણ આપે છે?   
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અ ય ી અ ય થાને 
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની અદંર ખેડતના દીકરાન ેપાણીની જ રયાત હતી એ યવ થા અમે પૂરી પાડી છેૂ . 
ખેડતના દીકરાન ેવીજળીની જ રયાત હતીૂ , આ વીજળીની વાતો કરનારાઓન ેશોભતંુ નથી, એમના દવસોમા ંધોળા દવસ ે
વીજળી નહોતી. સાંજ ેવાળુ કરવા બેસીએ તો લાઇટ નહોતી. વહેલી સવારે બહેન દીકરીને છાશ ફેરવવા વલો ં ચાલુ કરવા માટે 
લાઇટ નહોતી, લોડ શેડ ગ હતંુ, ખેડતના દીકરાને ૂ (અંતરાય) સાંભળો હવ,ે ી વીર ભાઇ, સાંભળો. અમે ખેડતના દીકરાનો ૂ
પોતાનો ઉભો પાક સૂકાતો યો છે. ખેડતના દીકરાનો પોતાનો ભરબહાર ખીલેલો પાક સમયસર પાણી ન મળેૂ , વીજળીના 
અભાવે પાણી ના મળે અને પાક સૂકાતો અમે યેલો છે અને તે દવસે ક ેસની સરકારો હતી. ગુજરાતમાં તો વીજળી પૂરી 
નહોતી, નેશનલ ીડમાંથી વીજળી વેચાતી લેવા જવી પડે. નેશનલ ીડમાં એડવા સમાં પૈસા ભરવામાં આવતા હતા અને તેમ 
છતાંય ખેડતના દીકરાને ગુજરાતમાં સમૂ યસર પાકને બચાવવા માટે વીજળી પૂરી પડતી નહોતી. કારણ કે નેશનલ ીડમાંથી 
વીજળી આવ,ે દૂર દૂરથી વીજળી આવ,ે વાહ અહ યા પહ ચેને અને એમાંય ગુજરાતના ગામડા, સૌરા ના ગામડા સુધી વીજ 
વહન પહ ચે વીજ વાહ પહ ચે યારે એ વીજળી લૂલી-લંગડી થઇ ય. પૂરા હાઇ વો ટેજ -૩પ૦ વો ટેજ સાથે વીજળી મળ ે
ન હ તો વીજ મોટર ચાલ ુકેવી રીતે થાય! એક પા  પકવેને ખેડતનો દીકરોૂ , એક મોસમ પકવેન,ે ખરીફ સીઝન કે રિવ સીઝન 
તો એમા ં ણ વખત ઇલેકટીક મોટર બળી ય. (અંતરાય)  
  અ  ય ી : માનનીય િવર ભાઇ,..  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, મા  ર ણ કરોં , મારો વભાવ છે.  હ વષ ું ૧૯૯૮થી આ ગૃહમાં આવું છંુ, 
યારેય પણ કોઇ સામે બેઠેલા કોઇપણ સદ ય હાઉસમાં બોલતા હોય યારે ટોક ટોક કરવુ,ં  લુઝ ટોક કરવી, એને ખલેલ 

પહ ચાડવી એ મારા વભાવમા ંનથી. હ હકારા મક િવચારવાવાળો યિ ત છ અને જ ેરીું ંુ તે મને ડ ટબ કરવામા ંઆવે છે એ 
માટે મા  ર ણ કરોં .  
  અ  ય ી : માનનીય િવપ ના તમામ િમ ોન ેિવનંતી કે આપણે શાંિતથી સાંભળીએ, તમારે જ ેકઇ કહેવુ ંહતંુ એ ં
બધાએ ક ું જ છે, (અંતરાય) ડ ટબ તો એકબી ને બધા કરતા જ હોય છે પણ યારે માનનીય મં ી ી કહેતા હોય યારે હ ું
એ બાબતમાં આને ગંભીરતાથી લ  છ અન ે લીઝુ ં , બધા શાિંત રાખીએ, લીઝ.   
 
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની અંદર પાણી અને વીજળી ખેડતના દીકરાને િવકાસ કરવા માટે ૂ
આ ાથિમક જ રયાત હતી. અમે આ ખેડતના દીૂ કરાની બે ઇ છાઓ પૂરી કરી આજ ેવીજળીના ે ે સર લસ રાજય બ યું છે 
એટલ ુજ નહ  ખેડતને ઉ ેજન આપવા માટે કેવી રીતે તેની આવક બમણી થાય તેના માટેનુ ંપણ એક િવઝન લઇન ેઅમ ેચાલી ૂ
ર ાં છીએ.  
 માનનીય અ ય ી, ખેડત મહેનત કરેૂ , સારા િબયારણ તેન ેઆપવામા ંઆવે અન ેએ સારા િબયારણ ારા તે પોતે 
ખેતી કરે એને યં ની જ ર હોય તો રાજયની સરકાર તેને પૂરક શિકત પૂરી પાડે. યં  લેવામા,ં સાધનો લેવામાં રાજયની સરકાર 
સબિસડી પૂરી પાડે તેને કોઇ અને કોઇ રીતે તેની ઉ પાદનની જ ેકો ટ છે તે નીચી રહે એટલા માટે રાજય સરકાર પોતાની 
આિથક યોજનાઓના મા યમથી તેને પૂરક શિકત પૂરી પાડીને ગુજરાતના ખેડતનું ઉ પાદન ચુ લાવેૂ , ઉ પાદકતા ચી લાવ,ે 
ગુણવ ાવાળુ ંઉ પાદન લાવે પરતુ ઉ પાદન ખચમા ંરાહત મળ ેતે પ િતથી રાજયની ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર કામ કરે ં
છે. વષ દહાડે ખેડતનો દીકરો જ ેપોતાના ૂ ખેતરમાં મહેનત કરી ર ો છે તેને ો સા હત કરવા માટે અમારા ી સૌરભભાઇ, ઉ  
િવકાસ િવભાગ વષ દહાડે પાંચ હ ર કરોડ િપયાથી વધારે રકમ સબિસડી તરીકે ખેડતોન ેઆપે છેૂ . (અંતરાય ) લો નવા 
સમાચાર આ યા આઠ હ ર કરોડ આ વષ સબિસડી પહ ચે છે અને અમને આનંદ છે, ગૌરવ છે, અમને સંતોષ છે ખેડતના ૂ
દીકરાન ેકોઇ અને કોઇ રીતે મદદ પ થવાની ભાવના છે. આપણે રાસાયિણક ખાતરો જ ેખેડતોને પૂરાં પાડીએ છીએ પછી તેમા ંૂ
યુરીયા, ડીએપી હોય કે કોઇ પણ કારના ખાતર હોય સમયસર ભારત સરકારમા ંઆપણે તેની દરખા ત કરીએ છીએ અન ે
સમયસર ખાતરની આપણન ેઉપલિ ધ થાય છે અને તે માણ ેઆખી િવતરણ યવ થા સમ  રાજયની અદંર આપણે ઉભી 
કરી છે અને એના મા યમથી ગુજરાતના ચારેય ખૂણામાં બધી જ જ યાએ ખેડતોને સમયસર ખાતર મળી રહે તે કારનું પણ ૂ
આપ ં આયોજન છે અને તેન ે લીધે સમયસર પાણી મળ,ે સમયસર વીજળી મળ ે એક સમય તો એવો હતો કે નેશનલ 

ીડમાંથી દૂર દૂરથી વીજળી લાવવી પડતી હતી હવ ે ઉ ના ે  ે આપ ં રાજય વિનભર બ યું છે. ૧૬૦૦ િકલોમીટરનો 
આપણો દ રયા િકનારો છે આ દ રયા િકનારા ઉપરથી સમુ માંથી જ ેપવનો આવે છે આ પવનો વષ થી આવતા હતા આ કાંઇ 
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આવી અન ેપવનો આવવાનું શ  થયું એવુ ંતો નથી પરતુ અમારી સરકાર અમારી આંખમા ંં
ગુજરાતના ખેડત અને ગુજરાતની નું ભલું કરવાની ભાવના હતી અને માટે અમને આ જ ેકઇ સમુ માંથી મોસમી પવનો ૂ ં
વષમાં આઠ માસ વાય છે તે પવનનો ઉપયોગ અમે કય  છે. ખાનગી કપનીઓને બોલાવી અને જ ેઆ બંજર જમીં નો પડેલી, 
દ રયાકાંઠાની ખારાશ જયા ંપડેલી છે, જયાં ડગરાું -ટેકરા પડેલા છે, જયાં ઘાસનું એક તણખલું નથી થાતંુ એવા િવ તારોની 
અંદર િવ ડ મીલ ઉભા ંકરી અન ેપવન આધા રત ઉ  ઉ પ  કરવાના ોજકેટો થાપી અન ેમન ેકહેતા આનદં થાય છે કે, 
આજ ે લગભગ ૨૮૦૦ મેગાવોટ વીજળી આપણે પવન આધા રત ઉ ના મા યમથી ઉ પ  કરી ર ાં છીએ. સૂય કાશ 
આધા રત ઉ  ઉ પ  કરવાની દશામા ંપણ અમારી સરકારે પહેલ કરી છે. આ સુરજદવે તો ધરતીની ઉ પિ  થઇ યારથી છે 



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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પરતુ આ સૂય કાશનો ઉપયોગ ભારતીય જનતા પાટ એ રાજયની ની આવનારા દવસોમાંં  િવકાસ કરવા માટેની જ ે
મહે છા છે તેને પ રપૂિત કરવા માટે અમે સૂય કાશ આધા રત ઉ  ઉ પ  કરવાના ોજકેટો થાપવાની દશામાં પહેલ કરી છે 
અને આવા અલગ અલગ એંગલોથી ઉ  ઉ પ  કરવાના ોત આપણે િવકસા યા છે. એટલુ જ નહ  પરતુ વીજળી િવતરણ ં
યવ થા આખી જ ેઅગાઉની જની હતી તેમાં પણ આમૂલ પ રવતન કયા છેૂ . ૨૮-૩૦ િકલોમીટર લાંબા ફીડર આ લાંબી વીજ 

રેશાઓમા ં છે ા ખેડતને વીજવહન પૂ  મળ ે નહૂ ં , પૂરા ં વો ટેજ સાથ ે વીજવહન મળ ે નહ , ગામડાંઓને પણ ડોમે ટીક 
સેકટરમા ંગામની બ રોમાં પૂરા ંલે પો સળગતાં ના હોય, પૂરા વો ટેજ યાં પહ ચે નહ  આવી દદુશા ગુજરાતના ગામડાઓની 
હતી. આજ ેપૂરાં વો ટેજ સાથે વીજવહન થાય એ માટે બાયફરગેશન િસ ટમ િવકસાવી. જયાં લોડ પડતો હોય યાં લોડ પર 
નવા ૬૬ કે.વી. થપાયા.ં તેના કારણે ગુજરાતની અંદર વીજ િવતરણ યવ થા આખી ી સૌરભભાઇની કશા  બુિ ના કારણ ેુ
આજ ેગુજરાતના કોઇ િવ તારની અદંર વીજળી માટે કોઇ ફ રયાદો નથી. નાની-મોટી વાત આવતી હોય તો ઉ  િવભાગ અન ે

ી સૌરભભાઇ સતત એલટ હોય છે. મારે એ વાત કરવી છે, વષ ર૦૦૦ની સાલમા ંરાજયનું જ ેકૃિષ ઉ પાદન હતંુ એમાં એટલો 
જપ લગા યોં  છે આ બે દાયકાની અદંર પુ ષાથ કય  અન ેએના કારણે અઢીથી ણ ગ ં આપણે ઉ પાદન વધારી શકયા 
છીએ. હવ ેઆ જ ેઉ પાદન વ યુ ંછે એમાં અગાઉ પણ એક વખતે ઉ ેખ કય  હતો કે હવ ેઆપણે ૧પ૯ દેશની સ ય સં યા 
ધરાવતા િવ  યાપર સં થાના સ ય દેશ છીએ. ૧પ૯ દેશની ધરતી પર ઉ પ  થતા પાકો એક બી  દેશમાં હવે આયાત 
િનયાત થતા હોય છે. િવ ના બ રોની  સમ  આપણે ચાલવું પડશ.ે ગુજરાતની ધરતી ઉપર ખેડત જ ેપાક ઉ પ  કરે છે એ ૂ
હવે ગુણવ ા લ ી પાક ઉ પ  કરવા પડશે એટલું જ નહ , પોતાની પાક ઉ પાદન અને ઉ પાદકતા પણ વધારવી પડશ,ે એમ 
કરીન ેઅન ેિવ ના બ રોની અંદર આપણે તુલના મક િ એ હ રફાઇ કરી શકીએ એ કારનો આપણા ખેડતન ેઅવેર કરવો ૂ
પડશે પુ ષાથ કરીને એમને પૂરક બળ પૂ  પાડવું પડશેં .  
 માનનીય અ ય ી, મારે કેટલીક વાતો આપની સમ  રાખવી છે. માનનીય ણ-ચાર ક ેસના 
ધારાસ ય ીઓએ આ ેપો કયા પોતાના િવચારો યકત કરતી વખતે ી હષદભાઇ રીબડીયા, ડો. ષીયારા સાહેબ, ી 
િવર ભાઇ એ જ ેરીતે બોલતા હતા, તેઓ િવરોધપ ના સ ય ીઓ છે, પરતુ એમણે વષ રં ૦રરમાં ખેડતોની આવક ડબલ ૂ
કેવી રીતે થશ?ે હવે ખેડતની આવક ખેડતના ખેતરમા ંજ ેઉ પાૂ ૂ દન થાય છે એ તો જ ેથતંુ હોય તેમાં આપણે ૧૦-ર૦ ટકા ઉમેરો 
કરાવી શકીએ, પરતુ ઉ પાદન કરવા માટે એની કો ટમા ંસરકાર કેવી રીતે મદદ પ થઇ શકે એની મારે થોડી વાતો કરવી છેં . 
ગુજરાતમાં કૃિષ ઇનપુટસ સબિસડી તરીકે આપણે ૧૬૩૧ કરોડ િપયાની ગુજરાતના ખેડતને મદદ કરીૂ . એટલું જ નહ  

ધાનમં ી કૃિષ સ માન િનિધ એ પણ ખેડતના દીકરાન ે િબયારણ લેવાૂ , ખાતર લેવા માટે માનનીય વડા ધાન ીએ બહ ુ
લાંબી અને દરૂદેશી નીિત રાખી અને આ યોજના અમલમાં મૂકી છેં . વષ દહાડે ગુજરાતની અંદર ણ હ ામાં જ ેરકમ જમા થાય 
છે એ ૩૧૮૯ કરોડ િપયા ગુજરાતના ખેડતૂ ના ખાતામાં ધીમે ધીમે જમા કયા. ધાન મં ી ફસલ િવમા યોજનાનુ ં િ િમયમ 
ખેડતવતી જ ે ટે ડરોમા ંવધારાનુ ંઆવે છે એ િ િમયમ ગયા વષ રૂ ૭૭૯ કરોડ િપયા એ ખેડતવતી રાજય અન ે કે  સરકારે ૂ
ભય.ુ ટેકાના ભાવ ેજ ેખરીદી કરી ધ , ડાંગર, મકાઇ, કઠોળ, મગફળી વગેરે ૩૮૭૮ કરોડ િપયાની ખરીદી કરી.  
 માનનીય અ ય ી, કમોસમી વરસાદ હમણાં જ ે પડયો અને એમાં રાજયના ર૮ર તાલુકામાં એના માટે ી 
િવજયભાઇ પાણી અને ી નીિતનભાઇ પટેલે ભામાશા વિૃતના દશન કરા યા છે. ખેડતનો દીકરો જયારે ક માં હતો એ વખતે ૂ
આ સરકારે સંવેદના પૂરી દાખવી અને મને કહેતાં ગૌરવ થાય છે કે ી નીિતનભાઇએ થમ વખત ેસમા ંજ ે ાથિમક અહેવાલો 
ગજરાતના નુકસાનના આ યા હતા, એ માણે ૭૦૦ કરોડ િપયાનું પેકેજ હેર કય.ુ પણ જમે ડાણમાં જઇને સરવે થતા 
ગયા અને અહેવાલો જ ે માણે આવતા ગયા એ માણે આ સરકારે જ ેકાંઇ કરવું પડે એ માટેની ઇ છાશિકતનું જ ેદશન કરા યુ ં
એનું મન ે કૃિષ મં ી તરીકે ગૌરવ છે, ખેડતના દીકરા તરીકે ગૌરવ છેૂ . હ માનનીય િવજયભાઇ અન ેમાનનીય નીિતનભાઇન ેું
અંતઃકરણપૂવક અિભનંદન ક  છ અને ગુજરાતના પં ંુ ૬ લાખ ખેડતોના હત માટે આ સરકારે િત રીમાંથી જ ેરકમની ૂ જ ર પડી 
એ આપી છે. તો આ ખેડતનો દીકરો કાળી મહેનત કરી જગતનું પેટ ભરવાનું કામ કરવાવાળો ખેડત છેૂ ૂ . એ િનરાશ થાય એ 
અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારન ેપરવડે નહ  અમારા એ સં કાર પણ નથી. અમારા એ સં કાર પણ નથી. ખેડતના ૂ
પરસેવાના જ ેટ પા પડે છે તેની કદર કરવી તે અમારા હૈયે પડેલી વાત છે. ૩૭૯૫ કરોડ િપયાનું પેકેજ ગુજરાતના રાજ નિૈતક 
ઇિતહાસમા ંકયારેય કોઇ સરકારે હેર નહ  કયુ હોય તેવુ ંમોટ પેકેજ અમારી સરકારે હેર કરી અન ેતરત જ એની ગાઇડલાઇન ું
ન ી થઇ, એના િનયમો ન ી થયા અન ેસરવેની કામગીરી શ  થઇ ગઇ અને જમે જમે અર ઓ આવતી ગઇ એમ ચકાસણી 
થતી ગઇ અને મને કહેતા આજ ેઆનંદ થાય છે કે જમેાં ૩૭૯૫ કરોડ િપયાના આ પેકેજની અંદર ૨૨૦૦ કરોડ િપયા ઉપરની 
રકમ તો ખેડતના ખાતામા ંડીૂ .બી. ટી.થી જમા થઇ ગયા, અને અ યારે આ યા ચાલુ છે. કૃિષ અન ેબાગાયત િવભાગમા ં
અમે ખેડતને મદદ પ થવા માટેની સબિસડીની જ ે યોજનાઓ દાખલ કરી છે એના ૂ ૧૩૨૨ કરોડ િપયા, એ કૃિષ સહાય 
યોજનાના મા યમથી ખેડતને અમે મદદ પ થવા માટેનો ગયા વષ યાસ કય  છેૂ . ખાતરની અદંર પણ પોણા છ હ ર કરોડની 
સબિસડી આપી. ડગળીૂં , બટાકા, જ ે ટોરેજ કરે છે અન ેપછી એમને બહાર િનકાસ કરવા હોય તો વાહતુક ચાજ માટે પણ 
૨૦૦ કરોડ િપયા એમને મદદ પ થયા. સૂ મ િસંચાઇ પ િત માટે ૫૯૮ કરોડ િપયાની સબિસડી આપી. એટલું જ નહ , 
ખેડતો જ ેપાક િધરાણ લે છેૂ , એમાં ૯૦૦ કરોડથી પણ વધારે, ઝીરો ટકા યાજથી અમે ખેડતોને િધરાણ આપીએ છીએ અન ેૂ
૯૬૦ કરોડ િપયા ગયા વષ અમ ેઝીરો ટકાથી િધરાણ આપવા માટે બકોન ે યાજ ભય.ુ એટલુ ંજ નહ  વીજ સબિસડી માટે
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 ૬૩૮૦ કરોડ િપયા ગયા વષ ખેડતને આપણે મદદ પ થયાૂ . અને છે  ે ઉ ર ગુજરાતમાં તીડ આ યા, એ વખતે ઉ ર 
ગુજરાતના ખેડતોના પાકમાં તીડ બેઠા હતા એ વખતે ઉૂ ર ગુજરાતના ખેડતોએ પણ ખૂબ સહયોગ કયૂ , ભારત સરકારે પણ 
ખૂબ સહયોગ કય  અને આપણે તીડને િનયં ણ કયા, અને એમા ંજ ેખચ થયું તે ૩૨ થી ૩૩ કરોડ િપયાનું ખચ ખેડતના ૂ
પાકોને બચાવવા માટે અન ેએની પડખે ઉભા રહેવા માટે આપણે આ ખચ કય . આનો વષ દરિમયાન સરવાળો કેટલો થાય 
તેનો હસાબ આપંુ છંુ. ૩૨૪૬૪ કરોડ િપયા ગયા વષ ખેડતને આ સરકારે મદદ કરી છે એ વાત મારે યાનમાં મૂકવી હતીૂ . 
િપયા ૩૨ હ ર કરોડ ગુજરાતના ખેડતોના આ સરકારે બચા યા છેૂ . કૃિષ ઉ પાદન કરવામાં જ ે પૂરક શિ ત યોજનાઓના 

મા યમથી પૂરી પાડવી ઇએ તે અમારી  સરકારે પૂરી પાડી છે. આ વષ મગફળીનું ઉ પાદન ખૂબ સા ં , ૪૩ લાખ હેકટર 
જટેલું મગફળીનું ઉ પાદન આવ ેતે કારના આંકડાઓ આવી ર ા છે.અને એ જ માણ ેમગ, મઠ અન ેઅડદના પણ ખૂબ 
સારા એવા આંકડાઓ આવી ર ા છે. હવે એક છે ી વાત મારે કરવી છે. ઘણી વાતો કરવી હતી પરતુ રાં જયમાં અમારી સરકારે 
એવી નીિત અપનાવી છે જનેા કારણ ેગુજરાતના ખેડતોન ેઆિથક ઉ ેજન મ ું છેૂ . વષ ૨૦૦૯-૧૦ની સાલમા ં ગુજરાતમા ં
૧૨૧૫૫૩ ફોર હીલર આ યા, ટ હીલર ુ ૬૩૨૦૪૩ આ યા અને હવે મારે બધંુ લાંબુ લી ટ નથી કરવુ,ં પરતુ વષ ં ૨૦૧૯-
૨૦ માં ૨૩૪૮૮૨ ફોર હીલર આ રાજયમા ંનવા છટીને આ યાૂ . એ જ રીતે ૧૦૧૯૬૬૧ નવા ટ હીલર ગુજરાતના લોકોએ ુ
અને શહેરોએ ખરી ા, આનો અથ એ થયો કે ગુજરાતમાં સમૃિ  આવી છે. ખેડતના ખેતરમાં માલ પેદા થાય અને એ માલ ૂ
માકટમાં આવ,ે અને માકટમાં માલ આવે અને એ વેચાણ થાય એમાંથી જ ે પૈસા આવે એ સમાજ વનમાં ખેડતનો દીકરો ૂ

માિણક હોય છે એ પોતાના ખેતરમાં પેદા કરેલો પાક વેચીને એના પૈસા ઘરમા ં પટારામાં ન મૂકી દ,ે એને નાક હોય છે, 
બ રમાં એમણ ે જયાં પણ ઉધારી માલ લીધો હોય તેના બાકી પૈસા એ માકટમા ં જમા કરાવતો હોય છે. આખી િવકાસની 
સાયકલ આ રીતે ચાલે છે, ખેડતૂ ના ખેતરમાં કવામાં પાણી હોય તો હવાડામાં આવેૂ . અને હવાડામાં પાણી હોય તો ખેતરની 
અંદર પાણી ફરી વળે અને ઉ િત આવ.ે આ આખીય સાયકલમાં  ગુજરાતના િવકાસના ચ ોમાં કૃિષ ે  એક મહ વની ભૂિમકા 
ભજવે છે અન ેહ  નામદાર રાજયપાલ ીએ આ ગૃહન ે ું સંબોધન  કયુ  અન ેએમાં કૃિષ ે  ઉપર ાિમણ વન ઉપર કાશ 
પા ો છે એ બદલ હ  નામદાર રાજયપાલ ીનો પણ આભાર માનુ ં છું ંુ .   
 અ  ય ી : મારે એક વાત  મારા મનમા ં છે એ કહેવી છે અને ના કહ  તો મનમા ં રહી જશેું . માનનીય મં ી ી 
ફળદુ એ જ ેરીતે રજઆત ૂ કરી અને સમ  રજઆત દરિમયાન અ ય ી તરફ જ પોતાનું મુખ રા યું અને મારા મારફતે બધાન ેૂ
વાત કહી એ બદલ ખરેખર આજ ેમને ખૂબ જ ગ યુ.ં   
 

િબન સરકારી િવધેયકો 
દાખલ કરવાનું  િબન સરકારી િવધેયક 

 ી ઇમરાન ખેડાવાલા(જમાલપુર): માનનીય અ  ય ી, હ ું  તાવ રજ ક  છ કેૂ ું ં , સન ર૦ર૦નુ ં ગુજરાત રોજગાર 
બાંયધરી િવધેયક  દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમિત આપે.  

 તાવ રજ કરવામાં આ  યોૂ . 
 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ .  

  અ  ય ી : સ ય ીને િવધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનમુિત મળે છે. 
 ી ઇમરાન ખેડાવાલા : માનનીય અ  ય ી, હ  સન રું ૦ર૦નુ ં ગુજરાત બાંયધરી િવધેયક આપની પરવાનગીથી 
દાખલ ક  છં ંુ .  
 અ  ય ી : િવધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.  

પહલાે , બી  અને ી  વાચનના િબન સરકારી િવધેયકો 
સન ર૦૧૯ નું ગુજરાત િવધેયક માંક – ૮ 

ગુજરાત સહકારી મંડળી (સુધારા) સુધારા િવધેયક, ર૦૧૮   
ગુજરાત સહકારી મંડળી અિધિનયમ, ૧૯૬૧ વધુ સુધારવા બાબત િવધેયક 

 ી િવર ભાઇ ઠ મરુ (લાઠી) : માનનીય અ  ય ી, હ  તાું વ રજ ક  છ કેૂ ું ં , *રાજપ માં અગાઉ િસ  થયલે 
સન ર૦૧૯નું િવધેયક માંક-૮-સન ર૦૧૮નુ ંગુજરાત સહકારી મડંળી (સુધારા) િવધેયકનું  પહેલું વાચન કરવામાં આવ.ે 

તાવ રજ કરવામાં આ યોૂ . 
 ી િવર ભાઇ ઠ મરુ  : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત સહકારી વૃિતમાં નંબર-૧ છે અને આ વૃિત દશેમા ં
લોકશાહી આવી યારથી જ ેસહકારી સં થાઓ થાપી તેમા ં ગુજરાતનો મોટો ફાળો છે. ઇફકો જવેી સં થા થપાણી હોય તો 
એમા ંપણ આપણા પોરબંદરના પનોતા પુ  એવા ી ઉદય ભાણિસંહ  જમેન ેઆ ઇફકો સં થા થાપવાનો ેય ય છે. 
ઇફકોમાંથી કૃભકો જવેી સં થા થાપવામા ંપણ એમને ેય ય છે. હ  આ ું વાત એટલા માટે લઇન ેઆ યો છ  કે એવી જ ુ ં ી 
ઉદય ભાણિસંહ એ થાપેલ આ જમીન િવકાસ બક, એ બક ખેડતો માટે કામ કરતી સહકારી સં થા છેૂ . ઘર ખેડનો કાયદો 

                                         
* િવધેયક ફે ુઆરી, ર૦૧૯ના રોજ  ગુજરાત ગવનમે ટ ગેઝેટમા ં િસ   થયલે છે.  



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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આ યો સૌરા  રાજય જયારે અલગ હતંુ, આપ ં ગુજરાત રાજય નહોતંુ યારે ઘર ખેડના કાયદામા ંએક આનો ભરવા માટેની 
શરત હતી. તે વખતે જ ેભરી શકે એન ેજમીન આપવા માટેનો તે વખતે ી ઢેબરભાઇની સરકારે િનણય કય . એ ઘર ખેડના 
કાયદાનું  મળૂ ઉભું થયું હોય તો મારો કકાવાવ તાલુકો કે જનેો હ વતની છ યાંથી ઉભો થયેલો ઘર ખેડનો કાયદો અને એ ુ ુું ં
કાયદાના કારણે આજ ેખેડતો ખેતીના માિલક બ યાૂ  છે એ સૌરા માં આ જમીન િવકાસ બકનો એમાં મોટો ફાળો છે. એ જમીન 
િવકાસ બકનુ ંએમે ડમે ટ હ લઇન ેએટલા માટે આ યો છ કે ખેડતોના હતમા ંસહકારી સં થા થાપવાનું તે વખતનું યે ી ું ંુ ૂ
ઉદય ભાણિસંહન ે ય છે અન ેસહકારી બક થાપવાની થમ શ આત તે વખતે થઇ હતી અન ેએ સહકારી અિધિનયમ-
૧૯૬૧ના સુધારા િવધેયક બાબતમા ંમાનનીય સભાગૃહને આજ ેહ િવનંતી કરવા આ યો છ કે આ જમીન િવકાસ બક ખેડતોની ું ંુ ૂ
બક છે. ખેતી બક એનું નામ છે. એ ખેતી બકમાં મ યમ મુદતનું િધરાણ અપાય છે. કોઇ પણ ખેડતને પોતાની ખેતીૂ નો િવકાસ 
કરવો હોય, ટે ટર લેવું હોય, એના ખેતરમા ંપાઇપ નાંખવી હોય, તેને કોઇ પણ સાધનો વસાવવા હોય તો જમીન િવકાસ બક 
તે વખતે લોન આપતી હતી. બી  કોઇ પણ બક ખેડતોને ટે ટર લવેા માટે લોન આપતી નહોતીૂ . યાર પછી અનેક સુધારાઓ 
આ યા. િજ ા બકો પણ કામગીરી કરતી થઇ. મારે કહેવું છે કે આજ ેટકી મુદતનું િધરાણ  વધારેમાં વધારે કોઇ કરી શકતંુ ૂં
હોય તો આપણી ગુજરાત ટેટ કો-ઓપરેટીવ બક મારફત નાબાડના રીફાઇનસ મારફત િજ ા બકો કરે છે. આ જમીન િવકાસ 
બક એક એવી બક છે કે ખેડતો સાથે સંકળાયલેી છેૂ . મા  મ યમ મુદતનુ ંિધરાણ કરે છે અને મ યમ મુદતનું િધરાણ જ ેખેડતે ૂ
આમાંથી િધરાણ લીધંુ છે તેને ટકી મદુતનું િધરાણ લેવુ ંહોય તો એનૂં .ઓ.સી. આપી ન શકાય, કારણ કે જમીન ઉપર બો  
ન ધાઇ ગયો હોય છે. એવા અનેક ખેડત ખાતેદારો છે કે જનેે ટકી મુદતનું િધરાણ મળતંુ નથીૂ ૂં . આ ઓન રેકડ કહેવા માગંુ છંુ. એ 
ટકી મુદતનું િધરાણ મળતંુ નથી એટલે સરકારે કરેલી હેરાતૂં , ગઇ કાલે બજટેમાં પણ ી નીિતનભાઇ બહ સરસ બો યાુ ,  
ખેડતોના ૂ ૭ ટકા િધરાણના ૪ ટકા રા ય સરકાર આપતી હતી. ગઇ કાલ સુધી નહોતા મ ા પણ હ સહકારી આગેવાન તરીકે ું
કહીશ કે ગઇ કાલ ેતમામ ખેડતોના ખાતામાંૂ  જમા પણ થઇ ચૂ યા છે. નાબાડના ૩ ટકા યાજ રાહત છે એ બે વષથી હજ બાકી ુ
છે, મળતી નથી. મારે તો સભાગૃહની ટેઝરી બચને િવનંતી કરવી છે કે નાબાડમાં પણ આપનું ચાલે તેમ છે. કારણ કે અહ ના 
મુ યમં ી હતા એ આજ ેદશેના વડા ધાન બ યા છે અન ેનાબાડ એટલે રીઝવ બક, ખેડતો માટેની બક છેૂ . રીઝવ બકનો 
બી  દર ો નાબાડ છે. એ નાબાડના બે-બે વષથી નથી આ યા. એવા ણ ટકા નથી મ ા. હ એટલા માટે માનનીય મં ી ી ું
જવાબ આપશે યારે વણવવા માગંુ છ કે એવું ટકી મુદતનું િધરાણ આ ખેડતોના ટે ટરના મુદત વીતેલાુ ૂ ૂં ં  ખેડતોના થયા છે ૂ
એમને મળતંુ નથી અને આ ૭ ટકાની યાજ રાહત મળતી નથી. ખેતીમાં તેન ે ભારે મોટી મુ કેલી પડે છે. અનેક બો ઓ 
અમારા ન ધાયલેા હોવાના કારણે એ બો  નીકળી શકતો નથી. નાની મોટી રકમ એની બાકી રહી ય છે. એવા કેટલાય 
ખેડતો ગુજરાતના છેૂ . એકે એક તાલુકા ઉપર  આ બકની શાખા હોય એવી એક કો-ઓપરેટીવ બક હોય તો જમીન િવકાસ 
બક થમ એક છે. યારે ખેડતોને પોતાના દીકરાૂ -દીકરીના લ  માટે નોિમનલ સભાસદ બનાવીને પણ ગો ડ ઉપર િધરાણ 
નાબાડના ધોરણે આપવું ઇએ. ગો ડ ઉપર પણ ૭ ટકાએ િધરાણ મળ ેછે. ટેટ બક ઓફ ઇિ ડયામાં જઇએ, મારો ૭/૧૨ 
રજ કૂ ં . હ ખેડત ખાતેદાર છું ંૂ ુ . તો મને ૩ લાખ િપયાનું િધરાણ સોના ઉપર પણ ૭ ટકાએ મળ ેછે. આવું િધરાણ મળતંુ હોય 
યારે આ જમીન િવકાસ બક ી ઉદય ભાણિસહં  આપણાં એક પનોતા રાજવી. જણે ે થાપેલી બક છે. મારે ગૃહના 

સભાસદોને િવનંતી કરવી છે કે આમાં બી  કઇ ફરક નથી પડતોં . મં ી ીએ આ બાબતમાં શ આત પણ સહકાર િવભાગ ારા 
કરી છે અને નાબાડથી િધરાણ મળ ેઅન ેટકી મદુતનું િધરાણ કરતી આ સહકારી બક બન ેતે માટે એમનું મન પણ ખુ ું હોય ૂં
એવું મન ેલાગે છે. યારે મારે સભાગૃહન ેિવનંતી કરવી છે કે આ જમીન િવકાસ બક એક મહ વની સહકારી બક છે. જનેા અનેક 
લાભો ખેડતો સુધી પહ યા છેૂ . હમણાં ચંૂટણી અટકી છે. મારે તો સભાગૃહની ટેઝરી બચને કહેવું છે કે કોઇ પણ કારણો હોય 
પરતુ આ લોકોના િતિનિધનીં , ખેડતો ચંૂટાયેલા સીધા જ ખેડતો ડાયરે ટર બની શકતા હોય તો આ જમીન િવકાસ બકમા ંૂ ૂ
બની શકે છે. િજ ા બક હોય કે ગુજરાત કો-ઓપરેટીવ બક હોય તેમાં તો વેપારી િતિનિધ બની શકે પણ આમાં મા   કોઇ 
બની શકે તો ખેડતનો દીકરો જ એનો મે બર બની શકે છેૂ . એની તાલુકા લેવલની કિમટી બન ેછે. એની િજ ા લેવલની કિમટી 
બને છે. પછી તેમાંથી ડાયરે ટર બનીને રા ય લવેલની કિમટી બન ેછે અને સીધંુ જ ખેડતો સાથનેું સંચાલન કરનારી સહકારી ૂ
સં થા એક મા  ગુજરાતની જમીન િવકાસ બક છે. યારે તેને નોિમનલ સભાસદ બનાવીને ખેડતોને ગો ડ ઉપર િધરાણ ૂ
આપવા માટેની પણ સરકારે છટછાટૂ , કાયદાકીય ગવાઇ માટે કલમ-૧૧૬ કરણ-૪૦. જમીન િવકાસ બક. સહકારી 
કાયદામા ંમારે એટલા માટે સમજ આપવી છે કે સહકારી કાયદો છે એ કાયદાનુ ંએક કરણ એવું છે કે જ ેજમીન િવકાસ બકને જ 
મા  લાગુ પડે છે. અ ય કોઇ કો-ઓપરેટીવ બકને લાગુ પડતંુ નથી. અ ય કોઇ સં થાઓને લાગુ નથી પડતંુ. પરતુ આવુ ંં
સરસ મ નુ ં કામ ગુજરાતે યારે કય ુ છે યારે ગુજરાતની ગાથા રહી છે. અમલુન ે પણ આપણે ગવથી ઇએ છીએ. આજ ે
અમુલની બધી જ યાએ િજ ા મથકોએ ડેરીઓ થઇ છે તેના કારણે ખેડતોને પણ લાભ મળતા થયા છેૂ . તે વખતનું ી 
િવ લભાઇ પટેલનુ ં િવઝન અને એ િવઝનના કારણે આજ ેઅમુલના પશુપાલકોને ભાર આપવા માટે મહામહીમ રાજયપાલના 

વચનના અિભનંદનનો તાવ પણ ચાલી ર ો છે. મહામહીમન ેક ેસનું ડેલીગેશન મળવા ગયું હતંુ યારે પણ રાજયપાલ 
સાહેબે અમને કીધંુ હતંુ કે ગાયો લોકો પાળે તે માટેની િસ ટમ અપનાવવા માટે ખેડતોને સમ વવા પડશેૂ . સારી વાત છે. હ ું
પોતે માનું છંુ. આજ ેપ૦ વીધાનો ખેડત ખાતેદાર હોયૂ , એને ઘરે મોટર ચાલતી હોય, બોર પણ હોય છે પણ ગાય નથી રાખતો.  
સીધી જ કોથળી લઇ આવે છે. એ ગાય કે ભસ રાખતો થાય, પોતાનુ ંઘરનું દૂધ પીવ,ે પોતાના ઘરના દૂધ વાપરતા થાય એ માટે 
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એક ચળવળ ચલાવવા માટે આ વખતે બજટેમા ંપણ ગવાઇ કરીને આ યા છે એનો અમલ સારી રીતે થાય એ વા માટે 
સભાગૃહને િવનંતી ક  છ અને હ આ જ ેસુધારા િવધેયક લઇને આ યો છ તો સભાગૃહને િવનંતી ક  છ કે આને સવાનુમતે જમે ં ં ું ં ં ંુ ુ ુ
દાખલ કયુ છે એમ સવાનમુતે મંજર કરીન ેખેડતના હત માટે કામગીરી કરે એવી લાગણીૂ ૂ  યકત ક  છં ંુ .       
 ી બાબુભાઇ જ. પટેલ(દસ ોઇ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી િવર ભાઇ ઠ મર જ ેગુજરાત સહકારી ુ
મંડળીનું જ ેિવધેયક લઇને આ યા છે એમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ . સહકારની વાત કરી યારે સહકાર એ હ દુ તાનની 
સં કૃિત છે. દશેમા ં ગુજરાતી સહકારી વૃિ  અ ેસર છે. દેશની અદંર ૮૦હ ર સહકારી મંડળીઓ છે. દેશની અદંર ૧ કરોડ 
અને ૭૦ લાખ સભાસદો છે. એનો અથ એ થાય કે ગુજરાતી દર ચોથી યિકતએ એ એનો સભાસદ બને છે. મને એક વાત 
કહેતા આનંદ થાય છે કે આ દેશની અંદર સૌ થમ કોઇ મંડળી બની હોય તો એ મારા િવ તારની અંદર મંડળી બની છે. વષ 
૧૯૦પમાં વીસલપુર ગામની અદંર સેવા સહકારી મંડળી બની. ી  મંડળી હ દુ તાનમા ંબની હોય તો એ મારા િવ તારમા ં
અમારી અસલાલી સેવા સહકારી મંડળી બની છે. દેશની અંદર થમ સેવા તાલુકા સંધ મારા િવ તારમાં બ યો છે. આજ ેએન ે
૮૦ વષ થયા. માનનીય વીર ભાઇ જ ેવાત લઇને આ યા છે, ગુજરાતની અંદર સહકાર એ અિત મહ વનું આિથક પાસુ છે. 
નબળા માણસો, ઢીલા માણસોન ેમજબૂત કરવા હોય તો સહકાર િસવાય શકય નથી. સભાસદો માટે િધરાણ, બચત, ાહક, 
દૂધ, જગલં , માકટ વગેરે ારા એન ેમદદ કરે છે. જયારે સં થા બનતી હોય છે યારે સં થાના ઉ ેશો તેના પેટા કાયદામા ં પ  
રીતે દશાવવામાં આવે છે. સહકારી સં થાના પેટા કાયદામાં ગુજરાત સહકારી મંડળી અિધિનયમ ૧૯૬૧ ગુજરાત સહકારી 
મંડળી ૧૯૬પમાં બ યો એને સસુંગત  થાય, એના કાયદામાં મજંરી મળે તો આપણને ૂ કોઇ વાંધો નથી.  સહકારી મંડળીઓ 
૧૯૬૧માં બે કારની છે- કરણ ૧૧થી એની ગવાઇ કરવામા ંઆવી. જમેાં ૩૧ કલમો સમાિવ  કરવામાં આવી. જ ે તે 
સમયે િવધાનસભાની અદંર જમીન િવકાસ બકના સદંભ , િધરાણના હેતુઓ િવગતવાર એની ગવાઇઓ કરવામાં આવેલી. 
માનનીય સ ય ી િવર ભાઇ ઠુ મર જ ેિવધેયક લઇને આ યા છે એ અ તુત વાત છે. જમીન િવકાસ બક એ ખેડતોની બક ૂ
છે. ખેડતોના લાભાથ ચાલુ છેૂ .  ખેડતો માટેની છે પણ મન ેઅહ  એવું દેખાય છે કે ડીરેકટરના લાભાથ આપણા આ િમ  આ ૂ
લઇને આ યા છે. જમીન િવકાસ બક ારા આપવામાં આવતી લોનની વાત કલમ-૧૧૬માં િવગતવાર ગવાઇ થયેલી છે 
યારે બોડ ઓફ ડીરેકટર તરફથી બીન ખેતી યિકતને બક ડીરેકટર વતી અ ય હેતુ માટે એ જ ેલઇને આ યા છે. તે ખેડતના ૂ

માટે નહ  અ ય હેતુ માટે અન ેસભાસદ ન હોય એને લોન આપવાની એમની વાત છે.  એના માટે મારો વાધંો છે. ડરેકટરના 
કહેવાથી લોન આપી દેવાય તો આખા ગૃહન ેખબર છે કે ડરેકટરોએ એમના વતી કેટલી લોનો આપી દીધી અને સહન ભારતીય 
જનતા પાટ એ કરવું પ ું છે. બે કો ઉઠી ગઇ એમાં લોનો કોણે આપી છે? કોના વખતમાં આપી છે?  આ િમ ોના વખતમા ં
આપી છે. ી િવર ભાઇ જ ે િબન સરકારી િવધેયક લઇન ે આ યા છે એમા ં એમનો હેતુ કાયદા િવ નો દેખાય છે. આનો 
ઉપયોગ બોડ ઓફ ડરેકટસના લાભાથ મને દેખાઇ ર ો છે. કાયદાકીય ગવાઇઓથી િવ  ડરેકટરોન ેસ ા ા  થાય 
તેવી િ થિત ઉદભવ ે એમ છે. આથી રજ થયેલ િબલનો હ સખત િવરોધ ક  છૂ ુું ં ં . આ િબલ લાવવાની કોઇ જ રયાત મન ે
દેખાતી નથી.  
 ી જશુભાઇ શી. પટેલ (બાયડ): માનનીય અ ય ી, ગૃહના િસિનયર નેતા માનનીય િવર ભાઇ ઠ મર િવધેયક ુ
લઇને આ યા છે. એ સહકારી અ ણી છે. એ બાબતે ખૂબ અ યાસુ પણ છે.  હ પણ સહકારી વિૃ મા ંપાયાની મંડું ળીથી 
માંડીને તાલુકા, િજ ા અને રા ય ક ાએ િધરાણ સહકારી સં થાઓ સાથે ડાયેલો છંુ. ી િવર ભાઇ જ ે િવધેયક લઇન ે
આ યા છે એ ગામડાના ખેડતો િસવાયના એમના દકરાઓૂ , ખેતીમાં નાનો મોટો ધંધો કરતા લોકોને િધરાણ મળે એ આશય 
સાથે ગામડામાં વસતા લોકો બધા ખેડત હોયૂ , ખેડતૂ ના દકરા ખેતી કરતો હોય અને ખેતી જ કરવી જ રી છે એવું હ માનતો ું
નથી. એના દકરાને નાનો મોટો ધંધો કરવો છે. આ સં થાન ેકે સહકારી સં થાન ેઆમાં કોઇ ખમ છે જ નહ . કારણ કે એ 
સોના-ચાંદી ઉપર, મકાન ઉપર િધરાણ લે પણ એના દકરાન ે બી  ધંધો કરવાનો મોકો મળ ે એ આશયથી િવર ભાઇ 
િવધેયક લઇને આ યા છે. હ માનું છ કે આ િવધેયકને આખા ગૃહે સવાનુમિતથી પસાર કરવું ઇએું ંુ .  કારણ કે આ ખેત િવષયક 
બે ક પણ હાલ મૃતપાય થઇ રહી છે. કારણ કે એને િધરાણ માટે પણ, ગૃહના આદરણીય સ ય ીએ ખૂબ િવરોધ કય  પણ હ ું
માનું છ કે ખેડતના દકરાની હાલત છે ુ ૂં એમની પાસે ટકી જમીન છેૂં , ર વીઘા જમીન હોય તો કટબનું ભરણ પોષણ થતંુ નથીુ ું .  
નાનો મોટો ધંધો કરવો હોય, દુકાન કે ગ ો કરવો હોય કે બી  કોઇ પણ ધંધો કરવો હોય તો જમીન હોય તો જ મળે અથવા 
ખેતી માટે કવો ખોદવામાં યારે મીન ઉપર જમીન આપી દીધી હોય યારે બી  ધંધો કરૂ વો હોય તો મકાન ઉપર િધરાણ 
કરવાનું છે. સહકારી સં થા કે ડરેકટરોએ આનો લાભ લેવાનો છે એવું હ માનતો નથીું . ગામડાના લોકો વધારે બેકાર છે. એમન ે
ધંધો કરવા આ જમીન િવકાસ બે ક પડી રહેલા પૈસાનો ઉપયોગ કરશે તો બે ક સ ર થાય અન ેખેડત િસવાયના બી  લોકો ૂ
છે એમને પણ ધંધો કરવાનો મોકો મળ.ે આજ ેરા ય અને દેશની અંદર કેટલાય બેરોજગારો છે.  એમને ધંધો કરવા માટે 
સબિસડી લેવી હોય તો લોન ન મળ.ે લોન લેવા માટેનું થળ જમીન િવકાસ બે ક છે. આથી આપણે આ િવધેયક સવાનુમતે 
પસાર કરીએ એવી મારી િવનંતી છે. ી િવર ભાઇ િવધેયક લઇન ેઆ યા છે એન ેમંજર કરીએ એવી િવનંતી સાથ ેમારી વાત ૂ
પૂરી ક  છં ંુ .   
 ી ગોિવંદભાઇ પટેલ(રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય અ ય ી, ગૃહના સદ ય ી િવર ભાઇ ઠ મર જ ે ખેતી ુ
બે કની દરખા ત લઇને આ યા છે એના િવશે મારા કેટલાક િવચારો ય ત કરવા ઉભો થયો છંુ.  કો-ઓપરેટીવ ે  એ 
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ગુજરાતનું હાદ ર ુ ં છે. એમ સમયની અદંર અનેક એવા ધુરધરો હતા કેં , કે જણેે આ ે ને ઉ ગર કરવામાં પોતાની ત 
નીચોવીને આ ે ને ઊભું કય ુ છે. મારા સૌરા ની વાત કરીએ તો ી વ ભભાઇ પટેલ, ી લખુભાઇ જવેા આગેવાનોએ 
સૌરા ની અદંર કો-ઓપરેટીવ માળખુ ંઊભુ ંકરીને આિથક ે ે ખેડતો માટે જબરજ ત સાધનો ઊભા કયા હતાૂ . પરતુ કોઇ ં
સા  િબિ ડગ બનેં , કોઇ સા ં  મકાન બને એ મકાનની અંદર સા  ફિનચર પણ બ યું હોય પણ  એમાં ઉધઇ લાગે તો 
બહારથી સા  દેખાતંુ હોય પં ણ અંદરથી આખું ખોખલું થઇ ગયેલુ ં હોય છે. આ સહકારી ે ની અંદર પણ યાં સુધી સારા 
ડીવોટી લોકો હોય એ ડીવોટી લોકો પોતાની તને નીચોવતા હોય યાં સુધી આ ે  ખૂબ સારી રીતે ચાલતંુ હોય છે. પરતુ ં
જવેી રીતે એમ લાગે કે આ તો મા  છેં , મારી પેઢી છે, મા  પોતાનુંં  છે એમ માની યારે કામ કરવાનું શ  થાય છે યારથી એના 
પતનની શ આત થાય છે. આ િ ને યાનમાં રાખીન ેઆજ ેજ ેખેત બક કામ કરે છે એમ અનેક બકો કામ કરે છે. િધરાણ 
કોઇને લેવું હોય તો અબન કો-ઓપરેટીવ બક, ડીિ ટ ટ કો-ઓપરેટીવ બક છે એમાં પણ િધરાણ તો આપે જ છે તો આ ખેત 
િવકાસની બક છે એ મા  જમીન માટેની જ બક છે, જમીન ઉપરનુ ંિધરાણ આપે છે. િપયા ૪,૦૦૦ કરોડનુ ંિધરાણ આ બક 

ારા અપાયેલું છે. જમેાંથી મા  િપયા ૫૭૫ કરોડ એન.પી.એ. છે. અનેક બકોમાં એન.પી.એ.ના આંકડા ઘણાં ચા છે તો 
આ બકમાં િપયા ૪,૦૦૦ કરોડના િધરાણની સામ ેમા  િપયા ૫૭૫ કરોડ એન.પી.એ. છે અન ેલગભગ ૬ લાખ ઉપરના 
ખેડતોને આનો લાભ મળ ેછેૂ . ખૂબ સારી રીતે ચાલતી આ બકન ેકોઇ પણ તનુ ં ડ ટબ કયા વગર આ જ ેઠરાવ છે એ ઠરાવન ે
કોઇ કાળ ેસંમિત આપી શકાય નહ  અને એનો હ િવરોધ ક  છું ં ંુ .    
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ (રા.ક.ના સહકાર મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ી િવર ભાઇ 
ઠ મર ારા ગુજરાત સહકારી મંડળી અિધિનયમ ુ ૧૯૬૧ની કલમ ૧૧૬ પછી કલમ ૧૧૬(ક)ની નવી કલમ ઉમરેવા 
િબનસરકારી િવધેયક રજ કરેલ છેૂ . ગુજરાત સહકારી મંડળી અિધિનયમ ૧૯૬૧ની કલમ ૧૧૬ હેઠળ જમીન િવકાસ બક એટલ ે
કે ગુજરાત રા ય સહકારી કૃિષ અને ામીણ િવકાસ બક ારા લોન આપવા અંગેના િવગતવાર હેતુઓ અંગે ગવાઇ થયેલી 
છે. હમણાં જ ી િવર ભાઇએ પણ ઉ ેખ કય  કે સૌરા માં ગીરદારી નાબૂદી ધારો અમલમાં આવતા ખેડે તેની જમીન અન ે
રહે તેનું ઘર એ િસ ાંતના આધારે ગણોિતયાને માિલકી હ  અપાવવા માટે એ પટની રકમનુ ં િધરાણ કરવાના આશયથી આ 
બકની રચના થઇ. આ બકે તેની શ આતની કારિકદ મા ં૫૭૦૦૦ જટેલા આ ગણોિતયાઓને જમીન ખરીદવા માટે લોન આપી 
અને એમાં એ વખતે િપયા ૨.૬૫ કરોડ િધરાણ કરીને ગણોિતયાને જમીનના માિલક બનાવવામા ંઆ બકનો જ મ થયો. 
માનનીય અ ય ી, સદરહ હેતુ તા એ બાબત પ  થાય છે કે જ ેતે સમય ેિવધાનસભા ારા કાયદામા ંસદરહ ગવાઇ ું ુ
ખેતી િવષયક હેતુસર ખેડતોન ેસહેલાઇથી િધરાણ ઉપલ ધ થાય તે માટે કરવામા ંઆવેલ છેૂ . આ અંગે સદરહ બકુ  ારા પણ 
એમણે જ ેવાત કરી કે ટકી મુદતનું પાક િધરાણ કરવા અંગેની પ  ગવાઇ ન હતીૂં . આ પ રિ થિત િનવારવા િવધાનસભા 

ારા સને ૨૦૧૫માં કલમ ૧૧૬માં નવીન કલમ ૧૧૬(૮) ઉમેરવામાં આવેલ છે અને ૨૦૧૫થી ટકી મુદતના િધરાણની ૂં
શ આત કરી છે. સદરહ બક ારા કલમ ુ ૧૧૬ અંતગત આપવામાં આવતી લોન સંદભમા ંતેને આનુષાિંગક ગવાઇઓ કલમ 
૧૧૭ થી કલમ ૧૪૫ કરવામાં આવેલ છે. સદરહ બક સરળતાથી િધરાણ કરી શકે તે માટે રા ય સરકાર ારા સદરહ બક ુ ુ
તરફથી બહાર પાડવામાં આવતા ડીબે ચરો, મુ લ અને તેના પર યાજ માટે રા ય સરકાર તરફથી મીનગીરી પૂરી પાડવા 
અંગેની ગવાઇ કલમ ૧૨૦મા ંથયેલી છે. સદરહ બકને નાબાડ તરફથી રફાયના સ આપવામા ંઆવે છેું . આ અંગે નાબાડ 
એ ટ ચે ટર-૬માં ે ડટ ફકશન ઓફ ધ નેશનલ બક અંગે ગવાઇ થયેલ છેં . જમેાં પણ મુ ય વે ખેતી િવષયક કામગીરી માટે 
રફાયના સ આપવામાં આવે છે. આ અંગે ગુજરાત રાજય સહકારી કૃિષ અને ાિમણ િવકાસ બકને નાબાડ એકટની કલમ-રપ 

અંતગત આ િધરાણ પૂ  પાડવામાં આવે છેં . જમેાં પણ પ  ગવાઇ થયેલી છે કે નાબાડ ારા ખેતી િવષયક અને ા ય 
િવકાસના ો સાહન માટે નાણાકીય મદદ પૂરી પાડવામાં આવશ.ે આ અંગે બકના મંજર થયેલ પેટા કાયદામાં પણ કલમૂ -
૧૧૬મા ં જણાવેલ હેતુઓ માટે લોન આપવી તેવો ઉ ેશ પેટા કાયદા-૩ની ૧મા ં રહેલ છે. આ અિધિનયમની કલમ-૧૧૬ 
મુજબ બક ારા બકના સભાસદોન ે ખેતીના ઉ પાદન અંગેના હેતુઓની સુધારણા અન ે િવકાસ, પશુપાલન, ડેરી ઉ ોગ, 
મરઘા-બતકા ઉછેર, મ ય ઉ ોગના િવકાસને ઉ ેજન આપવા બાબતે લોન આપવા અંગેના હેતુઓ અંગે પ  ગવાઇ 
થયેલ છે. આ ઉપરાંત ખેતીના હેતુઓ માટે, મકાનોના બાંધકામ, ફેર બાંધકામ અથવા સમારકામની બાબતે પણ લોન આપવા 
અંગે કલમ-૧૧૬(ર) મા ં ગવાઇ થયેલી છે. વધુમા ંસભાસદોન ેખેતીને લગતી સાધન સામ ી માટે પણ િધરાણ આપવા 
માટેની ગવાઇ થયલેી છે. જમીન િવકાસ બક એ ગુજરાત સહકારી મંડળી અિધિનયમ-૧૯૬૧ હેઠળ ન ધાયેલી સહકારી 
સં થા છે. આ બક બક ગ રે યુલેશન એકટ-૧૯૪૯ અંતગત રીઝવ બક ઓફ ઇિ ડયાનુ ં લાઇસ સ ધરાવતી નથી. આથી 
સહકારી સં થા તરીકે િબનસભાસદોને લોન આપવા અંગેની બાબત અંગેની ગવાઇ કરવાની માનનીય ધારાસ ય ીની 
રજઆત ગુજરાત સહકારી મંડળી અિધિનયમૂ -૧૯૬૧ની કલમ-૪પ(૧)ની ગવાઇ સાથે સસુંગત નથી. સદરહ ગવાઇ ુ
નીચે મુજબ છે. કોઇ મંડળીએ સ ય િસવાયની બી  કોઇ યિ તન ેઅથવા તો એના પોતાના શેરની મીનગીરી ઉપર અથવા 
જ ે યિ ત સ ય ન હોય એવી કોઇ યિ તની મીનગીરી ઉપર લોન આપવી નહ . પરતુ રિજ ટારની ખાસ મંજરી લઇને કોઇ ં ૂ
મંડળી બી  મંડળીને લોન આપી શકશ.ે ગુજરાત રાજય સહકારી બક અને િજ ા ક ાએ િજ ા મ ય થ સહકારી બક એની 
કલ ુ ૧પ૯૯ જટેલી શાખાઓ આવેલી છે. આ ઉપરાંત રા ીયકૃત બકો, રી યોનલ રલ બકોની પણ ૬૦૦૦થી વધારે 
શાખાઓ કાયરત છે. આ શાખાઓ પૈકી પ૦ ટકા જટેલી શાખાઓ ા ય તરે આવેલી છે. આ શાખાઓ મારફત ગુજરાત રાજય 
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ા ય ક ા સુધીના યિ તઓને એમની જ રયાત મુજબના તમામ કારના િધરાણ આપતા હોય છે. આમ ગુજરાત રાજય 
સહકારી કૃિષ અને ામ િવકાસ બક ારા િધરાણ પૂ  પાડવા માટેની ગુજરાત સહકારી મંડળી અિધિનયમં -૧૯૬૧ના તથા 
નાબાડ એકટ-૧૯૮૧માં પ  ગવાઇઓ થયેલ છે. જયારે માનનીય ધારાસ ય ી ારા બકના બોડ ઓફ ડીરેકટર ારા 
નકકી કરવામાં આવે તેવી િબન ખતેી િવષયક ે ની યિ તઓને તથા બકના બોડ ઓફ ડીરેકટરો આ અથ નકકી કરે તેવા 
અ ય કોઇ હેતુઓ માટે લોન આપવા માટેની ગવાઇ અંગે િબન સરકારી િવધેયક રજ કરવામા ંઆવેલ છેૂ . એ અગાઉ ચચામા ં
જણાવેલ િવગતવાર કાયદાકીય ગવાઇ સાથે સસુંગત ન હોવાથી માનનીય ધારાસ ય ી િબન સરકારી િવધેયક પોતે પરત 
ખચે એવી હ એમને િવનંતી ક  છું ં ંુ .   
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, સહકારી જમીન િવકાસ બક સુધારા િવષયક િબલ જ ેમ રજ કયુ તેમા ંૂ
અમારા જમેની બી.જ.ેપી. છાપ છે એ ી બાબુભાઇએ એમની વાત કરી પણ હવ ેએ તો નવી ટી.પી. આ બાજ પડી છે એ બાજ ુ ુ
ગયા હોત તો સહકારી બાબતમાં માથાકટ ઓછી કરી હોતૂ . ટીપી. બાબતમાં યાન સા  પડે છેં . હ કોઇ િબન ખેતી િવષયક ું
િધરાણ આપવા માટેનું કહેતો નથી. ખેડતોને જ િધરાણ આપવા માટેની વાત ક  છૂ ું ં . હ કોઇ ખેડત િસવાયના સભાસદોન ેું ૂ
િધરાણ આપવા માટેની વાત પણ કરતો નથી. ખેતી ધારકો જ ે છે એણે ટકી મુદતનું આ બકમાંથી લીધેલું િધરાણ મ યમ ૂં
મુદતનું િધરાણ લીધંુ છે. નાબાડના રીફાઇના સથી લીધંુ છે. માનનીય ગોિવંદભાઇ પણ બો યા. આ બક પાસે પોતાનું ભંડોળ 
છે. આ બક કયાંયથી ડીપોઝીટ લેવા જતી નથી, કોઇ ડીપોઝીટનુ ંહીત ખમાય તેવી પ રિ થિત પણ આ બકમાં નથી પણ 
પોતાનું જ ેફડ પડયું છે એ ફડ વાપરી શકતી નથીં ં . અમારે બી ને યાં મૂકવા જવું પડે છે. જમીન િવકાસ િનગમનું ફડ છે એ ં
વાપરી શકાતંુ નથી અને નાબાડનું પણ રીફાઇના સ મળે છે. આ બક જ ેિધરાણ કરે એના ૭પ ટકા ર૦૦ કરોડનું િધરાણ કય ુ
તો એના ૭પ ટકા િપયા ૧પ૦ કરોડ નાબાડ પૈસા આપે છે. નાબાડના પૈસા પણ લેતા નથી. એમનું પોતાનું ભંડોળ અ યારે 
નથી વાપરી શકાતંુ. એવા સં ગોમાં ટકી મુદતનું િધરાણ અને ખેડતનો દીકરો પોતાનું કામ કરવા માગે એ િધરાણ લેવા માટેનુ ંૂ ૂં
મા  આમાં સુધારો કરવા માટેની આમાં મ મં ી ીને લાગણી ય ત કરી હતી. ી જશુભાઇએ બહ સરસ વાત કરીુ . મં ી ીએ 
પણ પોતાનો જવાબ દીધો. પટ ઉપર પૈસા ભરીને ખેડતને ખેતીના ખાતેદાર બનાવવા માટે કોઇપણ બકે  મદદ કરી હોય તો ૂ
આ બકે મદદ કરી છે. યારે ખેડતના દીકરાને ટકી મુૂ ૂં દતનું િધરાણ હ ખેતી િવષયક િસવાયનુ ંકઇ કહેવા માગતો નથી કે કોઇ ું ં
ડરે ટરને અિધકાર આપવા માટે પણ કહેવા નથી માગતો. ૩ લાખથી વધારે િધરાણ આપી શકાતંુ પણ નથી. એથી વધારે 

િધરાણ ન આપી શકાતંુ હોય યારે ખેડતનો દીકરો યા ંઘરેણા મૂકી અન ેપોતાના નાના મોટા ધંધા રોજગાર માૂ ટે િધરાણ લેવા 
આવે તેમાં ી બાબુભાઇ, કયાં ખોટ કરવાનુ ંછેું ? યાં ડરે ટર બોડ કેવી રીતે ખોટ કરી શકેું ? સરકારની અન ેરિજ ટારની સીધી 
આમાં દખલગીરી રહેવાની છે તેવા સં ગોમાં ી બાબુભાઇ આપે જ ેવાત કરી છે તે વાત બરાબર નથી. સખત િવરોધ આટલા 
બધા ચા થઇને કરવાની જ ર નહોતી. ટી.પી. માં કરો તો ટી.પી. નવી આવી ત. એને બદલે આમાં આટલો બધો િવરોધ 
કરવાની જ ર નથી. આ તો ખેડતોના હત માટેની વાત લઇને આ યો છૂ ુ ં . એટલે માનનીય મં ી ી વીકારે એવી મારી લાગણી 
હતી. પરતુ મં ી ીએ જ ેપોતાનો જવાબ રજ કય  છેં ૂ . એ જવાબ રજૂ કરતા મને લાગે છે કે એમની લાગણી ખેડતો માટેની સારી ૂ
છે. હ કોઇ િબનખેડતોને િધરાણ આપવા માટેની વાત કરતો નથી યારે આ સુધારાઓ રું ૂ ૦૧પમાં કયા છે. તે સુધારાન ે
અનુલ ીન ેખેડતોને ટકી મદુતનું િધરાણ લેવા માટેની મંજરી આપવામાં આવે તેવી મારી લાગણી ય ત ક  છૂ ૂ ૂ ું ં ં  અન ેમા  ં
િબલ મ બધાન ે િવ ાસમા ંલઇન ેપાસ કરવાનુ ંકય ુહતંુ, પણ િબનસરકારી િવધેયક હાઉસમા ંપાસ થતંુ નથી હોતંુ, એટલ ેહ ું
મા  આ િબનસરકારી િવધેયક પરત ખચંુ છં ંુ , પણ ખેડતોના હત માટે માનનીય મં ી ી મોટ મન રાખેૂ ું . આપના પૂ ય 
િપતા ીનું પણ મોટ મન ર ુું  છે, યારે આપ પણ સહકારી યે મોટ મન રાખો એવી મારી લાગણી ય ત ક  છુ ું ં ં .   
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ : નાબાડ જમીન િવકાસ બકને  ૮ ટકા કે તેથી વધારે દરે િધરાણ કરે છે. નાબાડની પોિલસી 
મુજબ ટકી મુદતનુ ં િધરાણ કોૂં -ઓપરે ટવ ે ડટ ટકચર મારફત કરવામા ંઆવે છે. તેન ે યાજ દરનો લાભ મળેલ છે. જમીન 
િવકાસ િનગમનો સમાવેશ કો-ઓપરે ટવ ે ડટ ટકચરમાં સમાવશે થતો નથી અને જ ેતે વખતે યારે જ ેહેતુ માટે આ જમીન 
િવકાસ બક અિ ત વમાં આવી યારે પણ ખેતી કરતો ખેડત જમીન ધારણ કરતો હોય તેન ેઆપવામા ંઆવી હોય યારે આ ૂ
િનયમથી એ હોય તે આપી શકાય તેમ નથી.  
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : હ તાવ રજ ક  છ કેું ં ંૂ ુ , સન ર૦૧૯નું િવધેયક માંક-૮-સન ર૦૧૮નું ગુજરાત સહકારી 
મંડળી (સુધારા) િવધેયક પાછ ખચી લેવાની સભાગૃહ મને અનુમિત આપેુ ં . 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજરે ૂ  કરવામાં આ યો. 
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, સન ર૦૧૯નું િવધેયક માંક-૮-સન ર૦૧૮નું ગુજરાત સહકારી 
મંડળી (સુધારા) િવધેયક પાછ ખચી લ  છુ ું ં .  
 અ ય ી : િવધેયક પાછ ખચવામા ંઆવે છેુ ં .   

સન ર૦૧૮નું ગુજરાત િવધેયક માંકઃ રર 
પોળ અન ેઅ ય હે રટેજ િબિ ડગનું સંચાલન ં (વાિણ યક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અને હે રટેજ ટકચરની ળવણી િવધેયક, 

ર૦૧૮ 
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હ રટજનું સંચાલન અને સંર ણ કરવાે ે , ઐિતહાિસક અને સાં કિતક ઓળખનું સંવધન કરવા તથા આવી ઇમારતોની ૃ
આસપાસ થતો અિનયંિ ત િવકાસ અટકાવવા માટે, સ ામંડળની હર સં થાની રચના કરવા અને તેની સાથે સંકળાયેલી ે

બાબતો માટ ગવાઇ કરવા બાબત િવધેયકે  
 ી ભૂપે ભાઇ ર. પટેલ(ઘાટલો ડયા) : માનનીય અ  ય ી, હ  તાું વ રજ ક  છ કેૂ ું ં , રાજપ માં અગાઉ િસ  
થયેલ સન ર૦૧૮નું પોળ અને અ ય હે રટેજ િબિ ડગનું સંચાલન ં (વાિણ યક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અને હે રટેજ ટકચરની 

ળવણી િવધેયક, ર૦૧૮ િવધેયકનું પહેલુ ંવાચન કરવામાં આવ.ે  
 તાવ રજ કરવામાં આ  યોૂ . 

 ી ભૂપે ભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, રા ય અને દેશ માટે કઇક કરી છં ુ ટવાની ભાવના સાથે જ મેલા 
યિ ત પોતાની દીઘ ી િવઝનરી સાથે અને પોિલ ટકલ વીલ સાથે આગળ વધતો યિ ત શું કરી શકે. એનું ઉ મ ઉદાહરણ 

એટલે આજના આપણા સૌના લોકલાડીલા વડા ધાન માનનીય નરે ભાઇ મોદી. આજ ે અમદાવાદ શહેર એ દેશ અન ે
દુિનયામા ંધબકતંુ થયું છે, મ પોલીટીકલ વીલ એટલા માટે ક ું કે અમદાવાદમા ંસાબરમતી રીવર ટ, યાં આગળ પહેલા ં
ઘણા બધાએ યું હશ,ે કેટલાય જણા યાંથી પસાર થયા હશે પણ એ ઝંુપડપ ી હટાવવાનો કોઇને િવચાર આ યો હશ,ે ઘણા 
બધા લંડન ફરી આ યા હશ,ે બધાયે યું હશે કે લડંન જવેું અહ યા પણ કરીએ આપણ,ે પણ ઝંુપડપ ીને ઇ પોલીટીકલ 
માણસન ે ખાસ એવું થાય કે યાંક આ હટાવવા જતા આપણે ના હટી જઇએ. માનનીય નરે ભાઇની વાત કરીએ તો 
પોલીટીકલ વીલની સાથે સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ એ મં  એટલ ેદરેકે દરેક જણન ે યાંથી હટા યા પણ પાકા મકાન સાથ ે
એમન ેિશ ટ કયા, સુઆયોિજત જનેે કહી શકાય, દરેક યવ થા સાથેનું મકાન એમન ેઆ યું છે અન ેપછી યાંથી એ લોકોન ે
હટાવીને આજ ેઆ રીવર ટનું ડેવલપમે ટ કયુ છે. કાંક રયા લેક ટ ડેવલપમે ટ ઇ શકાય એવું છે. ખૂબ સા  જનેે કહેવાય ં
વીઝન સાથેનું ડેવલપમે ટ આપણ ે અમદાવાદ શહેરમાં ઇ ર ા છીએ. અમદાવાદ હેરીટેજ સીટી માટેનું સીધુ માગદશન 
માનનીય નરે ભાઇ યારે અહ યા મુ યમં ી હતા યારે અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશનન ેમ ુ ંછે અન ેએના તાપે આજ ે
અમદાવાદ શહેર ભારત દેશનુ ંસૌ થમ હેરીટેજ સીટી બ યું છે. આપણે લેટે ટમાં લેટે ટ હમણા ંચાર દવસ પહેલાંનો કાય મ 

ઇએ નમ તે ટ પ. એની સાથે સાથે માનનીય નરે ભાઇ આ યા પછી અમદાવાદ શહેરમા ંચીનના રા મુખ ી નપ ગ, 
પાનના વડા ધાન ી શી ઝો આબે, ઇઝરાયેલના વડા ધાન ી બે િમન ને યાનાહ અને હાલુ માં જ િવ ની મહાસ ાના 

રા મુખ ી ડોના ડ ટ પે પણ આ હેરીટેજ સીટીની મલુાકાત લીધી છે. દેશ અને દુિનયામા ં ગુજરાત રા યની સાથે સાથ ે
અમદાવાદ શહેરનુ ંપણ ખૂબ મોટ નામ થઇ ગયુ ંછેું , માનનીય િવજયભાઇ અન ે ી નીિતનભાઇની ખૂબ જ કનેહભરી વહીવટી ૂ
કશળતાના કારણે ુ માનનીય વડા ધાનને આ અમદાવાદ શહેર માટે, ગુજરાત રા ય માટે એમનો જ ે ેમ છે એ ેમની સાથ ે
િવ ાસ પણ છે કે આવા કાય મ આપણે અહ યા કરીશું તો આપણે સકસેસ જઇશુ.ં ખૂબ જ સારો કાય મ થયો. એક લાખ 
જટેલી યિ ત ટે ડયમમા ંહોય અન ેબહાર પણ એના કરતા ડબલ વસિત હોય પણ એક પણ અિન છનીય બનાવ ન બ યો 
હોય અને એવા સંગો આપણે અહ યા કરતા હોઇએ યારે હ ું ૧૦૦ ટકા કહ છ કે યારે હેરીટેજ સીટી અમદાવાદ થયુ ંછે યારે ું ંુ
એના માટેના ચો સ િનયમો બનવા ઇએ અન ેએના માટેનું બોડ બને અને આ હેરીટેજ સીટીની ળવણી થવી ઇએ.  
 છે ા ર૦૧૮-૧૯ના ગુજરાત ટરીઝમના વાિષક રપોટ આ યા છે એમાં અમદાવાદ િવઝીટ કરવામાં ુ ૧૪.૬ ટકાના 
રેઇટ સાથ ેગુજરાત રા યમા ં થમ મ ેઅમદાવાદ શહેર રહેલુ ંછે. મારી લાગણી એક જ છે કે ગુજરાત રા યમા ંટરીઝમ અન ેએ ુ
ટરીઝમમાં પણ યારે અમદાવાદ શહેરમા ં દેશ અન ે િવદશેથી લોુ કો અહ યા આવતા ય છે યારે યુને કો ારા ભારતમા ં
સૌ થમ અમદાવાદ શહેરન ેવ ડ હેરીટેજ સીટીનો દર ો મ ો હોય એનુ ંગૌરવ હોય તો આ હેરીટેજ સીટી અન ેએની અંદર 
આવતી ઇમારતોનું જતન કરવાની જવાબદારી પણ આપણી છે. માનનીય અ ય ી, જ ે માણ ે ભારત દેશ અને ગુજરાત 
રાજયનું ગૌરવ સવાગી િવકાસ સાથે ડાયેલું છે તે માણે ભારત દેશ અને ગુજરાત રાજયનું ગૌરવ, સાં કૃિતક વારસાની 

ળવણી સાથ ે પણ ડાયલેું છે. આપણી સં કૃિત આપણા માટે સવ પરી છે કારણ કે  સં કૃિત ળવીશુ તો આપણા ં
સં કાર પણ જળવાશ.ે ભારત દેશની પરપરા ખૂબ ાચીન છેં . આ ાચીન પરપરા ધરાવતી ભૂિમમાં આપણે જ મ લીધો છે ં
યારે સાં કૃિતક વારસાની આ ભેટને આપણે ખૂબ જતનથી ટકાવવાની છે. આ મળૂ સં કાર તો સં કૃિતને ટકાવવાના છે કારણ 

કે સં કૃિતના જતન થકી આપ ં વતમાન અને ભિવ ય ગિતશીલ રહેવાનુ ંછે.  
 માનનીય અ ય ી, વ ડ હેરીટેજ સીટીનો દર ો મળતા ંઆપણાં સૌનુ ંજતન અને ળવણી અંગેની જવાબદારી 
આપણી ખૂબ વધી ગઇ છે. હેરીટેજ ેસનું ગૌરવ અને ગ રમા અકબંધ રહે, બરકરાર રહે તે માટે સરકાર પણ ખૂબ ગૃતતાપૂવક 
કાય કરી રહી છે.  
  અ  ય ી  : સમા  કરી દો.  
 ી ભૂપે ભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, યુને કો ારા અમદાવાદમા ંઆવેલા હેરીટેજ ઇમારતની િવગતવાર 
યો ય દ તાવે કરણ કરવામાં આવ,ે તેના જતન માટે હેરીટેજ મનેજેમે ટ લાન બનાવવામાં આવ ેતેવો અિભ ાય છે. જનેા 
અનુસંધાનમા ં અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશન ારા તમામ હેરીટેજ મૂ ય ધરાવતા મકાનોની detailed 
                                         
 િવધેયક તા.૮મી માચ, ર૦૧૮ ના રોજ ગુજરાત ગવનમે ટ ગેઝેટમા ં િસ  કરવામાં આ યું છે. 



ફા ગુન ૮, ૧૯૪૧ શાકે 

િબનસરકારી િવધેયકો 

  623 

documentation, photography, architectural ocumentation વગેરેની કામગીરી ઉપરાંત હેરીટેજની સુયો ય રીતે 
સાર-સંભાળ થાય તે માટે અને આ ાિચન ભ ય વારસાને કાયદાકીય ર ણ મળે તે માટે પોળ અને અ ય હેરીટેજ િબ ડ ગનુ ં
સંચાલન અને હેરીટેજ ટકચરની ળવણી િવધેયક ૨૦૧૮ લાવવાનું જ રી હોઇ હ આ િવધેયક લા યો છું ંુ , આભાર. 
 ી હમતિસંહ  ં . પટેલ(બાપુનગર) : માનનીય અ ય ી, સન ૨૦૧૮નું ગુજરાત િવધેયક માંક-૨૨ પોળ અન ે
અ ય હેરીટેજ િબ ડ ગનું સંચાલન વાિણજયક ઉપયોગ પર િનયં ણ અને હેરીટેજ ટકચરની ળવણી િવધેયક-૨૦૧૮ ઉપર 
હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ . 
 માનનીય અ ય ી, આપ ં ગુજરાત રાજય ઐિતહાિસક અને સાં કૃિતક શાસક ધરાવતંુ રાજય છે. સમ  ગુજરાતની 
અંદર અનેક ઐિતહાિસક સોમનાથ મં દર હોય, ારકાિધશનું મં દર હોય, શામળા  હોય, સીદી સૈયદની ળી હોય કે 
અમદાવાદ શહેરનું કાંકરીયા તળાવ હોય. એવ હ રો ઐિતહાિસક, ધાિમક થળો તમામ ધમના સમ  રાજયની અંદર 
આપણને વા મળે છે. આજ ેજયારે આપણે ગુજરાત હેરીટેજ પોળ અને અ ય હેરીટેજ િબ ડ ગના સંચાલનના િવધેયક ઉપર 
ચચા કરીએ છીએ યારે વભાિવક રીતે અમદાવાદ શહેરની અંદર મેયર તરીકે પણ મ સવેા આપી. ચાર-ચાર ટમ ચંૂટાઇન ે
અમદાવાદ શહેરની અંદર એક ઐિતહાિસક શહેર કે જનેો વારસો પૂજય મહા મા ગાંધી, સરદાર વ ભભાઇ પટેલ જ ેઅમદાવાદ 
શહેરના થમ મુખ તરીકેનુ ં અમદાવાદ શહેરનુ ં નેતૃ વ આપણન ે સૌન ે મ ુ.ં અન ે આજ ે જ ે રીતે શહેરોની અંદર જ ે પોળ 
િવ તાર છે તે સમ  રાજયની અદંર અનેક શહેરો એવા છે કે જયા ંજનુ ંસીટી હોયૂ , હેરીટેજ સીટી હોય, પોળ િવ તાર હોય, 
રહેણાંક િવ તારો હોય અમદાવાદ શહેરની અંદર સમ  કોટ િવ તાર તરીકે જનું હેરીટેજ શહેૂ ર ગણાતુ. ચારે તરફ શહેરનો કોટ 
હતો, કોટના ૧૨ ઐિતહાિસક દરવા , ભ નું મં દર અને અનેક ઐિતહાિસક ઇમારતો આજ ેપણ કોટ િવ તારની અદંર ઝૂલતા 
િમનારા અને આવા અનેક ઐિતહાિસક ઇમારતો આપણને શહેરમા ં વા મળ ેછે. આજ ેઆપણે હેરીટેજ સીટીની વાત કરીએ 
છીએ યારે શહેરમા ંક ેસનુ ં કે ભાજપનું શાસન હોય શહેરના િવકાસની અંદર આપણા ઐિતહાિસક વારસાની ળવણી માટે 
તમામ લોકોએ ખૂબ યાસો કયા છે. પરતુ શહેર અને પોળોનીં  જ ેપ રિ થિતઓ થઇ છે, સમ  ગુજરાતની અદંર આપણો જ ે
જનો પોળ િવ તાર છે એ જ ેહેરીટેજ િવ તાર છે એની સાૂ માિજક પ રિ થિત આપણે ઇએ તો તેમા ંખૂબ ગંભીરતાથી િવચાર 
માગી લે છે. એક તરફ આ િવધેયક છે કે વાિણજય ઉપયોગ પર િનયં ણ એક તરફ આપ ં હેરીટેજ જનું સીટી એની સાથે યા ંૂ
કોમિશયલ એનો ઉપયોગ, એટલ ેઆપણી જ ેઐિતહાિસક ધરોહર છે એ કયાંક ખં ડત થઇ રહી છે. એના માટે જ ેઆયોજન 
કરીએ કે નીિતઓ બનાવીએ, કાયદાઓ બનાવીએ એક જદી વાત છે પણ એની અંદર સોિશયલ એિ જિનયર ગનું કામ કરવાનુ ંુ
એ માગી લે છે. જ ેપોળ, શહેર અન ે રહેણાંક િવ તાર છે એની અદંર રહેનારા લોકો આિથક ખૂબ જ મુ કેલીઓની અદંર છે. 
અ યારે જની જ ેઇમારતો અન ે મકાનો છે જ ેશહેરની અદંર ૂ ઇએ તો તેની િ થતી ખંડેર અન ે િબ માર હાલત અને અનેક 
મુ કેલીઓનો એ લોકો આિથક રીતે સામનો કરી ર ા છે. જયારે આપણે ઐિતહાિસક વારસાન ે ળવવો હોય તો એ પોળ 
િવ તારન ેસરકારે ા ટ આપવી પડે, એના મઇે ટેને સ માટે એ જ ેઇમારતો જજ રત થઇ છે તેનુ ંસરવ ેકરવામા ંઆવે અને તેમ 
કરીને જ ેમહાનગરપાિલકા છે, રાજય અને કે  સરકાર છે એની જ ેકિમટી હોય એ એને ફરીથી ર ટકચર કરીને ટધન કરીન ે
એ પોળોની ળવણી કરવામાં આવે અને એને આિથક મદદ કરવામાં આવે તો આપણે આ ઐિતહાિસક વારસાને ળવી રાખી 
શકીશુ.ં માનનીય ભૂપે ભાઇ વાત કરતા હતા મને પણ એ વાતનું ગૌરવ છે કે જયારે હ મેયર હતો યારે આ રવર ટ યોજના ું
માનનીય મુ યમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ હતા યારે અમે સ હયારા યાસથી આ રવર ટ યોજના  માટે મને જશ મ ો 
કે આ યોજનાનુ ંખાતમૂહત એલીસિ જ પર અમ ેકયુૂ . આજ ેકાંક રયા લેક છે એવી અનેક ઐિતહાિસક જ યાઓ છે યાં અમ ે
શહેરનો િવકાસ કરી શકયા છીએ. સાચો િવકાસ યારે જ કરી શકીશુ,ં આપણે ઐિતહાિસક વારસાને યારે જ ળવી શકીશું કે 
આ સમ  ગુજરાતની અંદર જ ેઆપણા પોળ િવ તારો છે, જના અને ઐિતહાિસક આપણી જ ેહેરીટેજ ોપટ ઓ છે યાં એમનેૂ  
આપણે આિથક મદદ કરીશું અને આ આિથક મદદ હ ડાયરેકટ આપવાની વાત નથી કરતો સરકાર જ ેનીિતું -િનયમો બનાવ ે
એને આિધન રહીન ેએમને  સહાયતા કરવામા ંઆવે તો જ આપણો વારસો ળવી શકાશ.ે કેમ કે અ યારે લોકો માઇ ેટ થઇ 
ર ા છે. લોકો જજરીત મકાનોને મેઇ ટેન નથી કરી શકતા એટલે છે ે એ માઇ ેટ થઇ ય છે. એ મકાનો ખંડેર પડયા છે. યા ં
એની પ રિ થિત ખરાબ છે જજરીત છે અન ેચોમાસાની અદંર એ મકાનો તૂટી જતા હોય છે. અનેક વખત ગમ વાર અક માતો 
થાય, મકાનો તૂટી ય, લોકોના ન-માલનું નુકસાન થાય એવી અનેક પ રિ થિતઓ સ તી હોય છે. યારે આવા પોળો 
અને હેરીટેજ િબ ડ ગોનું સંચાલન કરવા માટે મારી એવી માગણી છે કે એમને આિથક સહાય કરવામાં આવે તો ચો સ રીતે 
આપણે આ પોળ અને હેરીટેઝોને સાચવી શકીશુ ંઅન ેતો જ ઐિતહાિસક વારસાને સાચવી શકીશુ.ં 
   અ  ય ી : માનનીય હમતિસંહ  હ આપને એક સારા સં કૃં ું ત અને કયારેય કોઇને િવ ેપ ન કરનારા અન ે
આ ોિષત િવના શાંત રીતે રજઆત કરનાર ધારાસ ય ી તરીકે ન ધ લ  છૂ ુ ં .  
 ી અરિવદંકમાર ગાંુ . પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય અ ય ી, આ સભાગૃહના સ માનીય સ ય ી ભૂપે ભાઇ 
પટેલ િબન સરકારી િવધેયક સન-ર૦૧૮ નું િવધેયક માંક-રર-સન ર૦૧૯ નું પોળ અને અ ય  હેરીટેજ િબ ડ ગનું સંચાલન 
(વાિણજયક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અને હેરીટેજ ટકચરની ળવણી િવધેયક માંક-રર આ સભાગૃહમા ંલઇને આ યા તેમા ં
હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
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 આ ઐિતહાિસક પૂરાત વ ખાતાનું એક વારસાનું એક આગવું રાજય છે. ગુજરાતની અંદર જ ે માણ ે અગાઉ 
સ ય ીએ વાત કરી કે અમદાવાદ એક ઐિતહાિસક શહેર છે. તે શહેરની અદંર જ ે માણે રવર ટ, કાંકરીયા લેક.  એવા 
અનેક ઐિતહાિસક વાલાયક થળો ઉપિ થત છે, એમા ંઝુલતા િમનારા, દ રયાખાન ઘુ મટ, એવા અનેક ઐિતહાિસક થળો 

વાલાયક છે. એ જ માણ ેપાટણમા ંરાણકી વાવ, એ જ માણ ેઅડાલજની વાવ, ારકાનું મં દર, અંબા  માતાનું મં દર, 
એવા ઐિતહાિસક થળો પણ છે. ગુજરાતમા ં ૨૦૧૭ની અંદર આપણા ગુજરાતનું એક ઐિતહાિસક શહેર એ અમદાવાદન ે
િવ ની સં થા યુિનસફેે હેરીટેજ તરીકેનો દરજ  આ યો એ બદલ હ ગુજરાતના સૌ જનોવતી ખૂબ ગૌરવની લાગણી ું
અનુભવુ ં છંુ. પોળ અને હેરીટેજ િબ ડ ગનું સંચાલન, વાિણજયક ઉપયોગ માટે િનયં ણ માટે રાજય સરકાર ારા અનેક 
આયામો બનાવવામાં આવેલા છે. આ ઐિતહાિસક હેરીટેજ થળનું જતન કરવું એ આપણી રાજય સરકારની અને જ ે તે 
મહાનગર અથવા તો નગરપાિલકાની અથવા તો તાલુકા પંચાયત અને િજ ા પંચાયતની અંદર જ ે થળો આવતા હોય તેની 
જવાબદારી આવતી હોય છે. રાજય સરકાર ારા સન ે૧૯૬૫નો અિધિનયમ અન ેસન ે૧૯૬૭ના િનયમો બનાવવામા ંઆવેલા 
છે. આ િનયમોમા ંવખતો વખત સુધારા કાયદા મુજબ રાજય રિ ત મારકોને ર ણ કરવા માટે એ કાયદાઓનો અમલ કરવામા ં
આવે છે અને જ રયાત જણાય તો આ કાયદામા ંસંશોધન પણ થઇ શકે છે. હેરીટેજ િબ ડ ગનું સંચાલન વાિણજય ઉપયોગ 
અંગે હ આ સભાગૃહનું આપ ી મારફત યાન દોરવા માગંુ છ કે ગુજરાત સરકારના શહેરી િવકાસ અને શહેરીું ંુ  ગૃહ િનમાણ 
િવભાગના તા.૨૦મી સ ટે બર ૨૦૦૭ના હેરનામાથી ગુજરાત નગર આયોજન અને શહેરી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ના 
સુધારા મુજબ અમદાવાદ શહેર માટે હેરીટેજ રે યુલેશન અિધિનયમ હેર કરવામા ંઆવેલ છે. જ ેસરકાર ીના તા.૩-૧૦-
૨૦૧૯ના હેરનામા માંક નંબર એચ/વી/૧૪૩/ ૨૦૧૯/ ઇડીવી/ ૧૦૨૦૧૬/૩૬૨૯ એલ.થી હાલમાં આ કાયદાની 

ગવાઇઓ અમલમાં છે. ઉપરાંત ઉદવાડા નગરપાિલકા અંતગત હેરીટેજ કોર એ રયાને િવિનયમીત કરવા માટે સરકારે 
.ડી.સી.આર.ના કાયદામા ંપણ ૨૦૧૭ના ભાગ નંબર-૨ માં ગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ હાલમા ં રાજયમા ં પુરતા 
માણમા ં હેરીટેજ ળવણી અને સંર ણ કરવા માટે કાયદાનો અમલ કરવામા ંઆવેલ છેં . હ આપના મા યમથી માનનીય ું

સ ય ી ભૂપે ભાઇનું યાન દોરવા માગંુ છ કે જ ેબાબત માટે નવા િવધેયકને તેઓ સભાગૃહમાં લાવવા માગે છે તે હેતુ માટે ુ ં
શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગના તા. ૨૦ સ ટે બર ૨૦૦૭ના રોજ હેરનામામા ંિવગતવાર ગવાઇ કરવામા ં
આવેલ છે. સ ય ીનું યાન દોરવા માગંુ છ કે આ બાબત માટે અલગ અલગ કાયદા ઘડવાનું યો ય જણાતંુ નથીુ ં . અમદાવાદ 
હેરીટેજ રે યુલેશન અિધિનયમમાં હેરીટેજ હવલેી સંદભમાં અલગ અલગ વગ કરણ કરવામાં આવેલ છે તે ઉપરાંત હેરીટેજ તરીકે 
ન ધણી માટે ધારા ધોરણ પણ ન ી કરવામા ં આવેલા છે. આ કામગીરી અંગે સલાહ સૂચન માટે એક હેરીટેજ ક વજશન 
કિમ ટનું ગઠન પણ કરવામાં આવેલ છે. જમેાં માનનીય અ ય ી સ હત ૧૧ સ ય ીઓનો સમાવશે કરવામાં આવેલ છે. આ 
કિમ ટમા ં  િવષયના િન ણાંત જવેા કે ટકચર એિ જિનયર, આિકટેક, ભારતીય પૂરાત વ સવ ણ સહાયક િનયામક ીથી 
ઉતરતી ક ાના ન હોય તેવા એક તજ  અિધકારી, રાજય સરકારના પૂરાત વ ખાતાના સહાયક િનયામક ીની ઉતરતી ક ાના 
ન હોય તેવા એક તજ  અિધકારી, એક પયાવરણના િન ણાંત સ ય, અબન હાઉસ ગ અને થાપ યના અનુભવી સ ય, 
સરકાર ીના મુ ય િનયોજક અથવા નગર િનયોજક ીથી નીચેના ન હ તેવા િતિનિધ, ઔડાના મુ ય કારોબારી અિધકારી 
અને વ ર  િનયોજક, એમાં સ ય સિચવ તરીકે અમદાવાદ મહાનગરપાિલકાના હેરીટેજ શેલના વડા અથવા સલાહકાર ીનો  
સ ય તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આમાં અમદાવાદ  મહાનગરપાિલકા અને તેના અંતગત આવેલ હેરીટેજ હવલેી અન ે
પોળો અન ેઅ ય ઇમારતો જવેી હેરીટેજ તરીકે ન ધણી કરવામાં આવેલ જ ેહોઇ તેની ળવણી અને એની મરામતની કામગીરી 
ઉપરાંત રે યુલેશનની ગવાઇઓ મુજબ સારી રીતે થઇ રહેલ છે અને જ રયાત હોય તો  અ ય મહાનગરપાિલકાઓ, થાિનક 
વરાજયની સં થાઓ અને પંચાયતો અમદાવાદના હેરીટેજ મો લુરને અપનાવી શકે તેમ છે. તેથી આ િવધેયક લાવવાની 

યો યતા હોય તેવું  મારા પોતાના મને યો ય લાગતંુ  નથી.   
 ી ઇમરાન ય.ુ ખેડાવાલા(જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી ભૂપે ભાઇ પટેલ જ ે
અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશનની ટેિ ડગ કિમટીના ચેરમેન તથા ઔડાના ચેરમેન પણ હતાં . તેઓ આજ ેિબન સરકારી 
િવધેયક લઇન ેઆ યા છે તેમા ંહ મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉપિ થત  થયો છું ંૂ ુ .  
 અમદાવાદને યિુન કો ારા વષ  ર૦૧૭માં  ભારતમાં થમ હેરીટેજ િસટીનો સાં કૃિતક શહેર તરીકેનું સ માન અન ે
દર ો મળલેો છે. અમદાવાદ શહેરની ઓળખ અમદાવાદ શહેરનો જ ેકોટ િવ તાર કે જયાં હ રોની સં યામાં  મકાનો  આ 
પોળોની અદંર જ ેહવલેીઓ આવેલી છે એ આજ ેપણ અકબંધ છે. માનનીય ભપેૂ ભાઇની ખૂબ સારી  િવચાર શિકત અન ે
એમના ખૂબ સારા યાસ કહેવાય કે આ હેરીટેજ બચાવવાની આપણા સૌની જવાબદારી છે. ખાસ કરીને હ વાત ક  તો વું ં . 

ી અશોક ભ  સાહેબ ખાડીયા વોડની અંદર  એ દરિમયાન ખાડીયાની પોળોના અદંર જ ેમકાનો અન ેહવેલીઓ હતી એ ખૂબ 
જ તેમણે કાળ પૂવક  સાચ યા હતા અને તેનું  મરામત  કેવી રીતે થાય તે હમેશા કોપ રેશનમાં લખતા હતાં . આજ ે કોટ 
િવ તારની અંદર ઘ ં બદલાઇ ગયું છે. જ ેજના મકાનો છે યા ંલોકો હેરીટેજ મકાનો તોડીને કોમિશયલ બાંધકામો કરી ર ા છેૂ . 
ખાસ કરીને ખાડીયા િવ તારની અંદર અ યારે જ ે મકાનો હેરીટેજમાં છે એ તોડીને એનો કોમિશયલ ઉપયોગ કરી ર ા છે. 
અમદાવાદ શહેરની અંદર યુિનિસપલ કોપ રેશન ારા અ યારે રર૦૦ જટેલા મકાનોનો સરવે કરવામાં આવેલ છે. એના ઉપર 
અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશન તરફથી દરેક મકાન ઉપર હેરીટેજના ટીકર લગાવવામાં આવેલા છે. તેમ છતાં અ યારે લોકો 
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પોતાના મકાનો હેરીટેજમા ં છે કે ન હ એ પણ તા નથી. અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશન ેએ, બી, સી એમ ણ  કાર 
બના યા છે. સી- કારવાળો બાંધકામ કરવું હોય તો કરી શકે છે. એ- કારનું જ ે બાંધકામ છે તેને કોપ રેશનના હેરીટેજ 
િવભાગની પરવાનગી વગર કરી શકતા નથી. કોપ રેશન તરફથી તેને બાંધકામ અન ે રીનોવેશન કરવા માટે પણ પૈસા 
આપવામાં આવ ેછે. પરતુ હ આપને કહેવા માગંુ છ કે આના એક એવું ટ ટ બનવુ ં ઇએ કે જ ેઅમદાવાદ શહેરની ઓળખ છેં ું ંુ , 
પહેચાન છે, એ હેરીટેજ સીટીમા ંજ ેઅ યારે હવલેીઓ કે પોળો કે મકાનો છે તેન ેસાચવવાની ખૂબ જ ર છે. ખાસ કરીન ેસીટીની 
અંદર કોટ િવ તારમાં વષ થી જ ેહેરીટેજ સીટીની સાથે સંકળાયેલ છે, એવું રિવવારનું બ ર યાં િવ ટોરીયા ગાડન પાસે આજ ે
પણ દર રિવવારે લાગે છે. ગુજરી બ ર એને કહે છે. ૭૦૦ વષથી એ જ યા પર લાગતંુ રહે છે અને અ યારે પણ લાગે છે. એવી 
જ રીતે માણેકચોકની અદંર ખાણીપીણી બ ર છે. એ પણ હેરીટેજમાં આવે છે. એવી રીતે ભ કાળી મં દર પાસે જ ેભ  ફોટની 
આજબાજ લારીુ ુ -ગ ા અન ેપાથરણા ંલાગે છે એ પણ વષ થી લાગે છે. તેને પણ ળવણીની જ ર છે. બીજ હેરીટેજ સીટી ુ ં
તરીકે અમદાવાદ શહેરન ે વા માટે િવ માંથી યારે ફોરેનસ આવે છે યારે અમદાવાદ શહેરમાં હેરીટજ માટેનુ ંએક યુઝીયમ 
બનાવવાની જ ર છે. તેનાથી અમદાવાદ શહેરની જ ેસં કૃિત છે, અમદાવાદ શહેરની િમલો, એક જમાનાની અદંર કેિલકો િમલ, 

સાદ િમલ જવેી મોટી મોટી િમલો આજ ેહેરીટેજમાં આવેલી છે. તેની દેખરેખ ન રાખવાના હસાબે તેની ચીમની છે, તેની બધી 
મશીનરી તો એ લોકોએ વેચી દીધી છે પણ જ ેજ યા છે તેની અંદર એક યુઝીયમ બનાવવામાં આવે કે અમદાવાદની ઓળખ, 
હેરીટેજની ઓળખ એ હમેશા આવના  ભિવ ય છે તેને ખબર પડેં ં . હેરીટેજના ર તાઓ, ફટપાથૂ , ગાડન, એ અલગ ડીઝાઇન 
કરેલા હોવા ઇએ. જથેી કરીન ેલોકોન ેખબર પડે કે આ હેરીટેજ વોક છે. કોપ રેશન યાસ કરે છે પણ પૂરતા માણમાં તેનુ ં
યાન કોપ રેશન રાખી શકતી નથી. એટલ ેઆપના મારફતે યુિનિસપલ કિમશનર ીને પણ કહેવામાં આવે કે જ ે હેરીટેજ છે 

તેને બચાવવામા ંઆવ.ે બીજુ,ં હેરીટેજની સાથ ેસાથે જ ેધાિમક થળો આવેલા છે તેમા ં હેરીટેજ કાલુપુરનુ ંમં દર છે, જગ ાથ 
મં દર છે, ૧૩૭મી રથયા ા નીકળ ેછે. તેના ડેવલપમે ટ માટે પણ કોપ રેશન તરફથી એક ોજે ટ બનાવવામાં આ યો હતો 
પરતુ અ યાર સુધી કશુ ં યાં થયું નથી તો એ કરવામાંં  આવ.ે એવી રીતે સરખેજનો રો  છે, સીદી સૈયદની ળી છે, 
ઐિતહાિસક રાણી વાવ છે એ બધાન ેપણ લાઇટોથી સુશોિભત કરીને જ ેપરદેશથી લોકો આવે તે અમદાવાદની એક ઓળખ 
હમેશા લઇને ય એ હ આપના મારફતે જ ેસ ાધીશો છે તેને કહેવા માગંુ છં ું ંુ . બીજુ,ં તેના માટે અલગથી બજટે ફાળવવામા ં
આવે અને અલગથી ટાફ ફાળવવામા ંઆવ.ે જથેી કરીને આ કામ યાં થઇ શકે અને બીજુ,ં ખાસ કરીને કોટ િવ તારની અદંર 
અ યારે જ ેહેરીટેજ મકાનો તોડીન ેબાંધકામો થઇ ર ા છે યા ંનવા .ડી.સી.આર. બનાવવામાં આવ.ે એટલે લોકો કાયદેસર 
બાંધકામ કરી શકે. ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરવાવાળો રોકાઇ ય અને નવું બાંધકામ કરવું હોય તો નવા .ડી.સી.આર. 

માણે કરે એવી હ આપને િવનંતી ક  છું ં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ગઇ કાલે ૨૬ તારીખે અમદાવાદનો થાપના દવસ હતો. પરતુ અમદાવાદ શહેરના કોપ રેશન ં
તરફથી કોઇ પણ તનો કાય મ રાખવામાં આ યો નહોતો. આ ખૂબ દુઃખની વાત છે.  
  અ  ય ી : છાપામા ંતો સામચાર એવા છે કે કઇક કાય મ થયેલોં . 
 ી ઇમરાન  ય.ુ  ખેડાવાલા : નહ  નહ , એ ાઇવેટ સં થા તરફથી કરવામાં આ યો હતો.  હેરીટેજનો આટલો મોટો 
દર ો યુને કો તરફથી મળેલો છે તો અમદાવાદ કોપ રેશન તરફથી દર વષ જવેી રીતે ૬૦૯ વષ થયા છે તો ૬૧૦મા વષમા ં
અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશન કોઇ ભ ય કાય મ કરે અને તેનાથી અમદાવાદ શહેરની ઓળખાણ થાય એવું મા  સૂચન ં
છે.    
 ી તે  ર. સુખ ડયા(સયા ગંજ) : માનનીય અ ય  મહોદય, મને આ િવધેયક ઉપર બોલવાની તક આપવા 
બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.  માનનીય સ ય ી ભૂપે ભાઇ પટેલ હેરીટેજ િબ ડ ગનું સંચાલન (વાિણજયક ઉપયોગ 
ઉપર િનયં ણ) અને હેરીટેજ ટકચરની ળવણી િવધેયક લઇને આ યા છે એના હાદને ઓળખતા હ ખૂબ રોમાંચની લાગણી ું
અનુભવું છંુ. અમદાવાદના થાપ ય માટે જની પોળો અને તેની હવેલીઓ જનેા બી  કેટલાક ઐિતહાિસક િબ ડ ગો આ ૂ
બધાની ળવણી કરવા માટે જ ે ય નો થઇ ર ા છે એ પણ િબરદાવવાને લાયક છે, પરતુ મા  વડોદરા શહેર પણ આ રીતે ં ં
એક ાચીન શહેર છે. વટપ ના નામથી ઓળખાતંુ મા  વડોદં રા એ મળૂ વડોદરાનું વ પ ચાર દરવા ની વ ચે છે. 
બાબીઓના સમયમાં આ દરવા ઓની રચના થઇ હતી અને ગાયકવાડના સમયમાં એની માંડવી અને બી  મહેલોની 
બનાવટની શ આત થઇ હતી. મારે હમણા ં જ આ સ ના ારભ પહેલા દસ દવસની મ મી ની મુલાકાત લીધીં . એની 
રાજધાની કેરોમાં જ ે આધુિનક રીતે એનો િવકાસ થયો છે તેમાં પણ હ ર વષ જના જ ે એના હેરીટેજ િબ ડ ગો છે તેની ૂ

ળવણી એ લોકો એકદમ નેચરલ કોસમાં કરી ર ા છે તેનો પણ અનુભવ મ ા  કય . હ ર વષ પહેલાના મ ેસાઓ પણ 
ઇ ટેક એવીને એવી રીતે ચાલ ેછે. તે વખતનુ ંજ ેજનુ ંબ ર હતંુ એ ૂ બ ર એ જ વ પમા ંએ જ ટાઇલથી છે એટલ ેઆપણે 
આખી વન પ િતનો  અ યાસ કરવો હોય તો આ હેરીટેજ િબ ડ ગની અને આ રચનાઓની ળવણી કરવી આપણી 

ાથિમક ફરજ થઇ પડે છે. રાજય સરકાર આમાં ફડ ગ પણ કરે છેં . અમારા વડોદરામાં પણ ફડ ગ કયુ છે પણ કામ જ ેગતીથી ં
થવું ઇએ એ ગતીથી વડોદરામાં ચાલતંુ નથી. અમદાવાદમા ંપણ એ જ માણ ેરાહતો આપવામા ંઆવે છે પરતુ મ મી મા ંજ ેં

યુ,ં હ રો વષ પહેલાના મદંીર યા ંહતા, તમે ક પના કરી શકો પાંચ હ ર વષ જની આપણી સં કૃિત અને મી ની સં કૃતી ૂ
પણ પાંચ હ ર વષ પહેલાની છે. તે વખતે જ ેટે પલ બના યા હતા એ પાણીમાં દબાઇ ગયેલા હતા. ઇ ટેક એવાને એવા બહાર 
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કાઢીને એનું રીઇ ટોલેશન કયુ છે. આબેહબ તે વખતે જ ેહતા તે રીતે એનું જતન કરવામાં આવે છેૂ . વાસીઓ પણ લાખોની 
સં યામા ંરોજ ેરોજ આવતા હોય છે. અમારા વડોદરામા ંપણ સરદાર સાહેબની િતમાન ેકારણ ે વાસીઓની સં યા ખૂબ વધી 
ગઇ છે. વડોદરા પાસે પણ પોતાનુ ંકઇક છે એ બતાવવા માટે પણ આ હેરીટેજનું જ ેિવધેયક લઇને આ યા છે એને હ સારી રીતે ં ું
આવકા  છં ંુ . એનો અમલ પણ વડોદરામાં થાય, અમારા યાં પણ સારામાં સારી હવેલીઓ છે. માનનીય અ ય ી જયાં રહે 
છે એની સામેની બાજની પોળની જ ેહવેલી છે એન ે વા માટે રોજના સકડો લોકો આવે છેુ . આજ ેપણ એ મેઇ ટેન થાય છે તો 
આ જ ેજના જમાનાની લીવ ગ ટાઇલ હતીૂ , એ લોકો કઇ રીતે વતા હતા એના માટે આ િવધેયક અિત આવ યક છે. રાજય 
સરકારે જ ેકઇ વધારાનું કરવું ઇએ તે કરીને આ જની સાં કૃિતં ૂ ક ધરોહરને સાચવી રાખવાની પણ જ ર છે, એને ઉ ગર 
કરવાની પણ જ ર છે એટલું મા  કહેવું છેં .   
  
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ(રમત ગમત, યુવા અન ે સાં  કૃિતક વૃિ ઓના રા યક ાના મં ી ી ) : માનનીય 
અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ી ભુપે ભાઇ પટેલ પોળ અને અ ય હેરીટેજ િબ ડ ગનું સંચાલન અને હેરીટેજ ટકચરની 

ળવણી બાબતનું સન ર૦૧૮નુ ંિવધેયક લઇને આ યા છે એમાં માનનીય સ ય ી ભુપે ભાઇ પટેલ, ી હમતિસંહ પટેલં , 
ી અરિવંદભાઇ પટેલ, ી ઇમરાન ખેડાવાલા અન ે ી તુભાઇ સુખ ડયાએ પોત પોતાના િવચારો ય ત કયા છે. એમનો 

પણ હ આભાર માનું છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ધારાસ ય ીએ ગુજરાત રા યમાં આવલે પોળ અને અ ય હેરીટેજ િબ ડ ગનું સંચાલન અન ે
હેરીટેજ ટકચરની ળવણીને ો સાહન આપવા માટે તેઓ ીના િબન સરકારી િવધેયક ારા પોળ અને અ ય હેરીટેજ 
િબ ડ ગનું સંચાલન અન ે હેરીટેજ ટકચરની ળવણી નામથી નવો અલાયદો કાયદો લાવવાની ગવાઇ સૂચવી છે. પોળ 
અને અ ય હેરીટેજ િબ ડ ગનું સંચાલન અને હેરીટેજ ટકચરની ળવણી િવધેયક માનનીય ધારાસ ય ી ભુપે ભાઇ પટેલ 
લઇને આ યા છે એ બાબતે આપણા રા યના લોક િતિનિધઓ, રા યનો લોક વારસો જમેાં પોળ અને અ ય હેરીટેજ 
િબ ડ ગનું સંચાલન અને હેરીટેજ ટકચરની ળવણી સંબંધે િવશષે કાળ  તથા િતબ ધતા દશાવ ેછે તેનુ ંઉ મ ઉદાહરણ 
છે. તેઓએ આ બાબતમાં રસ લઇ દાખવલે કાળ  અન ે િતબ ધતાને હંુ આવકા  છં ંુ . પરતુ માનનીય ધારાસ ય ીનું યાન ં
દો  કે હાલમાં રા યમાં ઐિતહાિસક તેમજ ં પૂરાત વીય થળો ઇમારતો અને અવશેષોની ળવણી માટે ગુજરાત ાચીન 
મારક અન ેપૂરાત વીય થળો અન ેઅવશેષો બાબતે અિધિનયમ ૧૯૬૫ અને તેને લગતા િનયમો ૧૯૬૭ અમલમાં છે. ઉકત 

અિધિનયમોના િનયમો હેઠળ ાચીન અને ઐિતહાિસક મારકો એટલ ે કે ઇિતહાસ, પૂરાત વ શા  અથવા કલાની િ એ 
અિત મહ વના અને ઓછામાં ઓછા ૧૦૦ વષથી અિ ત વમાં હોય એવા ાચીન બાંધકામો, થાપન, મારક, કોઇ ટ બો, 
દફનની જ યા, કોઇ ગુફા, શીલા, િશ પલેખ, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ કાયદા હેઠળ વતમાન સમયમાં ૩૬ર જટેલા 

ાચીન મારકો અને પૂરાત વીય થળો અન ેઅવશેષોન ેરમત ગમત, યુવા અન ેસાં કૃિતક વિૃ ઓના િવભાગ ારા રાજય 
રિ ત હેર કરવામાં આવેલ છે. આ િસવાય ગુજરાત સરકારના શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગના તારીખ ર૦મી 
સ ટે બર, ર૦૦૭ના હેરનામાથી ગુજરાત નગર િનયોજન અને શહેરી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ના સુધારાથી અમદાવાદ 
શહેર માટે હેરીટેજ રે યુલેશન અિધિનયમ હેર કરવામા ંઆવેલ છે. જને ેઓકટોબર ર૦૧૯માં પુનઃ સંશોિધત કરવામા ંઆવેલ 
છે. હાલમા ં .ડી.સી.એલ.ના ભાગ-ર ના િશ ુલ ૧૯ અંતગત તે ચાલુ છે. આ રે યુલેશનની ગાઇડલાઇન માણે હાલમા ં
અમદાવાદ મહાનગરપાિલકા ારા તથા તેમના હેરીટેજ ક વજશન કિમટી ારા જ રી િનણયો લેવામાં આવે છે. રા ય 
સરકારના ઉપરોકત કાયદાઓ િસવાય રા યમાં આવેલ રા ીય મહ વ ધરાવતા એવા ર૦૩ ાચીન મારકો અન ેપૂરાત વીય 
થળો અને અવશેષોને ભારત સરકારના ાચીન મારકો અન ેપૂરાત વીય થળો અન ેઅવશેષો બાબતના અિધિનયમ ૧૯૫૮ 

હેઠળ રિ ત હેર કરેલ છે. જનેી ળવણી કે  સરકારના ભારતીય પૂરાત વ સંર ણ િવભાગની ગુજરાત રા યમાં વડોદરા 
ખાતે આવેલ વતુળ કચેરી ારા એનું સંચાલન થાય છે. આમ, ઉપર જણા યા મુજબ રા યમાં ાચીન હેરીટેજ ઇમારતોની 

ળવણી માટે પૂરતા કાયદાઓ અમલમા ંછે તેથી અલગથી નવો કાયદો કે ઓથો રટી ઉભી કરવાનો કોઇ હેતુ જણાતો જ નથી. 
તેમ છતાં  જ ર જણાય તો ઉપલ ધ કાયદાઓમાં જ રી સશંોધન કરીને રા યમા ં આવેલ પોળો અને અધર હેરીટેઝ 
િબ ડ ગનો સમાવશે કરી શકાય છે અથવા અમદાવાદ મહાનગરપાિલકાની જમે રા યમાં આવેલ અ ય મહાનગરપાિલકાઓ, 
શહેરી િવકાસ સ ા મંડળો, નગરપાિલકાઓ, ામ પંચાયત િવ તારમા ં હેરીટેજ ર યુલેશન માટે યો ય ઠરાવ કરીને એનુ ં
અમલીકરણ કરી શકે છે. આ બાબતને યાને લતેા આ િવધેયકની આવ યકતા જણાતી નથી. રા ય સરકાર ારા કોઇ 
સ ામંડળ કે તેના મુ ય મથક ન ી કરવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. સિૂચત ઓથો રટીના ચેરમને તરીકે રા યના પૂરાત વ 
ખાતાના િનયામક ીને સૂચવલે છે જ ે ોટોકોલ માણે પણ યો ય જણાતંુ નથી. ગુજરાત નગર િનયોજન અને શહેરી િવકાસ 
િવભાગ ૧૯૭૬ અિધિનયમના િનયત થયેલ કિમટીની ગવાઇ મુજબ જ ે તે મહાનગરપાિલકા, નગરપાિલકા અને પંચાયત 
કિમટીનું ગઠન કરીને પોતાના િવ તારમાં હેરીટેજ રે યુલેશનની બાબતને અપનાવી શકે છે. 
 માનનીય અ ય ી, સતા મંડળ ારા હેરીટેજ એ રયાનુ ંસવ ણ, સંકલન, નાણાકીય ગવાઇ માટે સૂચન છે. પરતુ ં

વતમાન િનયમો મુજબ યુિનિસપલ કિમશનર ીને આ અંગે મળેલ સતા અંગે યુિનિસપલ કિમશનર ી અમદાવાદ ારા 
હેરીટેજની યાદી અંગેની કામગીરી કરવામાં આવેલ હોય અ ય મહાનગરપાિલકાઓ તથા નગરપાિલકાઓન,ે થાનીય સં થાઓ 
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પણ એ મુજબની કામગીરી કરી શકે છે. શહેરી િવ તારમાં આવેલ રિ ત મારકો ઉપર ચોકીદાર એટેડ ટની યવ થા છે તથા 
શહેરમા ં કાયદો અને યવ થા માટે પોલીસ તં  પણ છે તેથી દરેક હેરીટેજ મકાનો, શેરી કે પોળ માટે અલાયદી િસ યો રટી 
ફોસની યવ થા ઊભી કરવાની જ ર જણાતી નથી. તેમ છતાં થાિનય સ ા મંડળન ેયો ય લાગે તેવી િસ યો રટી માટેની 
યવ થા કરી શકે છે. સરકારના બી  કોઇ કાયદામાં ગમે તે મજકર હોય તેમ છતાં સતા મંડળની અગાઉથી પરવાનગી લીધા ુ

િસવાય અ ય કોઇ પણ સતા મંડળે હેરીટેજ એ રયાની અંદર િવકાસની કોઇ કામગીરી હાથ ના ધરવા અંગેની ગવાઇ પણ 
કાયદાઓમા ંકરવામાં આવેલ છે. રા ય સરકાર અન ેકે  સરકારના પૂરાત વ અિધિનયમની ગવાઇ પૈકીની કોઇ ગવાઇનુ ં
ઉલંઘન કરે એવી કોઇ પણ યિ તને કેદની સ  તેમજ દંડની ગવાઇ છે જમેા ંઆવ યકતા જણાયે સુધારો કરી શકાય તેમ 
છે. આમ રા ય સરકાર, કે  સરકારના પૂરાત વ અિધિનયમ અને સરકારના શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગના 
તા. ૨૦મી સ ટે બર ૨૦૦૭ના હેરનામાથી ગુજરાત નગર આયોજન અને શહેરી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ના સુધારાથી 
અમલમાં અમદાવાદમા ંશહેર માટે હેરીટેજ રે યુલેશન એ ટ અમલમાં હોઇ આ િવધેયકની આવ યકતા જણાતી નથી. આથી 
માનનીય ધારાસ ય ીને હ િવનંતી ક  છ કેું ં ંુ , તેઓ આ િબનસરકારી િવધેયક પાછ ખચે એવી મારી લાગણી છેુ ં . 
  ી ભૂપે ભાઇ  ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જ ેજવાબ રજ કય  છે તેનાથી મને સંતોષ છે ૂ
એટલ ેહ મા  િવું ં ધેયક પાછ ખચંુ છુ ું ં . માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કેું ં ંૂ ુ , સન ૨૦૧૮નું િવધેયક માંક ૨૨- સન 
૨૦૧૮નુ ંપોળ અને અ ય હેરીટેજ િબિ ડગનું સંચાલન ં (વાિણ યક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અન ેહેરીટેજ ટકચરની ળવણી 
િવધેયક પાછ ખચી લેવાની સભાગૃહ મને અનુમિતુ ં  આપે.  

  મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 ી ભૂપે ભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ સનું  ૨૦૧૮નુ ં િવધેયક માંક ૨૨- સન ૨૦૧૮નું પોળ અન ે
અ ય હેરીટેજ િબિ ડગનું સંચાલન ં (વાિણ યક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અને હેરીટેજ ટકચરની ળવણી િવધેયક, ર૦૧૮ 
પાછ ખચી લ  છુ ું ં .  
 અ ય ી : િવધેયક પાછ ખચવામા ંઆવે છેુ ં .  



તા. ૨૭મી ફે ુઆરી, ૨૦ર૦  
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 સન ર૦૧૮નું ગુજરાત િવધેયક માંક-૯ 
હેર સં થાઓએ ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ કરવા બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮   

રા યમાં હેર સં થાઓ ારા થતા ખોટી ગુજરાતી ડણીના ઉપયોગને િનયં ણમાં રાખવા માટે ગવાઇ કરવા માટેનું 
િવધેયક. 

 ીમતી મનીષા વકીલ(વડોદરા શહેર) : માનનીય અ  ય ી, હ  તાું વ રજ ક  છ કેૂ ું ં , રાજપ માં અગાઉ િસ  
થયેલ સન ૨૦૧૮નું િવધેયક માંક-૯ સન ૨૦૧૮નુ ં હેર સં થાઓએ ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ કરવા બાબત 
િવધેયકનું પહેલું વાચન કરવામા ંઆવ.ે  

 તાવ રજ કરવામાં આ  યોૂ . 
 ીમતી મનીષા વકીલ : માનનીય અ ય ી, માણસના જ મની સાથે જ કોઇ થાન હોય તો તે માતૃભાષા. 
ગુજરાતી એ દરેક ગુજરાતીની દૂધની ભાષા છે. જ મતાની સાથે જ જ ે તે ભાષા બાળકના કાનમાં સંભળાય છે તે આપણી 
માતૃભાષા. તહેવારની અને વહેવારની ભાષા પણ આપણી માતૃભાષા. તમે રા ે સપનામાં જ ેભાષામાં સપના જઓ એ પણ ુ
આપણી માતૃભાષા. સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓનો િવકાસ ગુજરાતીની સં કૃિ , સંર ણ અને સંવધન માટે આપણી માતૃભાષા 
ગુજરાતી ખૂબ જ શુ  હોય તે અ યંત જ રી છે. અ ય ભાષા આપણી પાંખ બની શકે છે પણ આંખ તો આપણી માતૃભાષા 
ગુજરાતી જ બની શકે છે. મા ય ભાષા એટલે લખવાની ભાષા સવ સામા ય હોવી જ ઇએ. ગુજરાતીમાં ખૂબ જ સરસ કહેવત 
છે કે ‘‘બાર ગામે બોલી બદલાય’’ પણ બોલી તો બદલાય, ભલ ે બદલાય પણ લખવામાં ભૂલ ના ચાલ.ે ભૌગોિલક અન ે
સાં કૃિ ક રીતે આમ વા ઇએ તો બોલીઓના વિૈવ યમા ંવધારો કરે છે. ઘણા લોકો પોતાના યાકરણ દોષ અને ડણી 
દોષનો બચાવ કરવા અખાની એક કા ય પંિ ત ટાંકતા હોય છે. ‘‘ભાષાને શું વળગે ભૂત રણમાં તે તે સૂર.’’ કેટલાક લોકો 
એવી દલીલ કરે છે કે લખાણનો હાદ સમ ય છે ન?ે બસ તો યાકરણની કે ડણીની િચંતા કરવાની જ ર શું છે? જયારે 
આપણે નકકી કયુ કે ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષા ારા જ સરકારી યવહાર કરવામાં આવે યારે ડણી એ બહ મહ વની બની ુ

ય છે અને એમા ં શ દકોષ માણ ે  ન લખાય તો અથનો અનથ થતો હોય છે અને અથઘટન પણ બદલાઇ ય છે. 
સા હ ય પ રષદ ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષા બળ બને એ માટે અથાગ ય નો કરે છે અને સમાજ વનમાં પણ આનું એટલુ ં
જ મહ વ છે. આનાથી અંધાધંૂધી ન ફેલાય, િવચારોની જ ે આપ-લે થાય છે એ આપ-લે કરવામાં પણ સરળતા રહે અન ે

યાપણ કરવામા ં પણ સરળતા રહે. આના માટે કોષ બહ જ રી છે અન ે ડણી સાચી થાય એ અ યંત જ રી છેુ . લોકો 
મનફાવતી રીતે ડણી કરતા હોય છે. જમે કે પિત એટલ ેભરથાર એમા ં વ હોય પણ  કેટલાક તે પતી લખ ેઅને પતીન ે
ખરેખર પતાવી દ ેએટલ ેદીઘ-ઇ કરી દ ેએવી જ રીતે િચતાની જ યાએ િચંતા લખવાથી અથનો અનથ થઇ ય. એવી જ રીતે 
સુરત અને સૂરત, પૂરી અને પુરી બેમા ંફરક હોય છે અને જયારે પુરીની વાત આવે છે યારે મને એક સંગ યાદ આવે છે પિત-
પિ ન બંને પાણીપુરી ખાવા ય છે. પાણીપુરી પિ નને ખૂબ ગમતી હોવાથી પિતમાં બહ ઉ સાહ હોય છે કે હ બે લેટ મારી ુ ું
પિ નને પાણીપુરી ખવડાવુ.ં બે લેટ ખાધા પછી પિ ન પૂછે છે હ એક લેટ વધારે ખાું ? તો પિત કહે છે ના ગણ ખા. એ 
નાગણ સમજ ેછે એટલે તરત કહે છે ત મને નાગણ કહી? એટલે આવો અનથ થતો હોય છે. ભાષા અને બોલી વ ચેનો તફાવત 
એ છે કે બોલીએ ભાષાનું અનૌપચા રક વ પ છે. દા.ત. કોઇ યિ ત ઓ ફસમાં પોતાના સહકમચારી સાથે વાત કરતો હોય 
યારે ઔપચા રક ઉપયોગ કરે જમે કે ભાઇ, બે લાસ પાણી લાવજ.ે એ જ યિ ત ઘરમાં પોતાની પિ નને કે અ ય કોઇ 

સ યને તે જ વાત કઇક આવી રીતે કહેશેં . બે પાલા પોણી લાવજ.ે એટલે મારા કહેવાનો અથ એ છે કે ઘર હોય કે બહાર 
એકસરખી ભાષા બોલવી ઇએ અને એ જ રીતે લખવામાં પણ આવ.ે આ બધા કારણોને લઇને અિધકૃત સં થાઓનો અને આ 

ે માં િતિ ત િવ ાનોનો સમાવેશ કરીન ે ધોરણસર ડણી માટેના સંગીન યાસો કરવાની આજની માંગ છે. હેર 
સં થાઓ સાથે ડણીનો ઉપયોગ થાય તે હેતુથી આ િવધેયક રજ ક  છૂ ું ં . આમ તો આ બીલ ડણીનું છે પણ એક બી  
પણ તકલીફ હમણા ંલોકોની એ છે કે ગુજરાતીની સાથેસાથે લીશ બોલવા લાગે છે તો એ ગુજલીશ થઇ ય છે અન ેન 
ગુજરાતી બરાબર આવડે છે, ના અં ે  બરાબર આવડે છે. આવા લોકો માટે મારે કહેવુ ંછે. ગુજરાતી પુ  આવડયું નહ  અન ેં
શીખવા ગયા અં ે  વાણી, વોટર વોટર કહેતા વ ગયો અને ખાટલા નીચે હતંુ પાણી.    
 અ  ય ી : હદીમાંં  આ કિવતા એવી છે વોટર વોટર કરકે મર ગયા ખટીયા તળ ેકા પાની. 
 ી કીરીટકમાર  ચીુ .   પટેલ(પાટણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મનીષાબેન વકીલ જ ે હેર સં થાઓએ 
ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ કરવા બાબતનો અિધિનયમ ર૦૧૮ લઇને આ યા છે અને એમણે માતૃભાષાની બહ સારી ુ
એવી િચંતા કરી છે એ બાબતે મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . હમણાં થોડા દવસ પહેલા ર૧ ફે ુઆરી એટલ ે કે િવ  માતૃભાષા 
દવસ ગયો. અમને પણ માતૃભાષાનું ગૌરવ હોય. આપણે બધા ગુજરાતી છીએ. આપણને સવને માતૃભાષાનું ગૌરવ હોવુ ં

ઇએ અને આ િવધેયકથી માતૃભાષાને ો સાહન મળે એના માટે હમેશા આપણે સૌ િચંિતત છીએં . અ યાર સુધી ગુજરાતી 
સા હ યના ઘણા બધા કિવઓએ ગુજરાતી ભાષામાં માતૃભાષાનું જ ેમહ વ છે એ સમ યું છે. કોઇએ ક ું છે કે માતૃભાષા એ 
પાસબુકની ભાષા નથી, પણ ાસ બુકની ભાષા છે. બી  કિવએ ક ું છે કે આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીની મીઠાશ તો જઓ ુ

                                         
 િવધેયક તા.૨૨મી ફે ુઆરી, ર૦૧૮ ના રોજ ગુજરાત ગવનમે ટ ગેઝેટમાં િસ  કરવામાં આ યું છે 
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સાહેબ. ખારા નમકને પણ આપણે મીઠ જ કહીએ છીએું . હમણા ંબહેને વ નુ ં પણ ગુજરાતીમાં વાની વાત કરી, એટલ ે
ગુજરાતના યુવાનો, બેકાર યુવાનો પણ રોજગારી માટે ગુજરાતીમાં સપના ઇ ર ા છે. ગુણવંત શાહે ગુજરાતી ભાષાનું મહ વ 
સમ વતા ક ું છે કે માતાના ધાવણ પછી  કોઇનો મ આવતો હોય તો તે માતૃભાષા છે. ઉમાશંકર ષીએ એમના એક 

વચનમા ંક ું હતંુ કે હ ભારતનો કિવ છ અન ેગુજરાતી ભાષામા ંલખું છું ં ંુ ુ . આ  ઘણી બધી બાબતો આપણને ઘ ં બધંુ કહી 
ય છે, પરતુ આ િવધેયક લા યા છેં . યારે ગુજરાતની થાપના થઇ અન ેગુજરાતની થમ િવધાનસભાની બેઠક અમદાવાદ 

ખાતે િસિવલ હોિ પટલ િબ ડ ગમાં મળી હતી. 
  અ  ય ી : મલી હતી એ મળી હતી. 
 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ : આ તો સાહેબ જમે ી નીિતનભાઇને કપની ફો ટ છે તેવો મારો પણ કપની ફો ટ છેં ં . 
અને એની અદંર સૌથી પહેલા જ ેિવધેયક પસાર કરવામાં આ યુ ંહતંુ એની અદંર ગુજરાતી ભાષાને ગુજરાતની ભાષા તરીકે હેર 
કરવા તમામ કામકાજ ગુજરાતી ભાષામાં થવા ઇએ એવું ન ી કરવામાં આ યું હતંુ, પણ હજ પણ આ અિધિનયમ હતો એની ુ
અવગણના થયેલ છે. એના લીધે ગુજરાતની અંદર માતૃભાષાની જ ેગુજરાતી ભાષા છે, એને નુકસાન થઇ ર ું છે. હમણાં ગયા 
વષ ધોરણ-૧૦ અને ૧ર ની બોડની પરી ા લેવાઇ. એની અંદર ૩૪ ટકા િવ ાથ ઓ ગુજરાતી ભાષામાં નાપાસ થયેલ છે. 
એટલ ેઆપણે સૌ માતૃભાષાની િચંતા કરવાની જ ર છે. અ યારે દશેની અંદર જ ેલોકો ગુજરાતીઓ બહાર વસ ેછે. એક રપોટ 

માણે એમાંથી એક કરોડ લોકોને ગુજરાતની માતૃભાષા આવડતી નથી. વષ ૧૯૬૦માં િવધાનસભાની અદંર ૧૧ ઓગ ટ, 
૧૯૬૦મા ંગુજરાતના રા ય વહીવટની ભાષા બાબતનો અિધિનયમ ી હતે ભાઇ દેસાઇની સહીથી પસાર કરવામાં આ યો. 
એને ૧પ ફે ુઆરી, ૧૯૬૧ એ રા યપાલ ીએ સહી કરી અને એ અમલી બ યો. એના લીધે ગુજરાતની અદંર ભાષા િનયામક 
કચેરી સૌથી પહેલા ૯ ઓગ ટ ૧૯૬૧ના દવસે અમલમાં આવી. સૌથી પહેલા ભાષા િનયામક કચેરીમા ંનદંિકશોર િ વદેીની 
િનમણૂક કરવામાં આવી. અ યારે ગુજરાતી ભાષાને ાધા ય આપવાની, ડણી સુધારવાની વાત કરીએ છીએ. જ ેઆજ ેઆ 
ભાષા િનયામકની કચેરી છે, એની અંદર પુરતો ટાફ નથી. આપણે સૌએ િવચારવાની જ ર છે. આપણે અહ  સૌ ગુજરાતની 
માતૃભાષાની િચંતા કરીએ છીએ. સરકારની તમામ ૪પર વેબસાઇટ છે એમાંથી મોટા ભાગની અં ે ની અંદર છે. ી 
નીિતનભાઇની નાણા ં િવભાગની વેબસાઇટ છે એ તો સંપૂણપણે અં ે ની અંદર છે. એ વેબસાઇટ પણ યારે માતૃભાષાની 
િચંતા કરતા હોય યારે આ તો ગુજરાતીની અંદર થાય એના માટે હંુ મા  સૂચન ક  છં ં ંુ . ગુજરાતી ભાષાની શ આત એક હ ર 
વષ પહેલાં થઇ હતી. પાટણના ી હેમચં ાચાયએ ંથ લ યો. એની અંદર ગુજરાતી ભાષાને ાધા ય આપવામાં આ યુ,ં એના 
પછી ઘણી બધી જ યાએ એ મહા મા ગાંધી હોય, ી ઉમાશંકર ષી હોય અન ેઘણા બધા સા હ યકારોએ ગુજરાતી ભાષાન ે
સુધારવાનો યાસ કય , પરતુ હજ પણ અં ે  ભાષાને મહ વ વધુ આપીએ છીએં ુ . ગુજરાતી ભાષાને ઇએ એટલું મહ વ 
આપતા નથી. જ ેિવ ના િવકિસત દેશો છે રિશયા, ચીન અને પાન આ તમામ દેશો એનો સંપૂણ કારનો વહીવટ એ એમની 
માતૃભાષામા ંકરે છે છતાં પણ તેઓ િવ ની અદંર ગિત કરી ર ા છે એટલે આ બાબતે જ ેકલમ-ર(૧)ની અદંર સા હ ય 
પ રષદની વાત કરી. અ યારે ગુજરાતી સા હ ય પ રષદની શુ ં પ રિ થિત છે એ આપણે સૌ ણીએ છીએ. ૧૯૦પમા ં
ગુજરાતની અંદર ગુજરાતી સા હ ય પ રષદની શ આત થઇ અને ી ગોવધનરામ િ પાઠી તેના સૌથી પહેલાં મુખ હતા, 
૧૯ર૦ની અદંર સૌથી પહેલાં અમદાવાદની અદંર જ ેપ રષદ યો ઇ હતી આ બહ એક સારી અન ે િત ાભરી પ રષદ હતી ુ
એમાં ી રિવ નાથ ટાગોરે એનું મુખ થાન િનભા યું હતંુ, ૧૯૩૬ની અંદર મહા મા ગાંધી પણ આના મુખ હતા, 
૧૯ર૯થી ૧૯પપ સુધી ી ક. મા. મુ શી આના મુખ ર ા છે. સા હ ય પ રષદની અ યારે આપણે જ ેવાત કરીએ છીએ એમા ં
ચંૂટણીઓ ન હ પણ સા હ ય પ રષદની અંદર સારા લોકો સા હ યમાં રસ ધરાવતા લોકો આવ ેએ બાબતે હ વાત કરવા માગંુ ું
છંુ. જ ેરીતે આપણે સરકારી નોકરી માટે સી- લસની પ ર ા ફરિજયાત કરી છે એ રીતે જ ેપણ લોકો બહારથી આવતા હોય 
એમના માટે પણ અહ  ગુજરાતીનો ટે ટ ફરિજયાત રાખવામા ંઆવ ેઅન ેબહેને ક ુ ં તેમ મારો એક અનુભવ કહી દ . હ જ ેું
કોલેજમાં નોકરી કરતો હતો તેમાં એક બહેન રાજ થાનથી કોલેજમા ં ોફેસર તરીકે આવેલા એમણ ેમને એક વખત પૂછેલું કે ી 
કીરીટભાઇ, તમે ગાંધી ગ ડે રહો છો? મને ખબર ના પડી મ ગાંધી ગ એટલે શું પણ પછી ખબર પડી કે ગાંધી ગ ન હ 
પણ ગાંધીબાગ. એટલે ઘણીવાર જ ે આપણને સમજણ ના પડતી હોય, ગુજરાતી બોલતા આવડતંુ હોય પણ વાંચતા ના 
આવડતંુ હોય તો આવી ઘણી બધી ભલુો થતી હોય છે એટલ ેબહેન ી જ ેિવધેયક લઇને આ યા છે એ માટે હ તેમન ેસમથન ું
આપંુ છ અને તેને ટેકો આપંુ છુ ું ં .   
 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર(સંતરામપુર) : માનનીય અ ય ી, સ માનનીય ગૃહના સ ય ીમતી મિનષાબહેન વકીલ 
સન ર૦૧૮નું િવધેયક માંક-૯, હેર સં થાઓએ ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ કરવા બાબતનું  િવધેયક લઇન ે
આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યની રચના થઇ તે પછી રા ય સરકારે સૌ થમ આ માટે અિધિનયમ ઘ ો. 
૧૯૬૧મા ંરાજભાષા અિધિનયમ ઘડીને રા ય સરકારે એવું ઠરા યું કે રા યનો વહીવટ ગુજરાતી ભાષામા ંજ થશ.ે સરકારે આ 
અિધિનયમ હેઠળ ભાષા િનયામકની કચેરીની રચના પણ કરી અન ેગુજરાતી ભાષાના િવ ાનોની મદદથી ગુજરાતીમાં સુચા  
રીતે વહીવટ થાય તે માટે વહીવટી શ દકોષ સ હત અનેક કાશનો પણ બહાર પા ા છે. આ કાશનોમા ંગુજરાતી ડણી, 
યાકરણ, વા ય રચનાઓ અને તે ઉપરાંત વહીવટી પ રભાષા ન ી કરતા વા યાંશો, ફકરાઓ પણ સમાવી લેવામાં આ યા 
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છે. હેર સં થાઓમા ં ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ થાય તે માટે રા ય સરકારની પોતાની અિધકૃત સં થા ભાષા 
િનયામકની કચેરી થકી સુપેરે કામ થઇ ર ું છે માટે અલગ યવ થા કરવી અથવા કોઇ બહારના અિધકારી નીમવા યો ય 
જણાતંુ નથી પણ મારે એટલુ ંકહેવુ ંછે ી કીરીટભાઇ અને ીમતી મિનષાબહેન ેબહ સરસ વાત કરી છે એટલે વધુ વાત કરતો ુ
નથી પણ ર૧મી ફે ુઆરી એ આપણી માતૃભાષા દવસ તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ પણ આપણા ગુજરાતના લોકોન ેપણ 
એની ખબર હોતી નથી. ઘણીવાર અમારે કલોૂ , કોલે મા,ં ાથિમક શાળાઓમા ંજવાનું થતંુ હોય છે. યા ંકાળા પા ટયા ઉપર 
િશ કિમ ો  લખતા હોય છે, િવઝીટ બુકમાં ન ધ કરતા હોય છે એમાં પણ ઘણી ભાષાકીય ભલુો હોય છે. ડો. અશોક પટેલ 
તેઓએ એવું ક ું કે, નવે બર ૧૯૯૯માં યુને કોમાં માતૃભાષા દવસ ઉજવવાનું ન ી કયુ જ ેફે ુઆરી, ર૦૦૦થી દર વરસ ે
મનાવવામા ંઆવે છે જનેી પાછળનો મુ ય ઉ ેશ ભાષા અને સં કૃિતની િવિવધતાન ેસ માન આપવાનો તથા બહ ભાષાવાદન ેુ

ો સાહન આપવાનો હતો. દુિનયાની ૭૦૦૦થી પણ વધુ ભાષાઓમાંથી અરધી ભાષાઓ ખલાસ થવાની તૈયારીમાં છે યારે 
ભાષા લઘુમિતમાં છે. તેથી તેના સંર ણ માટે દુિનયાની િવિવધ સં કૃિત ધરાવતા લોકો વ ચે સંવાદ અને સંપક સાધવા તેમજ 
તેમને સમ વવા માટે દરેક સમાજની મુત કે અમૂત ધરોહરને વંત રાખવા માટેનુ ંસ મ સાધન  કોઇ હોય તો તે માતૃભાષા 
છે. આમ તો ગુજરાતી ભાષામાં આપણા યાકરણના ંથો પણ છે. યાકરણ ઉપરાંત ડણીનુ ંપણ ખૂબ જ મહ વ છે. ડણી 
ફેરથી પણ ઘણી ભૂલો થતી હોય છે. ઘણી વખત પાણી આપણે દીઘ લખીએ તો પાણી થાય પણ પાિણને વ-ઇ લખી 
દઇએ તો હાથ થાય. દીન દીધ-ઇ લખી દઇએ તો પછી ગરીબ થાય અને દનને વ-ઇ તો પછી દવસ થાય છે. એવી ઘણી 
બધી ભૂલો થતી હોય છે એટલ ેઆપણા રા ીય કિવ ભારતચં  હ ર ં  એવુ ંકહે છે કે, નીજ ભાષા ઉ િત આવે સબ ઉ િત કો 
મૂલ, િબનુ િનજ ભાષા ાનકી િનકટ ન એ કે શુલ. િમ ો, આપણે આપણી ખુમારી આપણી માતૃભાષાથી જ ઉ ગર કરવી 
પડશ.ે આપણા સરકારી કમચારીઓ છે તેને આપણે ગુજરાતી ભાષાની વારવાર તાલીમ આપવી ઇએ અને એની અલગ ં
અલગ પરી ાઓ પણ રાખવી ઇએ અન ે તેમન ે ો સાહન આપવું ઇએ. આપણા ભાષા િનયામકની કચેરીન ે થોડીક 
ગિતશીલ કરવી ઇએ. કચેરી તો છે પણ તેન ેગિતશીલ બનાવવી ઇએ. અ યારે આપણે જ ેબોડ ઉપર સરીતા ઉ ાન જ ે
શ દ લખેલો છે મોટા અ રમાં તે શ દ પણ ખોટો છે. આપ  અિતિથગૃહ છે તે પણ ભાષાકીય ભૂલોમાં અિતિથગૃહમાં થ ઉપર 
દીધ-ઇ લખેલ છે તે પણ ખોટ છે આ પણ આપણે સુધારવુ ં ઇએું . રાજયમાં આપણે પુ તક પરબોને ો સા હત કરવા 

ઇએ. પુ તક મેળાઓનું તાલુકા ક ાએ આયોજન કરવુ ં ઇએ. રાજયની લાય ેરીઓન ેલોકભો ી, લોકભો ય અન ેઅ તન 
બનાવવી ઇએ. આપણા ગ ડલ ટેટની માતાઓ પણ ખૂબ જ ભણેલી િશિ ત અન ે સા ર હતી અન ે ગાયકવાડ ટેટમા ં
લાય ેરીઓની શ આત થઇ હતી. આજની યુવાપેઢી જ ેછે તે નવી પેઢી એક લીટી ગુજરાતીમા ંબોલ ેછે અને તેમા ંઅં ે  શ દો 
ઘણા બધા આવી ય છે. બાકી ગુજરાતીમાં બોલે છે. અં ે  ભાષાને ે  ભાષા સમજ ેછે. પણ અં ે માં તો ૨૬ આ ફાબેટ 
છે. આપણી ગુજરાતી ભાષા છે તેમા ંઆપણી વણમાલાના ૪૩ અ રો છે. હલ ત છે, મુ ા છે, િનસગ છે અને અનુ વાર છે. 
આ જ ેઆપણી નાની નાની ભાષાકીય ભલૂો છે તેને આપણે જયારે ખોટી રીતે મૂકતા હોઇએ છીએ યારે અથનો અનથ થઇ 
જતો હોય છે.   
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના આપણા મ યકાિલન કિવ અખાએ જઓે જતેલપુરના એટલે કે આપણા 
અમદાવાદના જ વતની હતા. તેમણે પણ ક ું કે કયારેક અથનો અનથ થાય તેમના માટે તેમણ ેએક અખાના છ પા એની એક 
પંિકત આપને કહ છ કેું ંુ , આંધળો સસરો અને સરગટ વહ કથા સાભંળવા ચા યા સૌુ , ક ું કશુંક અને સાંભ ુ કશુંક આંખનુ ં
કાજલ ગાલે ઘ યુ.ં એટલે કયારેક અથનો અનથ થતો હોય છે એવા શ દો પણ આપણે યાને રાખીન ે આપણે ડણીમા ં
સુધારો કરવાની જ રયાત છે. શ દો સમૃ  શ દો છે અને િવભુકત શ દો છે. મોર એક શ દ છે મોર એટલે પ ી અન ેસાથ ે
સાથે મોર અધ આકાર આપણે લખીએ તો આંબાનો મોર થાય. સાથે સાથ ેગોળ એટલ ેગોળ એ આકાર છે પણ  ગોળ ઉપર 
અધ ચં ાકાર લખીએ તો ખાવાનો પદાથ થાય છે. ચોરી એ ત કરી છે લૂંટફાટ એવો અથ થાય છે પણ ચોરી પર અધ ચં કાર 
આપણે લખીશું તો દુ હા દુ હનને જ ેલ  કરાવીએ છીએ તે થાય. શોક એટલ ેદુઃખ અને શોક શ દ પર અધ ચં કાર લખીશું તો 
આંચકો. આવા કેટલાય શ દો છે પણ આપણે ગુજરાતના લોકો શુ  ગુજરાતી બોલી શકતા નથી, શુ  ગુજરાતી લખી શકતા 
નથી અને ગયા વષ બોડમાં એસ.એસ.સી.માં કેટલાક િવ ાથ ઓ ગુજરાતીમાં ફેઇલ થયા હતા તે દુઃખદ બાબત છે. માનનીય 
અ ય ી, મારી આપના મા યમથી િવનંતી છે કે આપણી ગુજરાત સરકારના જ ે યાકરણના ઘણા બધા ંથો છે તેન ે
ક રયાવરમાં અથવા લ સંગે આપણે ભેટમાં પણ આપવા ઇએ. ભગવ  ગૌમંડળ છે, સાથક ડણીકોષ છે, િવિનત 

ડણીકોષ છે વગેરે. આપણી ગુજરાતી ભાષાના શ દકોષો, ડણીકોષો છે તે સ તા દરે મળી રહે તેવી યવ થા પણ કરવી 
ઇએ અને લ સંગોમાં આપણે ભેટમાં પણ આપણા દીકરા-દીકરીઓને ક રયાવરમા ં પણ તે આપવા ઇએ તો સાચી 
ડણીનો ઉપયોગ આવનારા સમયમાં આપણા િમ ો પણ કરી શકશ.ે અહ યા કાલ ેજ ેબજટે રજ કય ુ તેમાં ભાષાકીય ભૂલો ૂ
ઇએ તો કેટલી બધી છે! િવ ાસ શ દ છે તે પણ ખોટો છે અને સાથે સાથે રાજયના પાટનગર ગાંધીનગરની સરુ ા યવ થા 

સુ ઢ કરવા અન ે કિમશનર શ દ પણ ખોટો લખેલો છે. એટલે આપણ ે બધાએ સાથ ેમળીને ખરેખર આ ભાષા શુિ  માટે, 
ડણી માટેની િચંતા યકત કરીને આવનારા સમયમા ંઆપણે સઘન યાસો કરીશુ ંઅન ેમાનનીય મિનષાબેન વકીલ આ જ ે

િવધેયક લઇને આ યા છે તેને હ સમથન તો આપુ છ પણ તેના માટે ભાષા િનયામક કામ કરે છે એને આપણે વધુ સ ય ું ંુ
બનાવીએ અન ેઆપણા અિધકારી િમ ોને તાલીમ આપીને આગળ વધારીએ તો હ નથી માનતો બહારથી કોઇની િનમણૂક ું
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કરવાની જ ર પડે! હ સમથન પણ આપુ છ અને સાથે સાથે આપણે આવનારા સમયમાં ભાષા માટે બધા િચંતા કરીએું ંુ , 
ધ યવાદ.   
 અ  ય ી : માનનીય િ જશે મેર , કિવતા હોય તો પહેલેથી શ  કર .  
 ી િ જશે મેર  (મોરબી): માનનીય અ ય ી, સદન સ ય ીમતી મનીષાબેન વકીલ જ ેિવધેયક લઇન ેઆ યા ં
છે તેના ઉ ેશ અને કારણો મ ગહનતાપૂવક વાં યા છે. અિધિનયમની ગવાઇઓમાં પણ હ ડો ઉતય  છું ંુ , ભાષા એ આપણો 
વૈભવ છે, ભાષા શુિ નો હ ખુદ આ હી છ અને આપ પણ ભાષા વૈભવના આિશક છોું ંુ . યારે આ ભાષા બાર ગાઉએ બોલી 
બદલાય. એક ભાષા લોક ભાષા છે અન ેએક ભાષા ોક ભાષા છે. લોક ભાષા એટલે આપણી ગુજરાતી અને ોક ભાષા 
એટલે આપણી દેવ લોકી ભાષા સં કૃત. ગુજરાતી માતૃભાષા છે, આપણી રા ભાષા હ દી અને િવ  ભાષા અં ે  જ ેગણીએ 
તે અહ  આપણી જ ેવાત છે, એમાં આપ ં રાજય મહારા માંથી ભાષીય રાજય તરીકે જદું પડયું અને જ ેતે વખતે આપણે ુ
આપણી ગુજરાતી ભાષામા ંવહીવટ થાય એવો જ ેતે વખતે આપણે સંક પ હેર કય  અને ભારત સરકાર સાથેનો આપણો જ ે
વહીવટ છે એ હ દીમા ંએટલ ે કે દેવનાગરી િલિપમાં થાય તેવો આપણે જ ે તે વખતે િનણય લીધો. એમાંથી નામદાર કોટ ન ે
બાકાત રાખી અને કોટની કાયવાહી આજ ેપણ અં ે મા ંચાલે છે.  
 માનનીય અ ય ી, અહ  ભાષા િનયામક પાસે આવો સરસ ભ ય વારસો પડેલો છે યારે આપણે આ િબલમા ં
આપણે જ ેગુજરાતી સા હ ય પ રષદ છે એને પણ આવું કામ સ પવાની અન ેભાષા િનયામકને પણ સમાંતર સ ા આપવાનું જ ે
પગલું ભરી ર ા છીએ તે િવચારણા માગી લ ેતેવું છે. આપણી પાસે ી ગોવધનરામ િ પાઠીનુ ંસર વતીચં , ી કનૈયાલાલ 
મુનશીનું પાટણની ભુતા, ી ર.વ. દસેાઇની ામલ મી, અન ે ી પ ાલાલ પટેલની માનવીની ભવાઇ જવેો એક ભ ય 
વારસો આપણી પાસ ેપડેલો છે. આપણી પાસે માતૃભાષાના ખર સા હ યકારો, લેખકો અને પ કારો, કિવઓનો ગૌરવશાળી 
ઇિતહાસ પડેલો છે. આપણા વડોદરાના સુ િસ  િચંતક અન ે લખેક ી ગુણવંત શાહનુ ં એક વાકય મન ે યાદ આવે છે કે 
માતૃભાષા એ આપણી માના ધાવણ સમાન અમૃત છે. યારે મન ેઅહ  રા ીય શાયર ી ઝવેરચંદ મેઘાણીએ કહેલી કિવતા 
યાદ આવે છે. ભેટે ઝૂલ ેછે તલવાર િશવા  તારી ભેટે ઝૂલે છે, એમા ંભ તે ઝૂલે છે અન ેભેટે ઝૂલ ેછે એનું િવવરણ આ ઝવેરચંદ 
મેઘાણીએ ખૂબ સા  કયુ છેં . અહ  ભાષામાં ે  ભાષા ગુજરાતી છે. એમાંયે મીઠી ભાષા તો અમારી કાઠીયાવાડી છે. 
માણસની પરખ એની ભાષા પરથી થઇ ય છે, મહેસાણી બોલ ેકે સુરતી કે કાઠીવાડી બોલે એ માણસને આપણે લોકો બોલી 
ઉપરથી પારખી લેતા હોઇએ છીએ.  
 માનનીય અ ય ી, ભાષા ેમી તરીકે મને આ ભાષા શુ તાના િવધેયકમાં ચચા કરવાનું સૌભા ય સાંપડયું એ મન ે
ખૂબ ગ યું છે. ગુજરાતી એ આપણી માતૃભાષા એટલ ે મા હોઇ શકે અ ય ભાષા આપણી માસી કે મામી હોઇ શકે. વાકય 
રચનામા ંનર-નારીનુ ંવગ કરણ એક શૂ ય મૂકવાથી ભૂલાઇ ય છે. મારે ી ગોિવદંભાઇનો આભાર માનવો ઇએ કે એમણ ે
સહકારી ે ી ી વ ભભાઇ પટેલન ેયાદ કયા. ી વ ભભાઇ પટેલનો હ એક જમાનામાં પીું .એ હતો. રર વષનો હતો અન ે

ી વ ભભાઇ સાથ ે ડાઇ ગયો હતો. ી વ ભભાઇ આ સદન ચાર ટમ ધારાસ ય હતા, આરો ય મં ી અને પાણી પુરવઠા 
મં ી અને હાઉસ ગ િમિન ટર પણ રહી ચૂકેલા. એમનું ડાફ ટગં , નો ટગ પરફેકટ આજ ેપણ જના અિધકારીઓ મળે  છે તો ી ં ૂ
વ ભભાઇના નો ટગ અન ેડાફ ટગને યાદ કરે છેં ં . એ તે લખતા. એક વખત મારાથી એમના પી.એ તરીકે એક ભૂલ થઇ ગઇ. 
બકના અિધકારી ી એન.ટી કોટડીયાના માથે મ ડ ું કયુ તો તેઓએ મને એનો બોલાવીને ઠપકો આ યો. બકના અિધકારી 
એન.ટી.કોટડીયા મ હલા છે કે પુ ષ મ ક ું કે પૂ ં ષ છે. મ ડ એના માથે આવે  એ મ હલા હોય તોું , બકના પુ ષને તમે 
મ હલા બનાવી દો છો. આ એક અનુ વાર મ ડ પણ નર અન ેનારીન ેબદલી નાંખતંુ હોય છેું .   
 માનનીય અ ય ી, આપણી પાસે એક જનેે કહીએ ન ે કે ી ઝવરેચંદ મેઘાણીએ ક ુ ં છે િનશાન ચૂક માફ, નહ  
માફ નીચંુ િનશાન, એ પણ આપણી ભાષાનો વૈભવ છે. અમે નાના હતા, ફળદ ુસાહેબ ણે છે, બોલતા કે લીમડી ગામે ગાડી 
મલી, લીમડી ગામ ેગાડી મલી, એ સરસ વાકય છે, ભાષા શુિ  છે. ભાષાનો લેહકો પણ સારો છે. પણ તેને ધુ કરો તો પણ 
એ જ અથ થાય,  પણ એમાં લીમડી ગામે ગાડી મલી, િમ ો લખો અને એને પાછળથી વાંચો, ી રાઘવ ભાઇ, તો એનો અથ 
એ જ થાય. પણ એમાં ભાષાનું સાત ય જળવાતંુ નથી. ી પાણીનીનું યાકરણ હોય, ી હેમચં ાચાયનુ ં યાકરણ હોય અન ે
આપણે તો આ ગુજરાતમાં વાંચે ગુજરાતની એક સારી િવભાવના યકત કરી છે, ગંથાલયોમા ંજ યાઓ ખાલી છે એ જ યાઓ 
ભરાય, અને મારી તો આપના મારફત ગૃહના નાણા મં ી ીને િવનતંી છે કે અમે એમ.એલ.એ. ા ટ ંથાલયન ેઆપી શકીએ 
એવી ગવાઇ કરો તો ંથાલયમાં પણ અમા  એમં .એલ.એ.નુ ંફડ ય તો ંથાલયનું તર સુધરેં . આજ ેઆપણા સરકારના 

ણ િકતાબઘર, એ પછી અમદાવાદ હોય, વડોદરા હોય કે રાજકોટ હોય, એમાંથી આપણા સરકારી કાશનો, એના િવ ેતા 
તરીકેની આ ભૂિમકા ભજવતા હોય છે. યારે એમાં આપણા આ જ ેમ વાત કરી એમ ભાષા િનયામક કચેરીના ભાષા િવવેક, 
ભાષા સ દય, રાજભાષા, એવા ૨૫ જટેલા મૂ યવાન પુ તકો છે, એ વસાવવા ઇએ. હ જયારે આ વાત ક  છ યારે હ ું ં ં ુંુ

માિણકતાથી કહ છ કે આમાંથી મ પાંચ પુ તકો મારી અંગત લાય ેરીમાં વસા યા છે અન ેવાં યા છેું ંુ . .પી.એસ.સી.ની 
પરી ા હોય કે હેર તકતી મૂકવાની હોય કે આઇ. એ. એસ. ઓ ફસરને ગુજરાતીની ટેઇન ગ આપવાની હોય કે િનમં ણ કાડ 
બનાવવાનુ ંહોય, ોનોલો  નકકી કરવાની હોય તો એમા ંભાષા શિુ  માટે ભાષા િનયામકની કચેરી ખૂબ અગ યનું કામ કરતી 
હોય છે અને સરકારી લેખન પ િતમાં સુવા યતા જળવાય, સરળીકરણ આવે અને લોકાિભમુખ વહીવટ માટે ડાફટ ગ, જને ે
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કહીએ કે વય,ં પોતાનો પ  જ બોલ,ે મુસ ો જ બોલ ેએવું થાય તે માટે આ ભાષા શુિ ની ખૂબ જ ર છે. આજ ેમને ગૌરવ થાય 
છે કે મહા મા ગાંધી  કહેતા કે ગુજરાત િવ ાપીઠનો સાથ ડણી કોષ છે એને આપણ ેએક ભાષાનો બેકબોન ગણીને ચાલવુ ં

ઇએ. આજ ેઆપણે એ વીકારી ર ા છીએ. મારે એક વાકય કહેવુ ંછે, આપણે બધા સામા ય રીતે સાંભળતા હોઇએ છીએ કે 
અહ  ગંદકી કરવી નહ , કરનારન ેસ  થશ.ે એમા ંઅ પ િવરામ કયાં મૂકવુ,ં તો એનાથી આખો એનો અથનો અનથ થઇ જતો 
હોય છે. અહ  આમ તો જ મ ેવડોદરાના છે આપણા ીમતી મિનષાબેન પણ ઉછયા છે મુંબઇમા,ં મેટો સીટીમા,ં એટલ ેએન ે

લીશ સાથે વધુ પોતાનો યવહાર હોય. તેમ છતાં તે માતૃભાષાની િચંતા કરીન ેઆ િબલ લા યા છે યારે સવાનુમતે એ િબલ 
દાખલ થયું છે અન ે સવાનુમતે પસાર થાય એ માટે મારી માનનીય મિનષાબેનન ે લાગણીભરી િવનંતી છે કે માતૃભાષાના 
આટલા ગુણગાન ગાયા છે તો પછી િબલ પાછ ખચવાના પારોઠના પગલાં ન ભરતાુ ં . તમે તો ીમતી મિનષાબેન તમારી અટક 
વકીલ છે. એમ માતૃભાષાની આટલી બધી વકીલાત કરી હોય પછી તમારે એના અિસલનો યાલ રાખવો પડે. હવે આજ ેતમારી 
પાસે તો બેન તરીકે, ી હઠ છે, મ હલા ધારાસ ય તરીકે રાજ હઠ છે, તો હ આશા રાખું કે આ િબલને આ ગૃહ સવાનુમતે ું
પસાર કરે અને બહેન એના આ હી બન.ે જય ગુજરાતી.  
 અ ય ી  : માનનીય િ જશેભાઇ, આપે એક વાત જ ેકહી કે કોટમાં હજ ગુજરાતી ભાષા એ થઇ નથીુ , પરતુ તમારી ં

ણકારી માટે, જયુ ડિશયલ મિેજ ટેટ ફ ટ કલાસ, િસિવલ જજ િસિનયર ડિવઝન, જિનયર ડિવઝન અન ેસેસ સ અદાલત ુ
આ બધી જ યાએ હાઇકોટની સૂચના છે કે તમામ હકમ શકય હોય યાં સુધી ગુજરાતીમાં જ લખવા અને ગુજરાતીમાં જ ચૂકાદા ુ
અપાઇ ર ા છે.   
 બી  એક વાત ક  તો હ  નાનો હતો યારે  શોખ ચ ો કે અં ે  શીખવુંં ું . મ કોઇકને ક ું કે િશખડાવોને અંકલ. 
અંકલે ક ુ ં કે બી.ય.ુટી. એટલે મ ક ું બટ, પી.ય.ુટી. એટલે મ ક ું પુટ તો કહે કે  બી.ય.ુટી. એટલ ેબટ તો પી.ય.ુટી.એટલ ે
પટ કેમ ન હ? એ મન ેઆજ સુધી આવ ુ ંનથી. દસમા ંધોરણમા ંહતો યારે િવ ાથ , િશ ક અન ેિશ ણ જગત એના ઉપર 
એક ૩૦૦ શ દોનો લેખ લખવાનો હતો.  જમેન ેઆટ કલ લખવા માટે આ યો એ કલાસમા ં ગુજરાતીમાં પહેલો-બી  નંબર 
આવતો હતો. મ સરને ક ું કે મને જરા આપો તો હ  પણ લખી આપંુ તો કહે નાું , ના, ઓલ ગુજરાત  હ રફાઇમાં જવાનું છે. 
પેલા ભાઇ લખી ન શ યા. મારી બાજમા ં બેસતા હતાુ . નામ નથી આપતો. મને કહે કે તમ ેલખી નાંખો, તો મ ક ું  કે મારી 

વ-ઇ દીઘ-ઈમાં બહ ભૂલ થાય છેુ . એ વ-ઇ દીઘ-ઈ  હ સુધારી દઇશું . એ સુધારીન ેઆ યુ,ં એમા ંઆખા ગુજરાતમા ં
પહેલો-બી  નંબર આવેલો.   
 ી િ જશે મેર  : ગુજરાતીમા ં િશવા  લડતા લડતા રગમાં આવી ગયાં . એનું અં ે  એ રીતે કરતા- િશવા  કેમ 
ઇન કલર ફાઇટ ગ ફાઇટ ગ. એ જ રીતે અ  ધાવતી. અમે મોટા થયા યાં સુધી ઘોડો ધાવે છે. અ  ધાવતી એટલે ઘોડો દોડે 
છે.   
 ી સુરેશભાઇ ધ. પટેલ(મણીનગર) : માનનીય અ ય ી, અમારા મહેસાણા િજ ામાં મોટા ભાગે શુ ં ‘ હ’   આ ‘ હ’  
શ દ કઇ રીતે લખાય એનો ોફેસરોને ખબર હોય તો મને કહે કે આ ગુજરાતીમાં કઇ રીતે લખવું  એ મને ખબર નથી.  શું  ‘ હ’   
આ કઇ રીતે લખાય એની કોઇને ખબર નથી.  
  અ  ય ી : ભાષાની જ ેમધુરતા છે અને ભાષાની જ ે ચાઇ છે એની સં કૃતમાં એક વાત કહ  કે બહ ઓછા લોકોન ેું ું
આ મા હતી હશ.ે આપણે ગુજરાતી હોય કે હ દી હોય - ઉ લખીએ અને ઊ લખીએ દર અને ટ તો લઘુ ઉ અને દીઘ ઊ બે 
જ ઉ ભાષામા ંછે. અં ે માં તો એવું છે જ ન હ. પણ એક ી  ઉ છે કે જ ેકકડો સવારે સંધીકાળમા ંપહેલીવાર બોલ ેછે યારે ુ

ી  કારનો ઉ છે એ આખા દવસમાં એક જ વાર બોલતો હોય છે એ ઉ સં કૃતે શોધેલો છે આ ભાષાની મધુરતા છે.  
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ:  માનનીય અ ય ી, ... 
  અ  ય ી : હવે ભાષાની મધુરતા સાભંળો.  માનનીય મુ ય દંડક ી કહે છે કે ટેકિનકલ ફો ટ છે.  
 ી ઇ રિસંહ ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, રાજય સરકારની હેર સં થાઓમા ં ગુજરાતી ડણીનો સાચો 
ઉપયોગ કરવા માટેનું  િબન સરકારી િવધેયક  ધારાસ ય ીમતી મનીષાબેન વકીલ લઇને આ યા છે એ બાબતમાં આપણા 
રાજયના લોક િતિનિધઓ ભાષા સંબંધે કેટલી કાળ  અને િતબ તા ધરાવે છે એનું  ઉદાહરણ છે. એવું આ બાબતમાં તેઓ 
રસ લે છે અને દાખવલે િતબ તાને આવકા  છં ંુ . તેમ છતાં કેટલાક કારણોસર હ આ િબન સરકારી િવધેયક સાથે સમંત થઇ ું
શક તેમ નથીુ ં . જમે કે રાજય સરકારે મા  હેર સં થાઓમાં ગુજરાતી ભાષાની ડણી, સાચી ડણીનો ઉપયોગ થાય એટલુ ં
જ ન હ પરતુ આ સં થાઓના અિધકારીં , કમચારી ઉપરાંત રાજય સરકારના તમામ કમચારી, અિધકારી માતૃભાષા ગુજરાતી 
અને ખાસ કરીને વહીવટમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ગુજરાતી ભાષામાં એના દરેક પાસાની ચચા કેળવ ેએની પણ કાળ  લઇને તે 
માટેની યવ થા રાજય સરકારના વહીવટી તં માં કરેલી છે. તેથી આ કામગીરી ગુજરાત સા હ ય પ રષદ જવેી બહારની ખાનગી 
અ ય સં થાન ેસ પવી યો ય જણાતી નથી. વષ ૧૯૬૦માં  બૃહદ મુંબઇ રાજયમાંથી ગુજરાત અન ેમહારા  આમ બે ભાષાવાર 
રાજયોની રચના થઇ યારે  રાજયનો દરેક માણસ રાજયના વહીવટને સરળતાથી સમ  શકે તેવો સરકારનો ઉમદા આશય 
હતો. પરતુ અલગ ગુજરાત રા યની રચના સમયે મોટા ભાગના ઠરાવોં , િનયમ સં હો, પ રપ ો, કાયદા વગેરે અં ે  ભાષામા ં
જ ઉપલ ધ હતા અન ેતેથી રા યમાં સૌથી પહેલો જ ેઅિધિનયમ ઘડાયો તે રાજભાષા અિધિનયમ હતો અને તેના અમલ માટે 
િબનવૈધાિનક કારના દ તાવે  એટલે કે ઠરાવો, િનયમ સં હો, પ રપ ો, વગેરેના ગુજરાતી ભાષાંતરની કામગીરી માટે 
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રાજય સરકારની જ અિધકૃત સં થા એવી ભાષા િનયામકની કચેરીની રચના કરવામાં આવી. તેમજ વૈધાિનક કારના 
દ તાવે  એટલ ે કે કાયદા અિધિનયમ વગેરેના ગુજરાતી ભાષાંતર માટે કાયદાપંચ એટલ ે કે લો કિમશનની રચના કરવામા ં
આવી.  
 માનનીય અ ય ી, ભાષા િનયામકની કચેરી તે સમય ેરાજય સરકાર ીના સામા ય વહીવટ િવભાગ હેઠળ કાયરત 
હતી, જ ે હવ ે ૨૦૦૫થી હાલમા ં રમતગમત, યુવા અને સાં કૃિતક પવૃિ ઓ િવભાગ હેઠળ કાયરત છે. ભાષા િનયામકની 
કચેરીએ સમય જતાં ભાષાંતરની સાથ ેસાથ ેગુજરાતીમાં વહીવટ સરળ બને તે માટે ઉપયોગી પુ તકો તૈયાર કરવાનું પણ શ  
કયુ અન ે સાથે સાથ ે રા ય સરકાર ીના કમચારીઓ ઉપરાંત રા યની હેર સં થાઓના અિધકારી/કમચારીઓન ે ગુજરાતી 
ભાષાની તાલીમ આપવાની પણ શ આત કરી. માટે રા ય સરકારની તમામ કચેરીઓમાં કામ કરતા અિધકારી/કમચારીઓન ે
ગુજરાતી ભાષાની તાલીમ આપવાની યવ થા કરવામાં આવી. જથેી તેઓ વહીવટમા ં યોજવાના સાચા ગુજરાતી શ દોનો 
મહાવરો કેળવે અને વહીવટમાં ગુજરાતી ભાષાની એક સારી સમજ ઉભી થાય. ગુજરાતી ભાષાની યાપક સમજ દશાવતા ભાષા 
િનયામકની કચેરીના કાશનોનું િવતરણ સમ  રા યની સરકારી કચેરીઓમા,ં બોડ િનગમો વગેરે સં થાઓમાં કરવામાં આવ ે
છે અને આ કાશનોમા ં ડણી સંબંધી બાબતોને પણ આવરી લેવામાં આવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, અ  ેએ ઉ ેખનીય છે કે વ. ી અનંતરાય રાવળ અને વ. ી હિસત બુચ જવેા ગુજરાતી 
સા રો રા ય સરકારમાં ભાષા િનયામક તરીકે સેવા બ વી ચૂ યા છે અને તેમના જવેા િતિ ત ભાષાિવદોના માગદશન 
હેઠળ તેમજ ગુજરાતી ભાષાના ભાષાશા ીઓના યોગદાનથી ભાષા િનયામકની કચેરીના સરળ કાશનો અને તાલીમ 
સા હ ય તૈયાર કરવામા ંઆ યાં છે. આ કાશનોમાં ડણી સાચી લખાય તે ઉપરાંત શ દ યોગ અને વા યરચના પણ સાચા 
હોય તેના પર પણ ભાર મૂકેલ છે.  
 માનનીય અ ય ી, હેર સં થાઓમાં વહીવટી વડા સામા ય રીતે સનદી અિધકારીઓ હોય છે અન ે વહીવટી 
હુકમો અન ે હેર દ તાવે  તૈયાર કરવામા ંસનદી અિધકારીઓના લઘુિલિપકો એટલ ેકે ટેનો ાફસની ભૂિમકા મહ વની હોય 
છે. રા ય સરકારની ભાષા િનયામકની કચેરીમા ંઆવા લઘુિલિપકો માટે પણ ુતલેખનની પરી ાના આયોજનની યવ થા છે. 
આ ઉપરાંત આ કચેરીમાં લઘુિલિપકો માટે ગુજરાતી ભાષા કસોટી, ઉ ચતર ાિવ ય પરી ાની પણ યવ થા કરવામાં આવેલ 
છે.  
 માનનીય અ ય ી, રા યમાં યારે પણ હેર ભવનોનું નમાણ કરવામાં આવે યારે તેના િશલા યાસ, ભૂિમપૂજન 
માટેની આમં ણ પિ કાઓ અને ભવનના િનમાણ બાદ તેના ઉ ઘાટન વખતે મૂકવાની ત તીઓની ભાષાકીય શુ તાની 
ચકાસણી પણ ભાષા િનયામકની કચેરી પાસ ે કરાવવામા ં આવ ે છે. આ  ઉપરાંત રા ય સરકારમા ં સેવા બ વતા િબન-
ગુજરાતી કમચારીઓ/અિધકારી ીઓ માટે ગુજરાતી ભાષાની પરી ાઓનું આયોજન પણ ભાષા િનયામક ીની કચેરી ારા 
કરવામા ંઆવે છે. કમચારી ીઓ/અિધકારી ીઓ જ ેતે સંવગ માટે િનયત કરવામા ંઆવેલી પરી ા પાસ કરે તે પછી જ તેમન ે
વાિષક ઇ ફો આપવામા ંઆવે છે.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતી ભાષાની સાચી ડણી થાય એ માટે માનનીય સ ય ીની કાળ  અને િચંતા સમ  
શકાય તેમ છે પરતુ આપણી ગુજરાતી ભાષા િવશાળ જન સમુદાયને પશં  છે. આથી મા  હેર સં થાઓ પાસ ેજ ડણીનો 
સાચો ઉપયોગ કરાવવાની બાબત ઘણી મયા દત બને છે. વળી રા ય સરકારની પોતાની જ અિધકૃત સં થા ભાષા 
િનયામક ીની કચેરી આ કામગીરી સારી રીતે કરી રહી છે અન ે તે માટે કોઇ અલાયદા કાયદાની કે તેના પાલન માટે કોઇ 
બહારની સં થાની કે બહારની સં થાના અિધકારીના દેખરેખ કે તેઓના િનયં ણની જ ર નથી. માનનીય સ ય ીને મારી 
િવનંતી છે કે તેઓ આ િબન-સરકારી િવધેયક પાછ ખચેુ ં .  
 ીમતી મનીષા વકીલ : માનનીય અ ય ી, મારા િબલ ઉપર આ સભાગૃહના માનનીય સ ય ીઓએ ભાગ લીધો 
તેમના યે હ આભાું રની લાગણી ય ત ક  છં ંુ . માનનીય મં ી ીના જવાબથી પણ હ સંતુ  છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે સન ેું ં ંૂ ુ ૨૦૧૮નું િવધેયક માંક-૯, સન ૨૦૧૮નુ ં હેર સં થાઓએ 
ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ કરવા બાબત િવધેયક પાછ ખચી લેવાની સભાગૃહની અનુુ ં મિત માગંુ છંુ. 
 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 

 ીમતી મનીષા વકીલ  : માનનીય અ ય ી, હ િવધેયક ું પાછ ખચી લ  છુ ું ં .  
 અ ય ી : િવધેયક પાછ ખચવામાં આવે છુ ં ે .  
 

સભાગૃહનું કામકાજ રા ીના ૯-૦૦ વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસારં  
 શુ વાર, તા. ર૮મી ફ ુઆરીે , ૨૦ર૦ના રોજ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 

 
 



સ યનું નામ િવષય
 પાના 
નબરં

અ યકમાર પટલુ ે ાથિમક િશ કોની નોકરી સળંગ ગણી લાભ આપવા બાબત ૫૦૪
વડોદરા અને મનગર િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને એસટીની વસૂલાત ૩૦૦
વડોદરા અને નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર કિષિવષયક વીજ ડાણૃ ૩૫૫
વડોદરા અને ભ ચ િજ ાની શાળામાં ક યુટર વગ ચલાવવા બાબત ૫૫૪
વડોદરા અને ભ ચ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે ૧૭૫
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૫૯૩
વાહન યવહાર િવભાગના તાબા હેઠળ આવેલ બોડ-કોપ રશને ૧૦૧

અજમલ  ઠાકોર ખેરાલુ તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ વાવેતર ૫૭૫
ખેરાલુ બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૩૩
ગણપત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૩૨
પાટણ િજ ામાં મંજૂર કરલ નવા ાથિમક આરો ય ક ોે ે ૩૧૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના ૩૬૭
મહેસાણા િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૧૩૪
મહેસાણા િજ ામાં કૃિષ મહો સવનો ખચ ૧૯૯
મહેસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૪૮૨

અ તિસંહ ચૌહાણ મ હસાગર અને પંચમહાલ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૫૦૧
મહીસાગર અને ખેડા િજ ામાં વાઇન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયેલ 

કસોે
૩૨૩

મહીસાગર અને મનગર િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને એસટીની વસૂલાત ૩૭૬
મહીસાગર અને તાપી િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે 189

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે ૨૨૯

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૫૫૧
મહીસાગર અને વડોદરા િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૧૨૧

અનંતકમાર પટલુ ે તાપી અને નવસારી િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૫૩૭
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૪૮૭
નવસારી અને ડાંગ િજ ામાં વાઈન લુ, મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયેલ કસોે ૪૦૩
નવસારી અને દાહોદ િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને એસટીની વસૂલાત ૩૫૮
નવસારી અને ભ ચ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો ૫૮૦
નવસારી અને વલસાડ િજ ાઓમાં ર તાઓની કામગીરીની મંજૂરી ૩૦૨
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં સે ીય ખેતી ૧૫૬

અિનલ િષયારા અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની આ મશાળાનું મંજૂર મહેકમ ૪૮૩
ભારતના બંધારણના અનુ છેદ ૩૬૮(ર) અ વયેનો તાવ ૫૧
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના 

ન ધાયેલ કસોે
૪૧૭

રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) ૬૦૩
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને એસટીની વસૂલાત ૩૭૪
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૨૦૧
ગુજરાત રા ય વાહન યવહાર િનગમને વો વો બસ ખરીદવા ફાળવેલ રકમ ૧૩૯
િભલોડાની કોટજ હોિ પટલને અપ ેડ કરવાની કામગીરી બાબતે ૩૨૨

અંબરીષ ડેર અમરલી િજ ાની શાળાઓના િબ ડ ગોના મરામત માટ રકમે ે ૫૫૭
અમરલી િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની ક યા છા ાલયે ૫૦૬
અમરલી િજ ામાં ગામોને એસે .ટી.બસની સુિવધા ઉપલ ધ કરવા બાબત ૯૭
અમરલી િજ ામાં પોટસ કો પલેકસ માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૭૨
રા યમાં જનેરીક દવાઓની માગદિશકા બાબતે ૩૫૨

પુ તક-૬૯  િવષયસૂિચ ચોથી ણીે
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હમોફલીયાના દદ ઓને સરકારી હોિ પટલમાં સારવાર આપવા બાબતે ૩૯૯
અભેિસંહ તડવી છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ક ટર યોિત યોજનાુ ૩૮૪

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ ૨૨૩
છોટાઉદેપુર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૧૭૬
છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૦૪
છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના ૪૭૫
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત ૫૨૫
નસવાડી તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૭૨
વડોદરા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૩૩૨
વડોદરા સરકારી મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૨૪

અિમત ચાવડા ભારતના બંધારણના અનુ છેદ ૩૬૮(ર) અ વયેનો તાવ ૪૮
શ દો દૂર કરવા અંગે ૬૪

અજુનિસંહ ચૈહાણ ખેડા િજ ામાં શાળાના વગવધારા માટની દરખા તે ૫૩૪
નડીયાદ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૮૫
ખેડા િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૩૭૪
ખેડા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજૂર થયેલ આવાસો ૧૧૮
ખેડા િજ ામાં રમતમંડળોને આિથક સહાય આપવા બાબત ૧૮૫
ખેડા િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૭૮
ભાદરણથી િકખલોડ રોડને પહોળો કરવાનું આયોજનં ૩૨૨

અ ણિસંહ રણા ભાડભૂત બેરજ યોજનાને મંજૂરીે ૩૮૨
ઝઘડીયા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૩૦
ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ૧૯૨
ભ ચ િજ ામાં ઘર વપરાશના વીજ ડાણો ૩૩૦
ભ ચ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૧૨૫
ભ ચ િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૫૩
હાંસોટ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ ૫૦૪

અરિવંદ છો. પટલે રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૫૫
કપરાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૭૬
ડાંગ િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૩૩
નવસારી િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૨૮૬
વલસાડ િજ ામાં રાયપન ગ યુનીટ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે ૧૩૬
વલસાડ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૪૮૪

અરિવંદ રૈયાણી પોરબંદર િજ ામાં ફિશંગ બોટોમાં ફાઈબર રોપ પર સહાય ૯૭
મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત િવ ાથ ઓને સહાય ૪૯૦
રાજકોટ િજ ામાં લાિ ટક મિ ચગ માટ મળેલ અર ઓે ૧૭૨
રાજકોટ િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૩૦૨
સૂ ાપાડા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજૂરી ૫૩૮
સરખેજ ધોળકા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૫૮

અરિવંદ રાણા ડાંગ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૫૬૪
તાપી િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટ થળોના કામોે ૧૩૨
તાપી િજ ામાં ાથિમક શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સગવડો ૫૯૮
સુરત િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૯૭
સુરત િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૩૨૮
સુરત મહાનગરપાિલકામા ફી-પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સહાય ૫૧૩
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અરિવંદકમાર ગાંુ . પટલે
પોળ અને અ ય હે રટજ િબિ ડગનંુ સંચાલન ે ં (વાિણ યક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અને હે રટજ ે

ટકચરની ળવણી િવધેયક, ર૦૧૮
૬૨૪

અમદાવાદ િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત ૨૧૦
અમદાવાદ િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજૂર જ યા ૫૩૦
અમદાવાદ િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે ૩૫૦
અમદાવાદ શહેરમાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૧૫૨
ધોળકા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૭૯
પાટણ જકશન ઉપર લાયઓવર પુલનું બાંધકામં ૪૩૬
ભાવનગર િજ ામાં મંજૂર કરલ નવા ાથિમક આરો ય ક ોે ે ૩૯૯
વલસાડ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી ૨૦૦

અિ નભાઈ કોટવાલ અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ ૫૧૩
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરી ૩૪૭

સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી વારા સવે ૨૩૧

સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અર ઓે ૧૯૪
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૩૯૬
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૫૬૫
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૨૯
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં તાલુકાવાર કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૪૩૪

આનંદભાઇ ચૌધરી અ , નાગ રક પુરવઠો અને ાહકોની બાબતોના િવભાગના તાબા હેઠળ આવેલ બોડ-કોપ  રશને ૧૪૮

તાપી અને સુરત િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરી ૪૨૦
સુરત અને ભ ચ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ ૫૨૪
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૫૪
સુરત અને તાપી િજ ામાં તાલુકાવાર કિષિવષયક વીજ ડાણૃ ૩૭૯
સુરત અને ભ ચ િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને .એસ.ટી. ની વસૂલાત ૩૨૮
સુરત અને વડોદરા િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૪૭૩

આર. સી. મકવાણા ભાવનગર િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૬૮
ભાવનગર સરકારી મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૧૧
ભાવનગર િજ ામાં કો ડ ટો રજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૧૬
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૪૮૨
ભાવનગર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી ૧૮૩
િશહોર બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૨૬

આર.સી.ફળદુ રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) ૬૧૪
આશાબેન પટલે ચાણ મા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૫૫૮

પાટણ િજ ામાં મંજૂર કરલ નવા ાથિમક આરો ય ક ોે ે ૩૪૪
મહેસાણા િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હેઠળ લાભ 595

મહેસાણા િજ ામાં "મા" અને "મા વા સ ય" યોજના ૩૯૪
મહેસાણા િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે 175

મહેસાણા િજ ામાં ટી યુક ચર લેબોરટરી એકમ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૦૨
મહેસાણા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂરી ૫૦૮

ઇ તિસંહ પરમાર ખેડા અને છોટાઉદેપુર િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૪૦૩
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો ૫૫૬
ખેડા અને મહીસાગર િજ ામાં તાલુકાવાર કિષિવષયક વીજ ડાણૃ ૩૫૭
વાય ટ સિમટ-૨૦૧૧ અને ૨૦૧૩ માં એમ.ઓ.યુ. ૫૦૫

ઇમરાન ખેડાવાલા અમદાવાદ િજ ા અને શહેરમાં પેિશયલ કોટ બનાવવા બાબત ૪૮૪
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અમદાવાદ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર દબાણ ૫૭૬
અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલ ખાતે રોબોટની ખરીદી બાબત ૩૬૯
અમદાવાદ િજ ામાં તલાટી કમ મં ીનું મંજૂર મહેકમ ૫૩૩
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં અનાજના ખરખર જ રી જ થાનું િવતરણે ૨૨૩
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં કાડ ધારકોને અનાજનો પૂરવઠો પૂરો પાડવા બાબત ૧૭૪
મા અમૃતમ, મા કાડ યોજના અ વયે સુિવધા ન આપવા બાબત ૩૧૪
વાહનો ઉપર નંબર લેટ લગાડવાની કામગીરીની ફ રયાદો ૧૦૦
પોળ અને અ ય હે રટજ િબિ ડગનું સંચાલન ે ં (વાિણ યક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અને હે રટજ ે

ટકચરની ળવણી િવધેયક, ર૦૧૮
૬૨૫

ઇ રભાઇ ર. પરમાર ભારતના બંધારણના અનુ છેદ ૩૬૮(ર) અ વયેનો તાવ ૫૧
ઇ રિસંહ ઠા. પટલે ગુજરાત સહકારી મંડળી (સુધારા) સુધારા િવધેયક, ર૦૧૮ ૬૨૦

પોળ અને અ ય હે રટજ િબિ ડગનું સંચાલન ે ં (વાિણ યક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અને હે રટજ ે

ટકચરની ળવણી િવધેયક, ર૦૧૮
૬૨૬

ઈ તિસંહ પરમાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૨૭
ખેડા અને ભાવનગર િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરી ૩૦૧

ઋિ વકભાઇ મકવાણા
ધાનમં ી ફસલ િબમા યોજના અંતગત ખાનગી િવમા કપનીઓના કામમાં બેદરકારી દાખવવાની ં

ફરીયાદો
૨૦૫

સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં ન ધાયેલ ખાતેદાર ખેડતોે ૂ ૧૪૪
શ દો દૂર કરવા અંગે ૭૫
રા યમાં ા ટડ શાળાઓમાં િબન શૈ િણક કમચારીઓની ભરતીે ૪૮૫
સુર નગર અને બોટાદ િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરીે ૩૩૭

ઋિષકશ ગે . પટલે રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૪૭
પાટણ િજ ામાં મંજૂર કરલ નવા ાથિમક આરો ય ક ોે ે ૩૦૯
મહેસાણા િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૧૫૧
મહેસાણા િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચૃ ૨૦૯
મહેસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૫૬૫
મહેસાણા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂરી ૫૧૫
મહેસાણા િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હેઠળ લાભ ૫૯૮
મહેસાણા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૪૦
લાડોલ થી કહીપુર વાયા જ ાલ ર તાને પહોળો કરવાનું આયોજનં ૩૬૫

કતનભાઇ ઇનામદારે િબરસા મુંડા ટાયબલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૪૮૫
વડોદરા િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૯૯
નમદા િજ ામાં દુધ સં વની યોજનાનો લાભ ૫૩૪
નમદા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૧૭૪
નસવાડી તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૭૭
વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૨૨૨
વડોદરા સરકારી મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૨૫

કનુભાઇ દેસાઇ નવસારી િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૩૫૯
કપરાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૭૪
ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૫૧
વલસાડ િજ ામાં પેટા ક ોની ઘટે ૩૦૩
વલસાડ િજ ામાં રાયપન ગ યુનીટ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે ૧૩૯
વલસાડ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૩૦
વાપી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૭૯
અમદાવાદ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે ૫૨૬
ધોળકા થી સહીજ રોડને ચારમાગ ય કરવાનું આયોજન ૩૩૩
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કનુભાઇ બારૈયા ભાવનગર અને બોટાદ િજ ાની શાળામાં ઓરડાની ઘટ ૪૯૧

ભાવનગર અને અમરલી િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે ે ૧૬૬

ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૮૨
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૫૮૩
ભાવનગર અને વલસાડ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજનાે ૨૧૯
ભાવનગર સર ટી હોિ પટલનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૮૪
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં આંગણવાડીના મકાનોની ઘટ ૫૪૧
ભાવનગર અને બોટાદમાં િજ ાવાર આરો ય ક ો મંજૂર મહેકમે ૩૩૨

કનુભાઈ પટલે અમદાવાદ િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૩૪
અમદાવાદ િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ ૧૯૯
અમદાવાદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૭૨
નડીયાદ થી ખા જ ચોકડી રોડને ચારમાગ ય કરવાનું આયોજન ૩૮૫
િવરમગામ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ ૪૭૬

કબેરભાઇ ડ ડોરુ કડાણા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ ૫૦૧
હેર સં થાઓએ ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ કરવા બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮ ૬૨૯

રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૪૧
નવસારી િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૩૫૬
બાલાિસનોર રૈયાલી ખાતેના ડાયનાસોર યુિઝયમ ખાતે વાસીઓની સુિવધા માટનું આયોજને ૧૩૧
મ હસાગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના ૫૫૨
મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૧૯૬
માંડલથી સંગપુર ર તાને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૦૦
લુણાવાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૯૦
િવરપુર બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૩૨

કરશનભાઇ સોલંકી ચાણ મા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૮૦
મહેસાણા િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના ૩૭૨
મહેસાણા િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે ૧૬૧
મહેસાણા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસુલાત વૃિ માં સહાય ૨૪૫
ગણપત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૩૦
ધોળકાથી સહીજ રોડને ચારમાગ ય કરવાનું આયોજન ૩૧૯
મહેસાણા િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચૃ ૨૧૬
લાડોલથી કહીપુર વાયા જ ાલ ર તાને પહોળો કરવાનું આયોજનં ૪૧૫

કવર ભાઇ મોું . બાવિળયા ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૫૦
કશુભાઇ નાકરાણીે ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૪૯૩

ભાવનગર િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે ૨૯૩
ભાવનગર સરકારી મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૦૧
િશહોર બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૪૬
ભાવનગર િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૬૪
ભાવનગર િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૫૪
ભાવનગર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી ૨૧૮

કસરીિસંહ સોલંકીે ખેડા િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૩૧૧
ખેડા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજૂર થયેલ આવાસો ૧૦૩
ખેડા િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૯૦
ખેડા િજ ામાં શાળાના વગવધારા માટની દરખા તે ૫૫૨
ઠાસરા બ ર સિમિતને વેરહાઉસ ગોડાઉનની સગવડો ઉભી કરવાની યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૧૭૫
નડીયાદ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ ૫૦૧
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ભાદરણ થી િકખલોડ રોડને પહોળો કરવાનું આયોજનં ૩૬૭
કાંિતભાઇ બલર તાપી િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૨૬

વદેશ દશન યોજના અંતગત ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૧૫૯
અમરલી િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે ે ૩૩૯
સુરત િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૪૨૭
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૨૧૫
સુરત મહાનગરપાિલકામા ફી-પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સહાય ૪૭૭
સુરત સરકારી મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૯૦

કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર કિષિવષયક વીજ ડાણૃ ૩૯૭

રા યમાં આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ હેઠળ બોડ કોપ રશનોથી થયેલ આવક અને ખોટે ૪૩૫

આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૧૧૫
આણંદ અને મ હસાગર િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૩૪૮
આણંદ અને મહીસાગર િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો ૪૯૫
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ ૫૪૫
આણંદ અને તાપી િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી વારા સવે ૧૮૨
આણંદ અને પંચમહાલ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ૨૨૬

કાિ તભાઇ પરમાર ખેડા અને બોટાદ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૫૩૯
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૨૧૧
ખેડા અને સુરત િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે ૨૪૧
ખેડા અને સુર નગર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમે ૫૮૧
ખેડા િજ ામાં સરકારી પોલીટકનીક કોલેે ૪૯૦
નમદા અને અરવ ી િજ ામાં સે ટર ઓફ એકસલ સ થાપવાની કામગીરી ૧૫૫

કા તીભાઇ ખરાડી બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને .એસ.ટીની વસૂલાત ૪૩૫
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં એસ.ટી. િનગમને ચૂકવેલ ભાડુ ૧૯૫
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાની શાળામાં િશ કોનું મંજૂર મહેકમ ૫૨૦
પીવાના પાણી અને શૌચાલયથી વંિચત દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાની શાળાઓ ૪૬૩
બનાસકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી ામ સડક યોજના ૩૯૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં લાન અને નોન લાન ર તાઓને બ નંબર આપવા બાબત ૩૪૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં મનરગા યોજનામાં ફાળવેલ ા ટે ૧૨૯

કાળાભાઇ ડાભી ખેડા અને આણંદ િજ ામાં યુ રયા ખાતર વેચવા બાબત ૧૬૧
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં રિવ પાકોનું થયેલ વાવેતર ૨૪૪
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં એસટીનાં રીફડની રકમં ૩૦૮
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં મેટીક ટન ખાતરનો જ થો ૨૧૬
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ ૫૨૧
પેટોલ-ડીઝલ પર વેરો વસૂલવા બાબત ૩૬૪
પેટોલ-ડીઝલનો એસટીના માળખામાં સમાવેશ ૪૧૧
વાય ટ સિમટ-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માં એમ.ઓ.યુ. ૪૬૭

િકિતિસંહ વાઘેલા બનાસકાંઠા િજ ાના નડાબેટ વાસન થળ તરીક િવકસાવવા બાબતે ૧૫૨
દાંતા તાલુકામાં ે ીય વનીકરણ ૫૮૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વા સ ય’’ યોજના ૩૪૨
દયોદર તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૯૩

બનાસકાંઠા િજ ામાં ખારકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે ૨૦૯
બનાસકાંઠા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના ૫૪૨

િકશોર ચૌહાણ અમદાવાદ િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ ૨૦૯
અમદાવાદ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૪૯૨
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અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૨૪૦
અરવ ી િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ૧૫૧
અરવ ી િજ ામાં િવ ાિથનીઓને સાયકલ આપવા બાબત ૫૪૨
ક ંડ થી બાર  ર તાને પહોળો કરવાનું આયોજનુ ે ૩૦૪
નડીયાદ થી ખા જ ચોકડી રોડને ચારમાગ ય કરવાનું આયોજન ૩૫૯
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) ૬૦૫

કીરીટકમાર ચીુ . પટલે હેર સં થાઓએ ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ કરવા બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮ ૬૨૮
પાટણ તાલુકાની શાળાઓ મજ કરવા બાબત ૪૮૩
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૫૧
શ દો દૂર કરવા અંગે ૭૨
પાટણ િજ ાની શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ ૫૩૨
પાટણ િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના ૪૩૧
પાટણ િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની સહાય માટ મળેલ અર ઓે ૨૦૭
પાટણ િજ ામાં ખેડત અક માત વીમાની સહાય મેળવવાની અર ઓૂ ૨૩૯
પાટણ િજ ામાં ખેતી માટ વીજ ડાણની અર ઓે ૩૯૫
પાટણ િજ ામાં નમદા કનાલમાં પડેલ ગાબડા અને ભંગાણે ૩૪૪
પાટણ િજ ામાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટની મળેલ અર ઓે ૧૪૯
પાટણ તાલુકા પંચાયતમાં ખાલી જ યાઓ ૫૭૫

ગજ િસંહ પરમારે ગાંધીનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૪૦૭
વ તાપુર થી પીપોદર રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૬૨
િવજયનગર બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૪૪
સાબરકાંઠા િજ ામાં ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  મંજૂર અંગેની દરખા ત ૪૯૧
સાબરકાંઠા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૩૦૬
સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાતેદાર ખેડત અક માત વીમાની સહાય માટ મળેલ અર ઓૂ ે ૧૬૧
સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજૂર થયેલ આવાસો ૨૧૫
સાબરકાંઠા િજ ામાં વન િવભાગ ારા ચેકડેમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા બાબત ૫૪૦

ગણપતિસંહ વે. વસાવા ભારતના બંધારણના અનુ છેદ ૩૬૮(ર) અ વયેનો તાવ ૪૯
ગેનીબેન ઠાકોર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૧૪૭

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનંુ મંજૂર મહેકમ ૫૧૫
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં વાઇન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગો ફીવરના 

ન ધાયેલ
૩૪૫

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે ૨૦૭

રા ય સરકારમાં સાતમા પગારપંચના અમલીકરણ બાબત ૩૯૫
યાસુ ીન શેખ અમદાવાદ અને વડોદરા શહેરની શાળામાં આર.ટી.ઈ. એ ટનો અમલ ૪૮૯

અમદાવાદ અને વડોદરા શહેરમાં બીપીએલ અને એએવાયના પ રવારોની સં યા ૧૯૦
અમદાવાદ શહેર /િજ ામાં વાસન થળોના િવકાસ માટ ફાળવેલ રકમે ૨૨૯
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં ‘‘મા અમૃતમ’’, મા વા સ ય અને આયુ માન યોજના ૪૦૮
અમદાવાદની િસિવલ હોિ પટલોમાં સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૬૩
અમદાવાદની હોિ પટલમાં વે ટીલેટર મશીન ૩૦૭
રા ય સરકાર બસોના ભાડા પેટ ચૂકવેલ રકમે ે ૧૨૪
વકફ બોડને ફાળવેલ રકમ ૫૩૮

ગુલાબિસંહ રાજપુત એસટી અ વયે માસવાર આવક ૩૦૧
બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૩૫૬
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકા િશ ણાિધકારીની જ યા ૫૦૮
રા યમાં બીપીએલ યાદીનો સવ ૨૧૮
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ગુજરાત હોટ ક ચર નોલેજ સોસાયટીની થાપવાની કામગીરી ૨૪૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં આર.એમ.એસ. શાળાઓ ૫૫૯

વાવ અને થરાદ તાલુકામાં વરસાદને કારણે થયેલ નુકસાન અંગે પાક વીમો મેળવવા મળેલ અર ઓ ૧૬૩

ગીતાબા ડે ગ ડલ તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ વાવેતર ૫૫૭
રાજકોટ િજ ામાં લાિ ટક & મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે ૧૬૭
રાજકોટ િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે ૩૩૦
રાજકોટ િજ ામાં સોલર પેનલ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે ૯૦
રાજકોટ પી. ડી. યુ. મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૮૦
સુ ાપાડા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજૂરી ૫૯૫
સૌરા  યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૦૬

ગોિવંદભાઇ પટલે ગુજરાત સહકારી મંડળી (સુધારા) સુધારા િવધેયક, ર૦૧૮ ૬૨૦
જૂનાગઢ િજ ામાં માછીમારોને .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર સહાય ૯૭
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૪૮
રાજકોટ િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત ૨૨૨
રાજકોટ પી.ડી.યુ. મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૧૫
સુ ાપાડા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામને વહીવટી મંજૂરી ૫૪૪
સૌરા  યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૪૯૪

ગોિવંદભાઈ પરમાર આણંદ એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૫૩
આણંદ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૫૦૩
આણંદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે ૨૧૫
આણંદ િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ૧૫૮
આણંદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૯૨
પેટલાદ થી સંદેસર રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૩૫

ચંદન  ઠાકોર અમદાવાદ-ચાણ મા રલવેલાઈનને ોડગેજમાં પાંતરીત કરવા બાબતે ૩૯૪
જૂની ચાણ મા રલવે લાઇન પુનઃ ચાલુ કરવા બાબતે ૩૪૩
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૧૧૮
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ૧૮૫
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં વાઇન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના 

ન ધાયેલ કસોે
૪૩૦

પાટણ િજ ાની શાળામાં ઓરડાની ઘટ ૬૦૦
પાટણ િજ ામાં આંગણવાડીના મકાનોની ઘટ ૫૬૮
પાટણ િજ ામાં જજરીત પંચાયત ઘર ૫૧૮

ચં કાબેન બારીયા આ દ િત િવ તારોમાં ધોરણ-૯ થી ૧૨ની આ મશાળાઓમાં સં યા ૫૬૧
દાહોદ િજ ાના ા ય ર તાઓને અપ ેડ કરી રીસરફસ કરવા બાબતે ૩૭૬
દાહોદ િજ ાની શાળાઓ મજ/બંધ કરવા બાબત ૫૧૦
દાહોદ િજ ામાં ૦ થી ૫ વષની વયના કપોિષત બાળકોની સં યાુ ૫૯૬
દાહોદ િજ ામાં ખેડતોને પાકવીમો ચૂકવવા બાબતૂ ૨૨૦
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) ૬૦૮
અમદાવાદ-ઈ દોર નેશનલ હાઈવેને ટટ હાઈવેમાં પાંતરીત કરવાની કામગીરીે ૪૧૮
દાહોદ િજ ામાં નવીન દુકાનોના પરવાના આપવા બાબત ૯૧
દાહોદ િજ ામાં લાન અને નોન- લાન ર તાઓનો બજટમાં સમાવેશે ૩૨૫
દાહોદ િજ ામાં સ તા અનાજની દુકાનદારો સામે મળેલ ફ રયાદો ૧૬૮

િચરાગભાઇ કાલરીયા મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરી ૩૮૦
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૫૭૦
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૦૦
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૪૨૧
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મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ૧૭૪
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૫૧૯
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૨૯

જ.ે વી. કાકડીયા અમરલી અને ભાવનગર િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ે ૩૫૪
અમરલી અને ભાવનગર િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ે ૪૯૬
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં વાજપાઇ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ે ૨૪૬
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાે ેૂ ૨૧૮
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કિષિવષયક વીજ ડાણે ૃ ૨૯૬
ભાવનગરની સર.ટી.હોિ પટલમાં મેટરનીટી ચાઇ ડ લોકની કામગીરી ૪૦૨
હે મેટ પહેરવામાંથી મુિ ત આપવાના િનણય સંબંધે રા ય સરકારને મળેલ નો ટસ ૧૬૪

જગદીશ િવ કમા વસો થી ન ડયાદ રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૮૫
અમદાવાદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૮૮
અમદાવાદ િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજૂર જ યા ૫૦૦
અમદાવાદ પૂવ એ.આર.ટી.ઓ ારા ડીટઈન વાહનોે ૨૪૧
અમદાવાદ બી.જ.ેમેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૩૪
અમદાવાદ શહેરમાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૧૫૪
અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૨૧૦
અરવ ી િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત ૫૫૦
કડી છ ાલ રોડને રીકાપટ કરવાનું આયોજન ૪૨૫
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૪૪

જગદીશભાઇ પટલે અરવ ી આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઇન વાહનોે ૨૦૩
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) ૬૧૩
પાટણ જ શન ઉપર લાયઓવર પુલનું બાંધકામં ૩૭૮
જૂનાગઢ િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૩૨૬
અમદાવાદ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૦૯
અરવ ી િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ૧૪૦

જઠાભાઇ ભરવાડે પંચમહાલ િજ ામાં ખાતેદાર ખેડત અક માત વીમા યોજનામાં મળેલ અર ઓૂ ૨૦૩
પંચમહાલ િજ ામાં સેલટ સે , વેટ અને .એસ.ટી.ની વસૂલાત ૩૯૧
શહેરા તાલુકામાં જજરીત ામ પંચાયત ઘરો ૪૮૧
પંચમહાલ િજ ામાં ાથિમક આરો ય ક ોના નવા મકાનના બાંધકામની મંજૂરીે ૩૪૧
પંચમહાલ િજ ામાં ફગર િ ટ ન મળતા અનાજથી વંિચત કાડધારકોં ૧૪૦
પંચમહાલ િજ ામાં મનરગા યોજના હેઠળના મંજૂર કામોે ૨૩૪

જવાહરભાઇ ચાવડા પાિક તાન મ રન િસકયુરીટી એજ સી ારા માછીમારોના અપહરણ બાબત ૨૫૩
જશપાલિસંહ પ ઢયાર રા ય સમકારી િનિધમાં જમા રકમ ૫૭૩

વડોદરા અને નમદા િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૩૫૮
વડોદરા અને નમદા િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી વારા સવે ૧૮૨
વડોદરા અને ભાવનગર િજ ામાં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના 

ન ધાયેલ કસોે
૪૦૪

વડોદરા અને મ હસાગર િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરી ૩૦૩
વડોદરા અને સુરત િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો ૪૭૮
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ ૫૨૮
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૧૪

જશુભાઇ શી. પટલે ગુજરાત સહકારી મંડળી (સુધારા) સુધારા િવધેયક, ર૦૧૮ ૬૨૦
અરવ ી િજ ામાં ખેડતોને મળવાપા  પાક િવમાની ચૂકવણીૂ ૧૫૨
અરવ ી િજ ામાં શાળાઓ બંધ/મજ કરવા બાબત ૪૮૮
બાયડ શહેરમાં બાયપાસ બનાવવાની કામગીરી ૩૬૭
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માલપુર અને બાયડ તાલુકાના પેટાપરાઓને એ ોચ ર તાથી ડવા બાબત ૩૧૦
માલપુર તાલુકામાં નવી સરકારી કોલેજ શ  કરવા બાબત ૫૩૭

િજ ેશકમાર મેવાણીુ અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં ક યુટર લેબની સુિવધા ૪૯૦
અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં મ યાહન ભોજનની ગુણવ ા બાબત ૫૪૦
અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં આરો ય ક ોનું મહેકમે ૩૩૮
અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં કપોષિત બાળકોની સં યાુ ૫૮૩
બનાસકાંઠા િજ ામાં તીડ સં મણને કારણે પાકને થયેલ નુકસાન ૧૯૨
રા ય સરકાર કરલ સરકારી વાસનની હેરાતો પાછળ કરલ ખચે ે ે ૨૩૦
રા ય સરકાર બસોના ભાડા પેટ ચૂકવેલ રકમે ે ૧૨૫

િજ ેશકમાર સેવકુ કડાણા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૮૯
બાલાિસનોર રૈયોલી ખાતેના ડાયનાસોર યુિઝયમ ખાતે વાસીઓની સુિવધા માટનું આયોજને ૧૧૧
મ હસાગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના ૫૩૮
લુણાવાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૮૧
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) ૬૦૭
ખેડા િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૩૧૩
ભાદરણ થી િકખલોડ રોડને પહોળો કરવાનું આયોજનં ૩૬૮
મ હસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે ૨૨૪
મહીસાગર એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૧૮૦

તે  ર. સુખ ડયા
પોળ અને અ ય હે રટજ િબિ ડગનું સંચાલન ે ં (વાિણ યક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અને હે રટજ ે

ટકચરની ળવણી િવધેયક, ર૦૧૮
૬૨૬

રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૫૩
નમદા િજ ામાં દુધ સં વની યોજનાનો લાભ ૫૪૨
િબરસા મુંડા ટાયબલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૮૫
ભ ચ િજ ામાં વપરાશના વીજ ડાણો ૩૬૮
મહારા  સયા રાવ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૪૯૨
રા યમાં જુની રગભૂિમના નાટકોના િનમાણ માટ કલાકારોને આિથક સહાયં ે ૨૧૯
વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૧૬૭
વડોદરા સરકારી મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૧૨
વદેશ દશન યોજના અંતગત ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૮૬

તુભાઇ ચૌધરી વલસાડ અને ભ ચ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૫૩૫
ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૪૯
રા યમાં એમ.બી.બી.એસ, ખાનગી, સરકારી મે ડકલ કોલે માં ફીનું ધોરણ ૩૨૨
રા યમાં દપડાની વ તીનું િનયં ણ ૪૮૬
વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૯૯
વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને .એસ.ટી. ની વસૂલાત ૪૧૮
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં સે ીય ખેતી ૧૩૫
વલસાડ અને સુરત િજ ામાં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગો ફીવરના ન ધાયેલ 

કસોે
૩૭૪

ઝંખના પટલે બારડોલી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૭૭
બારડોલી બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૨૫
સુરત િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે ૧૮૦
સુરત િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયોુ ું ે ૧૧૨
સુરત િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૨૭
સુરત િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૩૨૭

દેવાભાઇ માલમ જૂનાગઢ િજ ામાં આનુષાંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સહાય ૫૨૬
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જૂનાગઢ િજ ામાં કિષ મહો સવનો ખચૃ ૨૧૧
જૂનાગઢ િજ ામાં પેટા ક ોની ઘટે ૨૯૮
ભાવનગર સરકારી મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૪૦૨
ગીર સોમનાથ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૫૪
જૂનાગઢ િજ ામાં માછીમારોને .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર સહાય ૧૫૫
જૂનાગઢ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે ૨૪૧
સોમનાથ સં કત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચૃ ે ૪૭૬

દુ યંતભાઇ પટલે હાંસોટ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૮૩
શ દો દૂર કરવા અંગે ૬૩
ગીર સોમનાથ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૬૩
ઝઘડીયા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૩૨
ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે ન ધાયેલ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ૧૯૭
ભ ચ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયોુ ું ે ૧૩૧
ભ ચ િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૩૨
ભાડભૂત બેરજ યોજનાને મંજૂરીે ૩૦૭

ધન ભાઇ પટલે માંડલ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૫૭૫
માંડલ થી સંગપુર ર તાને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૨૬
વઢવાણ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૮૨
બગોદરાથી ધોળકા રોડને ચારમાગ ય કરવાનું આયોજન ૩૩૭
રાજકોટ િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૩૮૯
સુર નગર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ે ૧૩૭
સુર નગર િજ ામાં પેટોલે /ડીઝલ પંપોની તપાસ ૨૦૧
સુર નગર િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હેઠળ લાભે ૫૩૨
સુર નગર િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને વૃિ માં સહાયે ૨૩૪

નથાભાઇ પટલે બનાસકાંઠા અને મહેસાણા િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૭૮
બનાસકાંઠા િજ ાની આંગણવાડીઓમાં ઓરડાની ઘટ ૫૨૫
બનાસકાંઠા અને નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૧૯

બનાસકાંઠા િજ ામાં વરસાદને કારણે થયેલ નુકસાન અંગે પાક વીમો મેળવવા મળેલ અર ઓ ૧૦૭

બનાસકાંઠા િજ ામાં સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ ૪૭૫
નરશભાઇ પટલે ે વાંસદા તાલુકામાં ે ીય વનીકરણ ૪૯૪

ડાંગ િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૪૪
નવસારી િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૩૩૫
નવસારી િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ૭૯
નવસારી િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે ૧૬૪
નવસારી િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૩૮૬

િનમાબેન આચાય ક છ િજ ામાં ઘિન  ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટ મળેલ અર ઓે ૧૭૦
ક છ િજ ામાં મ યક ોે ૯૩

િનરજન પટલં ે અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલમાં રોબોટથી થયેલ શ યા બાબત ૩૧૬
આણંદ અને ખેડા િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરી ૩૭૦
આણંદ અને વડોદરા િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૫૦૫
આણંદમાં નકલી ફગર િ ટથી રશનકાડનું અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના િક સાઓં ે ૯૭
બોડ-કોપ રશનમાં ખોટ અને આવકે ૪૧૪

નીિતનભાઇ ર. પટલે સન ર૦ર૦-ર૧ના નાણાકીય વષ માટના અંદાજપ ની રજૂઆતે ૨૬૦
ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૪૮

નીમાબેન આચાય અં ર તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ વાવેતર ૫૦૬
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ક છ િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત ૨૨૧
ક છ િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે 348

ક છ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૯૭
દયોદર તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૫૫૬

નૌશાદ ભ. સોલંકી રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૫૨
બોડ કોપ રશનથી થયેલ આવક અને ખોટે ૪૨૭
સુર નગર અને અમરલી િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાને ે ૧૦૪
સુર નગર અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ે ૧૭૬
સુર નગર અને બોટાદ િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ે ૩૯૧
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર કિષ િવષયક વીજ ડાણે ૃ ૩૪૦

પંુ ભાઇ ભી. વંશ પાિક તાન મ રન િસકયુરીટી એજ સી ારા માછીમારોના અપહરણ બાબત ૨૫૩
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૪૩
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૧૩
જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથ િજ ામાં મંજૂર થયેલ નોન- લાન ર તાઓ ૪૨૮

ોના જવાબમાં િવસંગતતા અંગે ૬૦૧
સવ િશ ા અિભયાન હેઠળ રકમ ૪૮૧
ઉના તાલુકામાં ચીખલી કોબ ખાતે ૪૦૦૦ મે.વો.ના પાવર લા ટ ૩૪૦
ક ીય કરવેરાની વસુલેલ રકમે ૩૯૧
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં સામા ક વનીકરણ અ વયે ખચ ૫૩૧
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ટકાના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં થતી ગેરરીિતે ૧૮૧

પુનમભાઇ પરમાર
આણંદ અને અમરલી િજ ામાં વાઇન લુે , મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ુ

ન ધાયેલ કસોે
૨૮૭

આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૨૧૦
સરકારની માિલકીના લેન અને હેિલકો ટરના મેઇ ટન સ અને પાઇલોટનો ખચે ૫૦૦
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૫૮૯
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને એસટીની વસૂલાત ૩૫૩
આણંદમાં નકલી ફગર િ ટથી રશનકાડનું અનાજ બારોબાર વેચી મારવાના િક સાઓં ે ૧૫૩
રા ય સરકાર તરફથી શાળાઓને વ છ રાખવા માટ રકમે ૫૫૧

પુનાભાઇ ગાિમત ઉમરગામ તાલુકામાં ઓવર િ જ બનાવવાની કામગીરી ૩૪૪
તાપી અને નવસારી િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૪૩૧
તાપી અને પંચમહાલ િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને .એસ.ટી.ની વસૂલાત ૩૯૪
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૫૬
તાપી અને નમદા િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો ૫૪૭
તાપી અને નમદા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૪૯૮
તાપી અને નવસારી િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૦૩

પૂણશ મોદી ઉકા તરસાડીયા યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૪૭૮
તાપી િજ ામાં ાથિમક શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સગવડો ૫૨૯
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) ૬૦૨
રા યમાં તુરી-બારોટ નાટકોના િનમાણ માટ કલાકારોને આિથક સહાયે ૧૫૮
શ દો દૂર કરવા અંગે ૬૧
સુરત િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૩૫૦
હાંસોટ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ ૫૭૩

તાપ દૂધાત અમરલી િજ ાની શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટે ૫૮૫
લીલીયા અને સાવરકડલા તાલુકાની શાળાઓ મજ કરવા બાબતું ૪૯૩
સાવરકડલા અને લીલીયા તાલુકા પંચાયતમાં ખાલી જ યાઓું ૫૪૨
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અમરલી િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજનાે ૩૫૧
અમરલી િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની સહાય માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૮૭
અમરલી િજ ામાં ખેડત અક માત વીમાની સહાય મેળવવાની અર ઓે ૂ ૨૨૭
અમરલી િજ ામાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટની મળેલ અર ઓે ે ૧૧૯

ુમનિસંહ મ. ડે રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૫૬
દપભાઇ ખ. પરમાર ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૫૨

અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૧૧૫
અમદાવાદ બી.જ.ે મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૧૨
અરવ ી િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત ૫૬૫
ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૧૪
િભલોડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૯૮
સરખેજ ધોળકા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૬૮

દપિસંહ ભ. ડે રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૫૭
સંસદીય બાબતોના મં ી ીનો  તાવ ૪૬
સીટીઝનશીપ એમે ડમે ટ એકટ અંગેનો ગૃહમં ી ીનો તાવ ૫૩

ેમિસંહ વસાવા
નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં વાઈન લુ, મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના 

ન ધાયેલ કસોે
૪૩૩

ભારતના બંધારણના અનુ છેદ ૩૬૮(ર) અ વયેનો તાવ ૫૨
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૧૭૮
િભલોડાની કોટજ હોિ પટલને અપ ેડ કરવાની કામગીરી બાબતે ૩૪૭
નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને .એસ.ટી.ની વસૂલાત ૩૯૬
નમદા અને ડાંગ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ૧૦૯
નમદા અને પોરબંદર િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ ૪૯૬
નમદા અને ભ ચ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૫૪૬

િવણ મુસડીયા મનગર િજ ામાં ી પુ ષોના કટબ િનયોજન ઓપરશનુ ું ે ૪૦૬
કાલાવડ થી રાજકોટ રોડને ચારમાગ ય બનાવવા બાબત ૩૬૧

કાલાવડથી રાજકોટ એ ોચ રોડ અને રાજ થળીથી ચાપરા અને બેડીયા રોડને ઈ ટ કરવાની મંજૂરી ૩૦૫

મનગર િજ ાની શાળાને વ છ રાખવા માટની ા ટે ૫૦૨
એસ.ટી.િનગમને નવી બસો ખરીદવા માટ રા યે ફાળવેલ રકમે ૧૩૯

િવણભાઈ મા ગઢડા, ઉમરાળા અને વ ભીપુર તાલુકામાં ામ સેવકની ઘટ ૧૮૧
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં જજરીત પંચાયત ઘરો ૫૨૭
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં તલાટી કમ મં ીની ઘટ ૫૭૩
ભાવનગરની સર.ટી.હોિ પટલમાં વષવાર થયેલ આવક ૩૦૬
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ખેડતોને તાર ફ સ ગની બાકી સહાય આપવા બાબતૂ ે ૧૧૨
વલભીપુર અને ઉમરાળા તાલુકાની શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ ૪૭૮

િવણભાઈ ઘોઘારી બારડોલી બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૧૯૭
ભાવનગર િજ ામાં મંજૂર કરલ નવા ાથિમક આરો ય ક ોે ે ૩૩૫
સુરત િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૩૮૬
સુરત િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ું ે ૧૩૨
સુરત મહાનગરપાિલકામા ફી-પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સહાય ૪૭૭
તાપી િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૨૬

પરશ ધાનાણીે ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૪૭
સીટીઝનશીપ એમે ડમે ટ એકટ અંગેનો ગૃહમં ી ીનો તાવ ૫૭

પરસો મ સાબ રયા સુર નગર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ે ૧૦૮
સુર નગર િજ ામાં પેટોલે /ડીઝલ પંપોની તપાસ ૧૭૮
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ાગંધા તાલુકમાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૭૨
માંડલ થી સંગપુર ર તાને પહોળો કરવાનુ આયોજન ૩૨૫
રાજકોટ િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૩૭૭
િવરમગામ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ ૫૭૧
સુર નગર િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હેઠળ લાભે ૫૨૪

િપયુષભાઇ દેસાઇ ડાંગ િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૫૫
નવસારી બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૧૭૯
ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૫૧
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૩૮
નવસારી િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૧૧
વલસાડ િજ ામાં પેટા ક ોની ઘટે ૩૦૦
વાંસદા તાલુકામાં ે ીય વનીકરણ ૫૦૪

િ જશ મેરે ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૫૧
હેર સં થાઓએ ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ કરવા બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮ ૬૩૧

મોરબી અને માિળયા તાલુકામાં નમદાની શાખા અને શાખાની કામગીરી ૨૯૦
મોરબી અને માળીયા તાલુકાના ર તાઓને રા ય ધોરી માગમાં ફરવવા બાબતે ૩૫૩
મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં નવી ામ પંચાયતો હેર કરવા બાબત ૫૦૭
મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં પંચાયતોના જજરીત મકાનો ૫૫૭
મોરબી િજ ા ય ક માં મંજૂર મહેકમે ૪૦૦
મોરબી બસપોટ તરીક હેર કરવાની કાયવાહીે ૧૦૨
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૪૭

બલરાજિસંહ ચૌહાણ ક ડથી બાર  ર તાને પહોળો કરવાનું આયોજનું ે ૩૪૨
ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે ૧૩૧
ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂરી ૪૭૮
ગાંધીનગર િજ ામાં િવ ાલ ી બો ડ યોજના ૫૨૮
નડીયાદથી ખા જ ચોકડી રોડને ચારમાગ ય કરવાનું આયોજન ૩૯૩
મટોડા થી ખેડવા રોડ પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૩૦

બલરામ થાવાણી અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૧૦૬
અમદાવાદ િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે ૩૩૭

મનગર એમ.પી.શાહ મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૮૯
િભલોડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૭૦
અમદાવાદ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૧૯

બળદેવ  ઠાકોર કલોલ તાલુકામાં ઉ ોગગૃહો પાસેથી વેટ, .એસ.ટીની વસૂલાત ૩૬૯
ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં નમદા કનાલમાં પડેલ ગાબડા અને ભંગાણે ૪૧૩
ગાંધીનગર ામાં કલોલ-બોરીસણા-ભોયણ રોડના કામ બાબત ૩૧૬

બાબુભાઇ જ. પટલે ગુજરાત સહકારી મંડળી (સુધારા) સુધારા િવધેયક, ર૦૧૮ ૬૧૯
અમદાવાદ િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૧૨
અમદાવાદ િજ ામાં પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ ૧૮૧
અમદાવાદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૮૩
અમદાવાદ િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે ૩૯૦
ક ંડ થી બાર  ર તાને પહોળો કરવાનું આયોજનુ ે ૩૩૮
અમદાવાદ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે ૫૪૧
જૂનાગઢ િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૪૨૬
િવરમગામ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૯૧

બાબુભાઇ બોખરીયા જૂનાગઢ િજ ામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૪૨૩
ગીર સોમનાથ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૩૧
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પોરબંદર િજ ામાં મંજૂર કરલ નવા ાથિમક આરો ય ક ોે ે ૩૮૩
પોરબંદર િજ ામાં કો ડ ટો રજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૪૯
પોરબંદર િજ ામાં ફિશંગ બોટોમાં ફાઇબર રોપ ખરીદી પર સહાય ૨૦૭
પોરબંદર િજ ામાં મુ ય સેિવકાની મંજૂર થયેલ જ યા ૪૯૧
પોરબંદર િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે ૫૪૦

બાબુભાઈ વા જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં કોકોનટ ડેવલપમે ટ ોજકટને ફાળવેલ રકમે ૧૬૯
માંગરોળ રફરલ હોિ પટલના જજ રત મકાનની રજૂઆતે ૪૨૫
રા યમાં ૩૦ થી ઓછા િવ ાથ ઓ ધરાવતી શાળાઓ મજ કરવા બાબત ૪૮૬
જૂનાગઢ િજ ાના ગડુ-જગર રા ય ધોરીમાગને રીસરફસ કરવા બાબતં ે ૩૮૭

જૂનાગઢ િજ ામાં ખેડતોના ઉભા પાકને થયેલ નુકસાન અ વયે સહાય મેળવવા મળેલ અર ઓૂ ૯૨

જૂનાગઢ િજ ામાં મગફળીની નવી તોના સંશોધન માટ આવેલ ક ોે ે ૨૨૧
જૂનાગઢમાં સ રબાગ ઝુમાં ાણી/પ ીઓ ૫૭૮
ઓ ટીકલ ફાઇબર નાખવાની મંજૂરી ૫૩૫
માળીયા (હા) અને માંગરોળ તાલુકામાં લાન અને નોન લાન ર તાની મંજૂરી ૩૩૬

ભગાભાઇ બારડ માગ અને મકાન િવભાગના તાબા હેઠળ આવેલ બોડ કોપ રશને ૩૭૧
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરી ૪૧૪

ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે ૨૪૨

ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૫૫
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ૨૧૨
રા યની મેડીકલ કોલે માં ફીનું ધોરણ ૩૧૭
રા યમાં દપડા અને દપડાના બ ચાની સં યા ૪૬૯

ભુપે ભાઇ પટલે અમદાવાદ શહેરમાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૧૬૨
ધોળકા થી સહીજ રોડને ચારમાગ ય કરવાનું આયોજન ૨૯૯
પોળ અને અ ય હે રટજ િબિ ડગનું સંચાલન ે ં (વાિણ યક ઉપયોગ પર િનયં ણ) અને હે રટજ ે

ટકચરની ળવણી િવધેયક, ર૦૧૮
૬૨૨

અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો ૨૧૬
મુ યમં ી યુવા વાવલંબન યોજના અંતગત િવ ાથ ઓને સહાય ૪૯૫
મોડાસા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૪૪

ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૪૯
ોના જવાબમાં િવસંગતતા અંગે ૬૦૧

ભરત  ઠાકોર ટાણા તાલુકા પંચાયતનું મકાનનું બાંધકામ ૫૦૦
બહેચરા  િસિવલ હોિ પટલમાં લડ બકની સુિવધા બાબત ૩૦૯
મહેસાણા િજ ામાં કપોિષત બાળકોની સં યાુ ૫૮૭
મહેસાણા િજ ામાં નોન લાન ર તાઓને બ નંબર આપવા બાબત ૩૬૫
મહેસાણા િજ ામાં વાહન યવહાર િવભાગના તાબા હેઠળની કચેરીઓનું મંજૂર મહેકમ ૧૩૭
મહેસાણા િજ ામાં સરકારી નસરીઓ ૫૪૯
મહેસાણાથી બહચરા  જતા િબ માર ર તાઓ બાબતુ ૪૧૧
મોઢરા ખાતે સૂયમં દરના િવકાસના કામો માટ ફાળવેલ રકમે ે ૨૦૧

ભરતભાઇ પટલે વલસાડ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૨૪
કપરાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૭૨
વલસાડ િજ ામાં રાયપન ગ યુનીટ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે ૧૩૦
વલસાડ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી ૧૯૫
વાપી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૪૭૫

ભાવેશભાઇ કટારા દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ ૫૩૮
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ામ િવકાસ ભાગના તાબા હેઠળ આવેલ બોડ-કોપ રશને ૨૦૦
દાહોદ અને અમરલી િજ ામાં સે સટ સે ે , વેટ અને એસટીની વસૂલાત ૩૬૯
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૪૯૦
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૧૩૬
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૧૩

ભીખાભાઈ ષી ગીરમાં રહેતા અનુસૂિચત જન િતના માણપ  મા ય રાખવા બાબત ૪૭૧
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૩૭૩
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનુ મંજૂર મહેકમ ૫૨૨
જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૩૨૦
જૂનાગઢ ખાતે નરિસંહ મહેતા સરોવરને યુટીફીકશન માટ રા યએ ફાળવેલ રકમે ે ૧૫૨

ભીખાભાઈ બારૈયા ભાવનગર િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે ૯૨
ભાવનગર િજ ામાં મંજૂર કરલ નવા ાથિમક આરો ય ક ોે ે ૩૪૪
ભાવનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૪૯૫
ભાવનગર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી ૧૬૯
િશહોર બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૨૧
સરખેજ ધોળકા રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૯૪

મુકશભાઇ પટલે ે બારડોલી બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૪૫
સુરત િજ ામાં માનવ દન રોજગારી ૧૬૩
બારડોલી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ ૫૦૩
ભાડભૂત બેરજ યોજનાને મંજૂરીે ૩૪૧
સુરત િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે ૨૧૭
સુરત િજ ામાં ાથિમક શાળાઓની સં યા ૫૫૩
સુરત િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૯૨

મંગળભાઇ ગાિવત ડાંગ અને નવસારી િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે 229

ડાંગ અને વલસાડ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો ૫૦૯
ડાંગ અને નમદા િજ ાઓમાં ર તાઓની કામની મંજૂરી ૩૬૨
ડાંગ અને નવસારી િજ ામાં સે ીય ખેતી ૧૨૧
ડાંગ અને વલસાડ િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૩૦૭
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ ૫૬૦
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૧૮૯
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં તાલુકાવાર કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૪૦૮
વલસાડ અને ડાંગ િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૫૯૫

મિનષા વકીલ મહારા  સયા રાવ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૪૮૦
વડોદરા આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે 177

વડોદરા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૯૫
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ ૧૦૬
છોટાઉદેપુર િજ ાઓમાં મ યાહન ભોજન ારા દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ ૫૩૧

હેર સં થાઓએ ગુજરાતી ડણીનો સાચો ઉપયોગ કરવા બાબત િવધેયક, ૨૦૧૮ ૬૨૮
િશનોર બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ ૨૨૪

મહમદ વીદ પીરઝાદા આંગણવાડી ક ોમાં બાળકદીઠ પૌિ ક ગરમ આહારે ૫૧૯
મોરબી અને અમરલી િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરીે ૪૩૬
મોરબી અને અમરલી િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમે ૫૬૯
મોરબી અને ક છ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે ૨૨૮
મોરબી અને બોટાદ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો ૬૦૧
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે ૧૨૦
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મોરબી અને રાજકોટ િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૩૪૯
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન ૧૮૮
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના ન ધાયેલ 

કસોે
૩૯૮

મહેશકમાર પટલુ ે પાલનપુર તાલુકા પંચાયતમાં ખાલી જ યાઓ ૫૬૭
પાલનપુર તાલુકાની શાળાઓ મજ કરવા બાબત ૫૧૭
બનાસકાંઠા િજ ામાં ઔ ોિગક ગૃહ / એકમોને િવજ શુ કમાં માફી ૩૬૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં ક તુરબા પોષણ સહાય યોજના ૪૦૬
બનાસકાંઠા િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની સહાય માટ મળેલ અર ઓે ૨૦૬
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડત અક માત વીમાની સહાય મેળવવાની અર ઓૂ ૨૩૭
બનાસકાંઠા િજ ામાં નમદા કનાલમાં પડેલ ગાબડા અને ભંગાણે 304

બનાસકાંઠા િજ ામાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવા માટની મળેલ અર ઓે ૧૪૬
મહેશકમાર રાવલુ આણંદ એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ૫૨૦

આણંદ િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૪૬૨
આણંદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે ૨૦૦
આણંદ િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ૧૩૫
આણંદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૭૧
પેટલાદથી સંદેસર રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૬૦
ભાવનગર િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૦૪
મહીસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે ૨૩૪

મહેશભાઇ છો. વસાવા ભારતના બંધારણના અનુ છેદ ૩૬૮(ર) અ વયેનો તાવ ૫૩
માલતી કી. મહે રી ક છ િજ ામાં ધિન  ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટ મળેલ અર ઓે ૧૯૨

રાજકોટ િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે ૩૬૨
અં ર તાલુકામાં સામુ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ વાવેતર ૪૮૫
ક છ િજ ામાં જજરીત વીજ વાયરો અને થાંભલા બદલવા બાબત ૩૦૭
ક છ િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે ૪૦૭
ક છ િજ ામાં હયાત મ યક ોનું આયોજને ૧૨૬
દાંતા તાલુકામાં ે ીય વનીકરણ ૫૩૪

મોહનભાઇ ઢો ડયા નવસારી િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૩૭૨
તાપી િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટ થળોના કામોે ૧૪૫
સુરત િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે ૨૦૫
રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) ૪૫૨
તાપી િજ ામાં સંકિલત ડેરી િવકાસ યોજનાનો લાભ ૫૪૯
તાપી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓ ૨૩૬
તાપી િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે ૫૦૦
સુરત િજ ામાં નવી શાળાઓને મંજુરી ૫૮૭
સુરત મહાનગર પાલીકામાં હાથીપગા રોગના ન ધાયેલા દદ ઓ ૩૧૮

મોહનલાલ વાળા કોડીનાર તાલુકાની શાળામાં જજ રત ઓરડાઓ ૫૧૩
ગીર સોમનાથ િજ ામાં ખેડતોના પાકને થયેલ નકશાનૂ ૨૧૩
ગીર સોમનાથ િજ ામાં પાક વીમાની રકમ ચૂકવવા બાબત ૨૪૨
રા યમાં ફર યાત હે મેટ પહેરવાથી મુિકત આપવા અંગેનો િનણય ૧૫૭

મોહનિસંહ રાઠવા
છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં આયુ યમાન ભારત, મા અમૃતમ યોજના અને મા વા સ ય 

યોજનાથી મળેલ લાભ
૩૭૧

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ખેતીપાકોને થયેલ નુકસાન ૮૦
છોટાઉદેપુર િજ ામાં કિષિવષયક વીજ ડાણોૃ ૪૧૪
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છોટાઉદેપુર િજ ામાં જૂથ ામ પંચાયતોના િવભાજનની અર ૪૮૪
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનાનો લાભ મેળવવા આવેલ માંગણીઓ ૧૬૫
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ર તાઓ, નાળા, કોઝવેના નવીનીકરણ અને મજબૂતીકરણનો ખચ ૩૧૮
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િવધવા સહાયની અર ઓ ૫૭૭
છોટાઉદેપુર તાલુકાના રાયસ ગપૂરા ગામમાંથી વરધી ફિળયાને અલગ ગામનો દર ો ૫૩૪

રઘુભાઇ દેસાઇ પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને .એસ.ટી.ની વસૂલાત ૩૭૭
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૫૯૧
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ ૪૧૮
રા યમાં ઈ- ામ યોજના હેઠળ કનેકટીવીટી ૫૫૩
રા યમાં દપડાની વ તીનું િનયં ણ ૫૦૩
રા યની રી યુએબલ એનજ ની મતા ૩૨૬

રમણભાઇ ના. પાટકર ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ સ ય ી કરમશીભાઇ વીર ભાઇ પટલના અવસાન અંગેે ૨૪૯
રમણભાઇ ધુ. પટલે રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) ૬૦૯

મહેસાણા િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે ૧૭૭
મહેસાણા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનની મંજૂરી ૫૦૮
ગાંધીનગર િજ ામાં ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ વીજ ડાણ ૩૧૧
મટોડાથી ખેડવા રોડને પહોળો કરવાનંુ આયોજન ૩૬૮
મહેસાણા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૫૫૮
મહેસાણા િજ ામાં ટી યુક ચર લેબોરટરી એકમ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૦૬
મહેસાણા િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હેઠળ લાભ ૫૯૫
મહેસાણા બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ 224

લાડોલથી કહીપુર વાયા જ ાલ ર તાને પહોળો કરવાનું આયોજનં ૪૧૩
રમેશભાઇ કટારા દેવગઢ બારીયા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ ૫૦૯

દાહોદ િજ ામાં રોટાવેટરમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે 114

રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) 611

છોટાઉદેપુર િજ ામાં કટીર યોિત યોજનાુ ૩૮૧
છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ૧૮૧
દાહોદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૩૩૦
દાહોદ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ૫૬૦
મ હસાગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે ૨૨૫

રાકશભાઇ શાહે અમદાવાદ િજ ામાં પે શનરોને પે શન ચૂકવવા બાબત ૧૭૯
માંડલ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ ૪૯૯
અમદાવાદ િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજૂર જ યા ૫૪૭
કડી-છ ાલ રોડને રીકાપટ કરવાનું આયોજન ૩૬૭
િભલોડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ ૫૮૭
વસોથી નડીયાદ રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૧૧
વદેશ દશન યોજના અંતગત ગાંધી સરકીટના િવકાસ માટ ફાળવેલ ા ટે ૧૦૯

રાઘવ ભાઇ પટલે મનગર એમ. પી. શાહ મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ ૩૦૩
મનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ૫૧૭
મનગર મહાનગરપાિલકામાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ ઓનલાઈન વેશ ૫૬૮
મનગર િજ ામાં ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ ૧૮૪

રાજ િસંહ ચાવડાે મટોડાથી ખેડવા રોડ પહોળો કરવાનું આયોજન ૩૫૪
વ તાપુરથી પીપોદર રોડને પહોળો કરવાનું આયોજન ૪૦૩
સાબરકાંઠા િજ ામાં ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  મંજૂર અંગેની દરખા ત ૫૧૭
સાબરકાંઠા િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૨૯૯
સાબરકાંઠા િજ ામાં ખાતેદાર ખેડત અક માત વીમાની સહાય માટ મળેલ અર ઓૂ ે ૧૩૩
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સાબરકાંઠા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત ૨૩૩
સાબરકાંઠા િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં મંજૂર થયેલ આવાસો ૧૯૮
સાબરકાંઠા િજ ામાં વન િવભાગ ારા ચેકડેમ અને વનતલાવડીઓ બનાવવા બાબત ૫૬૮

રાજ િસંહ ઠાકોરે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો ૫૮૬
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ ૫૪૫
અરવ ી િજ ાના ર તાઓને સમારકામ કરવાની મંજૂરી ૩૭૦
અરવ ી િજ ામાં ર તાઓને રીસરફસ કરવાની દરખા તોે ૩૧૬
અરવ ી િજ ામાં ર તાઓને સમારકામ કરવાની મંજૂરી ૪૧૩
અરવ ી િજ ામાં વાહનોના લાયસ સ માટ ટ ટ ટકની કામગીરીે ે ે ૧૩૧
અરવ ી િજ ામાં સરકારી ાથિમક શાળામાં ઓરડાની ઘટ ૪૯૫
પંચમહાલ અને નમદા િજ ામાં સે ટર ઓફ એ સેલ સ થાપવાની કામગીરી ૧૯૬

રાજ િસંહ પરમારે આણંદ િજ ામાં આવેલ પં ડત દીનદયાળ ાહક ભંડાર ૧૮૬
આણંદ િજ ામાં કિષ િવષયક વીજ ડાણોૃ ૪૦૬
આણંદ િજ ામાં ખેતીિવષયક વીજ કને શન મેળવવા બાબત ૩૬૦
બોરસદ તાલુકાના કકાપૂરા ગામે ગાંધી મારકનું કામં ૧૧૯
બોરસદ તાલુકાના ભાદરણ સી વા દહેવાણ રોડના કામ બાબત ૩૦૪
બોરસદ તાલુકામાં આવેલ ામ પંચાયતોના શોપ ગ સે ટરની હરા ૫૧૧
બોરસદ તાલુકામાં ાણીઓ ારા કિષ પાકોને થતુ નુકસાનૃ ૨૨૬

રાજશકમાર ગો હલે ુ અમદાવાદ અને સુર નગર િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાે ેૂ ૧૪૯
અમદાવાદ િજ ાની શાળાઓમાં મંજૂર મહેકમ ૪૮૬
ધંધુકા તાલુકામાં સોલાર એનજ  ોજ ટ માટ જમીન ફાળવણીે ે ૩૮૮
ધોલેરા તાલુકામાં અિતભાર વરસાદથી ર તાનું ધોવાણે ૩૩૬
રા યના બોડ-િનગમના સાતમા પગારપંચનો અમલ ૪૨૬

લલીત વસોયા રાજકોટ અને મનગર િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો ૫૫૨
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ૫૯૦
રાજકોટ અને મોરબી િજ ામાં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ ૫૦૨
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં સે સટ સે , વેટ અને એસટીની વસૂલાત ૪૨૪
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાઓમાં ર તાઓની કામની મંજૂરી ૩૨૧
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે ૩૭૩

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઇટ ઇમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે ૨૩૦

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે ૧૨૬
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં તાલુકાવાર કિષિવષયક વીજ ડાણૃ 416

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે 193

રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (બી  દવસ) 611

લલીતભાઇ કગથરા ગુજરાત રા ય વાહન યવહાર િનગમે વો વો અને એ.સી. બસ ભાડે લેવા પેટ એજ સીને ચૂકવેલ રકમે 122

મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે 190

રા યપાલ ીના સંબોધન માટના આભાર તાવ પર ચચાે (પહેલો દવસ) 449

રા યમાં મેડીકલ યુિનવિસટી થાપવાની કામગીરી 333

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર કિષિવષયક વીજ ડાણૃ 384

મોરબી અને સુર નગર િજ ાની કોલે ના િવ ાથ ઓને ટ લેટ આપવા બાબતે ે 511

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ 562

લાખાભાઇ ભરવાડ અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં વાજપાઇ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે 243

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ાઓમાં ર તાઓના કામોની મંજૂરી 412

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે 309
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અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ 465

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કિષ િવષયક વીજ ડાણૃ 365

અમદાવાદ અને વલસાડ િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે 213

અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં ખેતીના પાકોમાં થયેલ નુકસાન 157

લાખાભાઈ સાગ ઠયા સુર નગર િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હેઠળ લાભે 565

જૂનાગઢ િજ ામાં માછીમારોને .પી.એસ. સાધનોની ખરીદી પર સહાય 168

રાજકોટ પી. ડી. યુ. મેડીકલ કોલેજનું સંવગવાર મંજૂર મહેકમ 372

ભાવનગર િજ ામાં સામૂ હક આરો ય ક ોની ઘટે 319

રાજકોટ િજ ામાં સોલર પેનલ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે 92

સૌરા  યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે 514

વજિસંગભાઇ પણદાે
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં વાઈન લ,ુ મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના 

ન ધાયેલ કસોે
421

દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 566

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં આંકડા મેળવવા સેટલાઈટ ઈમેજ અને ડોન ફોટો ાફી ારા સવે 213

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ખેડતોએ કરલ આ મહ યાૂ ે 156

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ 598

દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ાઓમાં ર તાઓના કામની મંજૂરી 328

દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ાના આરો ય ક ોનું મહેકમે 379

વાય ટ સિમટ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯માં એમ.ઓ.યુ. 516

વ ભભાઇ કાકડીયા અમદાવાદ પુવ એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે 148

કડી-છ ાલ રોડને રીકાપટ કરવાનું આયોજન 401

ધોળકા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 480

પોરબંદર િજ ામાં મંજૂર કરલ નવા ાથિમક આરો ય ક ોે ે 292

મોડાસા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 574

ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે 531
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ક છ અને દાહોદ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજના અ વયે મળેલ અરે 184

ક છ અને પાટણ િજ ાઓમાં ર તાઓના કામોની મંજૂરી 382
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સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં વાઇન લુે , મેલેરીયા, ડે યુ, ચીકનગુનીયા અને ક ગોફીવરના 
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