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ગુજરાત િવધાનસભા 
બુધવાર, તા. ૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ બપોરના ૧૨-૦૦ વા યે મ ુ.ં 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 
તારાં કત ો  

વડોદરા અને સુરત િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  
*૨૪૭૮૯ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર વડોદરા અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર 
મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાંની ફાળવણી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓં ડર 

(FTO) ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં

ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ વડોદરા ૩,૦૪,૮૪૫ ૨,૦૮,૫૪૭ ૫,૧૩,૩૯૨ 
૨ સુરત ૧૫,૮૬,૪૨૧ ૯,૪૪,૯૨૬ ૨૫,૩૧,૩૪૭ 

 કુલ ૧૮,૯૧,૨૬૬ ૧૧,૫૩,૪૭૩ ૩૦,૪૪,૭૩૯  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

 ી જશપાલિસંહ  મ. પ ઢયાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસે ણવા માગંુું  છ ુ ં
કે મનરેગા યોજના હેઠળ ભારત સરકાર તરફથી વષવાર કેટલી ા ટ મળી હતી અન ેવડોદરા િજ ામા ંપાદરા તાલુકામાં તે પૈકી 
કેટલી ા ટ ફાળવવામા ંઆવી અન ેવેતન દર િપયા ૧૯૯ ન ી કરવામા ંઆવેલ છે એ વેતનધારાના કાયદા સાથ ેસુસંગત છે 
કે કેમ?  
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, મનરેગા યોજના એ યોજના કે  સરકારની સૌથી મહ વની મોટી 
યોજના છે. આ યોજના માટે ભારત સરકારમાંથી વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧,૦૬,૦૭૯.૯૯ લાખ િપયા ચૂકવવામાં આ યા છે અન ે
વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૭૭૯૦.૫૮ લાખ િપયા ફાળવવામાં આ યા છે અને એ પૈકી માનનીય સ ય ીએ જ ેપાદરા તાલુકાની 
વાત કરી છે એ પાદરા તાલુકામાં એની જ ે ગવાઇ છે એ પૈકી માનવ દનના જ ેકાંઇ ચૂકવણા છે એ પેટે ૯૪.૮૧ લાખ િપયા 
ચૂકવવામાં આવેલ છે અન ેએના માલ સામાનના ૧૦૯.૬૬ લાખ િપયા ચૂકવવામાં આવેલ છે.  
  અ  ય ી : એમનો  છે કે, વેતનધારા સાથ ેસુસંગત છે કે કેમ?  
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, એ કે  સરકારમાથંી ન ી કરવામા ંઆવે છે. જ ેતે રાજયના કૃિષદર 
એના ઉ પાદનના આધાર પર દરેક રાજયના વેતનદર અલગ અલગ હોય છે એ માણે આપણા ગુજરાત રાજયમા ં૧૯૯ િપયા 
ન ી કરવામાં આ યા છે.  
 ી શૈલેષભાઇ ક. મહેતા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , વડોદરા અન ે
સુરત િજ ામા ંમનરેગા યોજના હેઠળ નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ઉ પ  થયેલ રોજગારી પૈકી અનુસૂિચત િતના તથા 
અનુસૂિચત જન િતના િમકો ારા કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉ પ  થઇ?  
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 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, વડોદરા અન ેસુરત િજ ામાં વડોદરા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
૨ લાખ ૬૧ હ ર ૧૮૪ રોજગારી ઉ પ  થયેલી છે અન ે તે પૈકી અનસુૂચત િતના િમકો ૧૫૮૦૨ અન ે અનુસિૂચત 
જન િતના ૪૩૭૦૧ િમકોને રોજગારી ઉ પ  થયેલી છે, સુરત િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪ લાખ ૩૭ હ ર ૨૦૦ 
રોજગારી આપવામાં આવી છે એ પૈકી અનુસિૂચત િતના િમકોને ૧૬૮૬૦ માનવ દનની રોજગારી અને અનુસૂિચત 
જન િતના ૧૨,૯૦, ૫૦૦ િમકોને માનવ દનની રોજગારી આપવામાં આવી છે.  
 ી આનંદભાઇ  મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ ક ું તેમ ખૂબ અગ યની અને ા ય 
િવ તારમાં રોજગારી પૂરી પાડનારી આ મહ વાકાં ી યોજના છે. પરતું  હમણા ં સાહેબ, શું થયુ ં છે કે, જ ે તાલુકા ક ાએ 
ટી.ડી.ઓ. મંજરી આપતા હતા એ હવ ે િજ ા ક ાએ લઇ ગયા છેૂ . પણ ડી.ડી.ઓ. ીને આખા િજ ાના ખૂબ કામો હોય, 
વહીવટ હોય યારે તાલુકા ક ાએથી ામસભાના જ ે ો આવ ે છે એની ટી.ડી.ઓ.ને ખબર હોય કે કયા ગામમાં મંજરી ૂ
આપવાની છે. પણ ડી.ડી.ઓ.ને આ મંજરી આપવાની હોવાથી હવ ે ણ મ હને એક ફાઇલ પડી રહે છે તો એવા સં ગોમાં ફરી ૂ
પાછી ટી.ડી.ઓ ીને મંજરી આપવાની સ ા આપીને અમલીકરણ અિધકારી બનાવવા માગો છો કે કેમૂ ? અને જ ે ણ ચાર 
મ હના ફાઇલ મંજરીમાં પસાર થઇ ય છે જથેી એને જ ેપેમે ટૂ  મળવું ઇએ એ ણ ચાર મ હને મળે છે જથેી મળૂ હેતુ છે કે જ ે
લોકો મજરી માટે ય છેૂ , રોજગાર માટે ય છે એને તરત વળતર મળતંુ નથી તો આ માટે શું કાયવાહી કરવા માગો છો?  
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, આ ભારત સરકારની ગાઇડ લાઇન છે, ામ પંચાયત ામસભામા ં
ઠરાવ કરે છે એ ઠરાવ કરીને તાલુકાની અંદર આપે છે અને તાલુકાની અંદર એના એ.પી.ઓ. ચકાસણી કરે છે અને ડી.પી.ઓ. 
િજ ાની અંદર ચકાસણી કરે છે અને છે  ે િનયામક ી અને િજ ા િવકાસ અિધકારી ીના મા યમથી ઓનલાઇન મંજરીઓ ૂ
આપવાની િસ ટમ હવ ેઆપણે દાખલ કરી છે, એ રીતે તા કાિલક મંજરી મળે એ કારની યવ થા કરી છે અને એના નાણા ંૂ
માટે પણ જ ેઅમારી ગવાઇ છે એ માણે પંદર દવસમાં આપવાની યવ થા કરી છે અને અ યાર સુધીનું જ ેકઇ પેમે ટ છે ં
ગઇકાલ સુધી એ.પી.ઓ.ને સમ  ગુજરાતની કરી દીધી છે.  
 ી મુકેશભાઇ  ઝી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, વડોદરા અને સુરત િજ ામાં મનરેગા યોજના હેઠળ નાણાકીય વષ 
ર૦૧૮-૧૯મા ંકલ કેટલો ખચ થયેલ છે તે પૈકી વેતનનોુ , માલ સામાનનો અને વહીવટી ખચ કેટલો થયેલ છે?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, વડોદરા િજ ાની અંદર મનરેગા યોજનાની અંદર ૨૦૧૮-૧૯ના 
વરસની અંદર ૮૬૬.ર૦ લાખ િપયાનો ખચ કરવામાં આ યો છે. તે પૈકી વેતનના ૪૬૮.૬૬ લાખ િપયા ચૂકવવામાં આ યા 
છે અને માલ સામાન માટે ૩પ૩.૮૬ લાખ િપયા ચૂકવવામાં આ યા છે અને વહીવટી ખચ માટે ૪૩.૬૮ લાખ િપયાનો ખચ 
કરવામાં આ યો છે અને એ જ રીતે સુરત િજ ાની અંદર ર૦૧૮-૧૯ના વષમાં ૪૮૧૬.૩૧ લાખ િપયાનો કલ ખચ થયો છે તે ુ
પૈકી વેતન માટે ર૭ર૩.પ૬ લાખ િપયાનો ખચ કરવામાં આ યો છે અને માલ સામાન માટે ૧૯૧૯.ર૯ લાખ િપયાનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો છે અને વહીવટી ખચ િપયા ૧૭૩.૪૬ લાખ િપયાનો કરવામા ંઆ યો છે.  
 ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : માનનીય અ ય ી, આ યોજના ગામડાના બેકારો છે જનેે મજરીની જ ર છે એવા ૂ
માણસોને રો રોટી પૂરી પાડવાની આપણી યોજના છે. ણ ણ મ હના સુધી ફાઇલ િજ ામા ંપડી રહેતી હોય તો આપણો જ ે
મૂળ લ યાંક છે રો  આપવાનો એ હેતુ માય  ય છે. આ બાબતમાં કઇક કરવા માગો છો કે કેમં ? અન ેબીજ મારા યાન પર ુ ં
એ વ તુ આવી છે કે જ ેલોકો મજરી કામ કરે છે એમા ંકેટલીક વખત શાખામા ંકામ કરતા માણસો તરફથી જ ેમજરીૂ ૂ  કરનારના 
એકાઉ ટ નંબર લખવામાં ભલૂ થાય છે એટલે કે પેન ઓફ લીપ થાય છે તો પૈસા અ ય ખાતામા ંજતા રહે છે. તો એ અ ય 
ખાતામા ંપૈસા ગયા પછી પૈસા આવતા બહ વાર લાગે છે તો આ બાબતે જ ેતે અમલીકરણ અિધકારીન ે પ  સૂચના આપવા ુ
માગો છો કે કેમ?  
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, મ અગાઉ ક ુ ંતેમ જ ેબે ણ મ હનાની વાત કરે છે પણ મંજરી ૂ
માટેનો સમયગાળો ૧પ દવસનો હોય છે અને હવે તો ઓનલાઇન ૧પ દવસની અંદર મંજરી આપી દઇએ છીએ અને હવ ેૂ
કાગળો પણ કરવાની જ ર નથી હોતી. તાલુકામાંથી પણ આપણે ઓનલાઇન કરીએ છીએ અને િજ ામાંથી પણ ઓનલાઇન 
કરીએ છીએ અન ેમજરોના જ ેતે બે ક એકાઉ ટમા ંડાયરે ટ પેમે ટ કરવામા ંઆવે છેૂ .  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, ઘણા બધા ધારાસ ય ીઓ આ વાત સાથે સમંત થતાં હોય એવું લાગતંુ નથી તો 
આ  બધાને પૂછવા દઇશ.  
 ી બાબુભાઇ  કા. વા  : માનનીય અ ય ી, ભલે તાલુકામાંથી િજ ામાં આપી દે તો પણ અમને કઇ વાંધો નથી ં
પણ પંદર દવસમાં અમને ઓડર મળી જવો ઇએ એ જ રી છે અને બીજ આ જ ેમજરો કામ કરવા ય છે એ મજરોને પૂરતંુ જ ેુ ૂ ૂં
વેતન મળવુ ં ઇએ એ વેતન નથી મળતંુ. અમારે યાં ખેતરે ખેડત આવે અને અરધો દવસ કામ કરે તો પણ અમે રપૂ ૦  
િપયા પૂરા આપીએ છીએ તો સરકાર આમાં કોઇ િવચારણા કરવા માગે છે કે કેમ?  

 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, જ ેમાનનીય સ ય ીએ વાત કરી એ મજરીની ચૂકવણીની યા ૂ
સમય મયાદાની અંદર કરીએ છીએ. વેતન ભારત સરકાર ન ી કરે છે એ ૧૯૯ િપયા પૈકી પણ એણે જ ેકામ કરેલું છે એ 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 

તારાંિકત ો 

  3 

કામનો આધાર પણ વામાં આવે છે. મા  ૧૯૯ િપયા ચૂકવી દવેામાં આવે છે એવું નથી જ ેન ી કરેલું છે એ માણે વેતન 
ચૂકવવામાં આવે છે.  
 ીમતી મનીષા વકીલ : માનનીય અ ય ી, વડોદરા અને સુરત િજ ામાં મનરેગા યોજના હેઠળ નાણાકીય વષ 
ર૦૧૮ અને ર૦૧૯માં તાલુકાવાર કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉ પ  થઇ અને તે પૈકી મ હલાઓ ારા કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉ પ  થઇ છે?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ મ હલાઓ માટેનો  પુ યો છે અને એ પૈકી 
તાલુકાવાર માનવ દનની માગણી કરી છે અને બહેનનો  છે એટલે મારે જવાબ આપવો પડશ.ે વડોદરા િજ ાના ડભોઇ 
તાલુકાની અદંર ઉ પ  થયેલા માનવ દન છે ૧૭૦૦૦. તે પૈકી મ હલાઓની સં યા ૬ હ ર માનવ દન ઉ પ  કરેલ છે. 
દેવસર તાલુકાની અંદર ૪૫ હ ર માનવ દન છે અને તે પૈકી બહેનોની સં યા ૧૬ હ રની છે. તરજણની અંદર ૧૫ હ ર 
માનવ દન ઉ પ  થયેલા છે તે પૈકી ૪ હ ર બહેનોન ે રોજગારી આપવામાં આવી છે. પાદરા તાલુકાની અદંર ૪૯ હ ર 
માનવ દન ઉ પ  થયેલા છે તે પૈકી ૧૨ હ ર મ હલાઓને માનવ દન રોજગારી આપી છે. સાવલી તાલુકાની અદંર ૭૨ હ ર 
માનવ દન ઉ પ  થયેલા છે તે પૈકી ૨૬ હ ર માનવ દન બહેનો માટેના છે. િસનોર તાલુકાની અદંર ૧૬ હ ર કલ માનુ વ દન 
ઉ પ  છે તેમાં મ હલાઓ માટે ૫ હ ર માનવ દનની રોજગારી મળી છે અન ેવડોદરાની અંદર ૨૨ હ ર માનવ દન છે તે પૈકી 
૮ હ ર મ હલાઓ માટે માનવ દન ઉ પ  થયેલા છે અને છે  ેવાઘોડીયાની અંદર ૨૬ હ ર કલ માનવ દન છે તેમા ંુ ૧૧ 
હ ર બહેનોન ેરોજગારી આપવામા ંઆવી છે. 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ જ ે જવાબ આ યો છે કે ૧૫ દવસમા ં નાણા ં
ચૂકવાય ય છે તે વાત સાથે સમંત થઇ શકાય તેમ નથી. માનનીય અ ય ી, ૧૫ દવસમા ંઆજ ેપણ રાજયમાં કામ કરતા 
મનરેગા યોજના નીચે પેમે ટ ચૂકવવામાં આવતુ નથી. ગાંધીનગર ક ાએ પાઇપ લાઇન છે. (xxx) થઇ ય તો પાઇપ 
લાઇન ખલુે અને *(xxx)ના થાય તો પાઇપ લાઇન ખલુતી નથી.  
  અ  ય ી  : આ *(xxx) શ દ કાઢી નાંખવામાં આવે છે.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, જ ેહકીકત છે તે કહ છ શા માટે અકળાવ છોું ંુ ? જ ેવા તિવકતા છે તે 
છે. પણ વાત વાતમાં અકળાવ છો શા માટે ? (અંતરાય) 
 અ  ય ી  : માનનીય પંુ ભાઇ એકનો એક શ દ ફરી અન ેફરી (અંતરાય) આપને ના પાડયા પછી, માનનીય 
પંુ ભાઇ આ યો ય નથી. આપના જટેલા િસિનયર મે બર, બધા બેસી વ. ભાઇ, એમની સાથે વાત ચાલ ેછે, બધાની સાથ ે
એકીસાથે વાત થોડી થઇ શકશ?ે  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, સાહેબ પુરાવા આપવા તૈયાર છીએ, રેકડ ઉપરની વાત છે. સાહેબ, 
પોલીસ ફ રયાદો થઇ છે અને જલેમા ંગયા છે (અંતરાય) 
 અ  ય ી  : લીઝ, બધા બેસી વ.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, આ હકીકત રેકડ ઉપર ના મૂકવી ઇએ? મને લાગે છે કે મનરેગા 
યોજનાની અંદર યાપક માણમાં ગેરરીિત થાય છે. 
 અ  ય ી  : તમારે જ ેસંસદીય રીતે બોલાતંુ હોય તે બોલો પણ તમ ેિબનસંસદીય કશું જ બોલશો નહ . 
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, ફ રયાદો દાખલ કરી અને જલેમા ંપણ ગયા છે. જલેમાં તમે મોક યા ં
છે સારી વાત છે, આવકારદાય છે પણ હજ યાપક માણમા ંઆ ગેરરીિત થાય છે અન ેપેમે ટ ચૂકવતા નથીુ . પાઇપ લાઇન..  
 અ  ય ી  : હવે તેમન ેકોઇ  નથી. આપ  પૂછી ર ા નથી, બેસો, જવાબ આપવાનો નથી. 
 ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીએ તેમના જવાબમાં પણ જણા યુ ં અને ૧૭૧ 
નંબરનો એક મારો પણ  છે અન ેતેમા ંક ુ ં છે કે ા ટના અભાવે ૩-૩ માસથી પેમે ટ ચૂકવવાનુ ંબાકી છે. ા ટ અન ે
વહીવટી યાના કારણે મજરોન ેૂ ૩ મ હના સુધી પેમે ટ ના ચૂકવાય એ ઘણી ગંભીર બાબત છે. મજરોન ે તા કાિલક ૂ
અઠવા ડયામા ંપેમે ટ ચૂકવવા માટે સરકાર કઇ િવચારણા કરવા માગે છે કે કેમ ં ?  
 ી બચુભાઇ  મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ ક ું તેમ આ પેમે ટ ગઇકાલે અમે આખા 
ગુજરાતની અંદર આનુ ંપેમે ટ, રોજગારી અને માલ સામાનનુ ંસોએ સો ટકા પેમે ટ ચૂકવી દેવામાં આવેલ છે અને િનયિમતપણ ે
આના ચૂકવણાં કરતા હોઇએ છીએ. 
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, આ સંપૂણ રીતે ભારત સરકાર આયો ત યોજના છે. ગરીબ માનવીન ે
રોજગારી આપવી. તે ભારત સરકારે પોતાનો ધમ બ યો છે. રાજય સરકાર સંપૂણ રીતે આનુ ંઅમલીકરણ કરે છે. ગુજરાતની 
અંદર કોઇપણ પરગણાની અદંર મજદૂર છે તે રોજગારી માગે એટલે તરત જ ૧૫ દવસમાં તેને બકાડ આપી દેવામાં આવે છે 
અને મને કહેતા આનદં થાય છે કે આજ ેજયારે અમે જવાબ આપીએ છીએ યારે સો ટકા બધાના પેમે ટ થઇ ગયા છે.  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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 ી લલીતભાઇ કગથરા : માનનીય અ ય ી, મને જણાવતાં ગવ થાય છે કે આ દેશના બેકાર  માણસો માટેની 
મનરેગા યોજના છે એ ક ેસની દેન છે. કયાંક જ ેકયાંક આ મનરેગા યોજના છે એનો હાદ માય  ય છે. માનનીય મં ી ીએ 
હમણાં ક ુ ંકે ગઇ કાલ સુધીનુ ંબધંુ જ પેમે ટ ચૂકવાઇ ગયું છે, તો આ પમે ટ કેટલા ટાઇમથી ડયૂ હતંુ ? એ માનનીય મં ી ી 
જણાવે.  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, મ પહેલાં જ ચોખવટ કરી કે આ ભારત સરકારની હ ડેડ પરશ ટ યોજના 
છે. ભારત સરકારમાંથી જયારે પેમે ટ લેઇટ આવતંુ હોય યારે રાજય સરકાર પોતે નાણાકીય ગવાઇ કરી અને ગરીબ મજદૂરન ે
રાહ ન વી પડે, એટલા માટે ૧પ૦ કરોડ િપયા માનનીય નાણામં ી ી અને મુ યમં ી ીનો હ આભાર માનું છ કે આ ગરીબ ું ંુ
માણસન ેપેમે ટ મોડ મળ ેનહ  એટલા માટે રાજય સરકારે ફડ ફાળવી અન ેહ ડેડ પરશ ટું ં  કામ પૂણ કય ુછે.  
 ી અિ નભાઇ  લ. કોટવાલ :માનનીય અ ય ી, આપના ારા માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે આ મનરેગા ુ ં
યોજના જ ેછે એ ગરીબો માટેની મહ વની યોજના છે. ખાસ કરીન ેટાયબલ િવ તારની અંદર જ ેગરીબ લોકો પોતાના વતનની 
અંદર રોજગારી મળી રહે એ માટેની મહ વની યોજના છે. પણ યાંના ગરીબ લોકો આ રોજગારી મળેવવા માટે શહેરમાં ય છે. 
તો એક યિકતન ેસો દવસ રોજગારી આપવામા ંઆપણે સદંતર િન ફળ ગયા છીએ. 
 મારો  એ છે કે આ રોજગારીના દવસો ગણવા માટે આર.એ ડ બી.ના રોજમદારો હોય, ફોરે ટ ખાતાના, િસંચાઇ 
િવભાગના રોજમદોરો હોય એમન ેપણ આ રોજગારી આપી એવા દવસો ગણવામા ંઆવે છે એ મનરેગામાં ગણવામા ંઆવે છે 
તો એને બંધ  કરવા માગો છો કે કેમ?   
 ી આર.સી.ફળદુ : આ થમ વખત એવી ઘટના બની છે કે આ ચાલુ વષની અંદર માનનીય અ ય ી, સો 
માનવ દન આપવાના બદલે ૧પ૦ માનવ દન આ સરકારે આ યા છે. બી  એમની જ ેવાત છે એ સૂચન  છે.  
 ી અિ નભાઇ  લ. કોટવાલ : માનનીય મં ી સાહેબ, આ સૂચન નથી. આમાં એવું થાય છે કે ફોરે ટ ખાતામાં જ ે
મજરો કામ કરતા હોયૂ , િસંચાઇ અને આર. એ ઙ.બી માં જ ેમજરો કામ કરતા હોય છેૂ , રોજમદારો કામ કરતા હોય છે એમન ે
પણ આપણે મનરેગામાં ગણી લઇએ છીએ તો આ ન ગણવા માટે કઇ કરવા માગો છો કે કેમં ?  
 ી આર.સી.ફળદ ુ :માનનીય અ ય ી, માણસન ેરોજગારી પૂરી પાડવા માટે અમ ેટકાઉ કામ ઉભાં કરીએ છીએ 
અને આવનારા દવસોમા ં ખેતીન ે પણ ઉપયોગી થાય એ કારના કામો છે અમે ઉભા કરવાના છીએ. જળ સંચય કરવાના 
સાધનો ઉભાં કરીએ છીએ. બી  બાજુ ંમાનવન ેરોજગારી પૂરી પાડવામાં આવે છે.  
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ ય ી, આ મનરેગા યોજના ગામડાના ગરીબ લોકોને રોજગારી આપવા 
માટેની યોજના છે. હમણાં જ માનનીય મં ી ીએ ક ું કે ા ટ લઇેટ આવે છે એટલે પેમે ટ લઇેટ થાય છે. હવે તો આપણા 

પનોતા પુ  મોદી સાહેબની સરકાર છે. તો ા ટ લેઇટ આવે છે તો હ એમ કહ છ કે ું ું ંુ (xxx) એનો મને જવાબ આપે?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, સ ય ીએ જ ે ક ું કે આ ા ટ ભારત સરકારમાંથી લેબરના 
ખાતામાં ડાયરેકટ આવે છે, અ યાર સુધીમાં આ ા ટ લેઇટ થઇ નથી. આ વખતે થોડ લેઇટ થયુંું . પરતુ ં અમે ગઇકાલે ચૂકવણા 
કરી દીધા છે.  
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, મન ેઆનંદ થાય છે કે જયારે આ મનરેગા યોજના એ ય.ુપી.એ 
સરકારે કરી હતી અન ેહ સાંસદ હતોું . આ જ ગુજરાતમાંથી અવાજ ઉઠયો હતો, આ ખોટી યોજના છે. આજ ેઆ ગૃહની અંદર આ 
યોજનાન ેસાચી ઠેરવી છે એ બદલ તો સૌથી પહેલા ંઅિભનંદન. મારો  એ છે કે જ ેજવાબ આપવામાં આ યો કે ગઇ કાલ 
સુધી આ બધંુ રોજ ચૂકવી દેવામા ંઆ યુ ં છે. મનરેગામા ંએવા મજદૂરો ય છે કે જ ેસવારે કમાય છે અને સાંજ ેતાવડી ચાલ ુ
થાય છે. આની પહેલાનંા સવાલનો જવાબ હ  સુધી મ ો નથી. કેટલા સમયથી આ પૈસા ચૂકવવામાં નહોતા આ યા? મારી 

ણકારી માણ ેછે ા ણ મ હનાથી મજરોન ેમજરી ચૂકવવામાં આવી નહોતીૂ ૂ .  ણ- ણ મ હના સુધી મજરોન ેમજરી ૂ ૂ
ચૂકવવામાં ન આવે અને છતાં સરકાર િચંિતત છે એવી વાત કરે તો મને ખબર નથી પડતી કે સરકાર આવી િચંિતત છે કે ણ- 

ણ મ હના સુધી રોજગાર ચૂકવવામાં ન આવ.ે અ યારે આંકડો હેર કરો કે ગઇ કાલ ેજ ેમજરી ચૂકવી તે કેટલા સમયથી આ ૂ
બાકી હતી અન ેકેટલી ચૂકવી?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આ આખી વાતને એવી રીતે વી ઇએ કે, ભારત સરકારના 
િવિવધ િવભાગોની અનેક પો સર યોજનાઓ ચાલ ેછે. ઘણી યોજનાઓમા ંરાજય સરકાર ૪૦ ટકા અને ભારત સરકારના ૬૦ 
ટકા હોય, કોઇ કીમમાં ૭૫ ટકા ભારત સરકારના હોય તો ૨૫ ટકા રાજય સરકારના હોય, એમ આ યોજના પણ ચાલ ેછે. 
માનનીય િવ મભાઇએ ક ું કે જયારે મનરેગા ચાલુ કરી યારે અહ થી િવરોધ થયો હતો, એ વાત સદંતર ખોટી છે, પાયા 
િવહોણી છે, એ કોઇપણ રીતે અમે વીકારતા નથી. ઉપરથી માનનીય નરે ભાઇ મોદી વડા ધાન બ યા પછી આ યોજનાનો 
યાપ વધાય , નવા નવા કામો ઉમેયા, નવું બજટે ઉમેય ુઅન ેવધુ રોજગારી આપવાનુ ંશ  કય.ુ  બી   મોડ પેમે ટ કેમ ું

થાય છે તે હતો. તો કે માં જયારે ય.ુપી.એ.ની સરકાર ક ેસની સરકાર હતી યારે પણ આ પેમે ટ મોડ થતંુ હતંુું . અમે તો ૨૨ 

                                         
 આ શ દોની રચના િચકર ન હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 

તારાંિકત ો 

  5 

વષથી અહ  બેઠા છીએ. કે  સરકાર અમારી તો સાત વષથી થઇ છે. પહેલા ક ેસની સરકાર હતી, તમારી કોઇપણ કે  
સરકારની યોજનાની ા ટ પૂરી નહોતી આવતી. તો ગુજરાતના િવ ાથ ઓ હોય, િવધવાઓ હોય, વૃ ો હોય કે મનરેગાના 
યિ તઓ હોય, કે દવંગતને લગતી યોજના હોય, તમારી કે  સરકાર સમયસર ા ટ નહોતી આપતી યારે ગુજરાત સરકાર 

પોતાની િત રીમાંથી એ રકમ છટી કરીૂ ને લાભાથ ઓને તમારા વખતમાં પણ આપતી હતી. માચ એ ડમાં તો બધા હસાબો 
કે  સરકાર ા ટ રલીઝ કરીને સરભર કરતી હોય છે. તમારા વખતમાં પણ કરોડો િપયા અમે ચૂકવતા હતા. તમ ેતો િપયા 
પણ નહોતા અપાવતા અને અ યારે  પૂછે છે તેનો કોઇ મતલબ નથી. અમારી સરકાર ઉપરથી રકમ આપે છે. આવી તો 
તમારા વખતમાં કેટલીયે યોજનાઓમાં અમે રકમ આપી છે.  (અંતરાય)  
 અ ય ી : બધા સાથે બોલશો તો કોઇને સંભળાશે નહ  ? 
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ી નીિતનભાઇની માનવ દનની અને રોજગારી આપવાની વાત હતી 
તો મન ેલા યું કે જવાબ ખૂબ સરળતાથી સારો આપશ.ે માનનીય નીિતનભાઇ, જયારે આપ કહી ર ા છો યારે આપના જવાબ 
ઉપરથી જ હ જવાબ આપંુ છ કેું ંુ ..... 
 અ ય ી : આપે સવાલ પૂછવાનો છે. જવાબ આપવાનો નથી.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : હ સવાલ પૂછ છું ં ંુ ુ . આ મનરેગા યોજનાને ૬૦ વષની મોટામાં મોટી બેકાર યોજના હોવાની વાત 
રાજયના ત કાિલન મુ યમં ી ી અન ે હાલના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ કહી હતી કે આ યોજના ક ેસ સરકારની 
સૌથી મોટામાં મોટી િન ફળતાવાળી યોજના છે. આ વડા ધાન ીએ તે વખતે ક ુ ં હતંુ અન ે એ જ વડા ધાન ીએ આ 
યોજનામાં ા ટમાં વધારો કય  છે. માનનીય મં ી ી એમ કહી ર ા છે કે ક ેસના શાસનમાં ા ટ ઓછી આપતા હતા, સાત 
વષથી ભારતીય જનતા પાટ ની કે માં સરકાર છે. તમ ે કહેતા હતા કે મોસાળમાં લ  છે અને મા પીરસનારી છે. તો આ 
ભાણીયાઓ કેમ ભુ યા રહી ય છે એ જવાબ આપે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, વડા ધાન તરીકે માનનીય નરે ભાઇ આ યા પછી આ યોજનાની 

ા ટ વધારી, સં યા વધારી એ એમણ ે વીકાયુ એ માટે હ ું ી શલૈેષભાઇનો આભાર માનુ ં છંુ. તમારા વખતમા ંખોટી હાજરી 
પુરાતી હતી, રોકડ રકમ ચૂકવાતી હતી તેમા ંમોટા કૌભાંડો ચાલતા હતા. હવે અમે (અંતરાય) ી િવર ભાઇ, સાંભળો તો 
ખરા. અમે સીધે સીધા લાભાથ ઓના ખાતામાં રકમ જમા કરીએ છીએ. ક ેસના વચેટીયાઓને નવરા કરી દીધા હતા એટલ ે
તમે ફ રયાદો કરો છો. હ માનનીય શૈલષેભાઇનો આભાર માનુ ંછ કે વડા ધાન તરીકે ું ંુ ી નરે ભાઇએ જવાબ આ યો યારે 
ક ું હતંુ કે મનરેગા બંધ ન હ કરીએ, ક ેસના હાડપ જરને હ વધારે સશકત બનાવીને એને વંત કરીને ગામડાંના ગરીબ ું
લોકોન ેઆપીશ આ માનનીય નરે ભાઇના શ દો હતા એ મન ેયાદ છે. વડા ધાન ીએ ક ુ ં હતંુ  કે આ ક ેસની િન ફળતા 
અને ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર એન.ડી.એ. ની સરકારની સફળતા મળવાથી ઇ શકતા નથી.   
 ી બળદવે  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ આપના ારા  માનનીય નીિતનભાઇનો આભાર માનું છ કે ું ંુ
એમણે જવાબમાં વીકાય.ુ  હ એમને પૂછવા માગંુ  છ કે મનરેગા યોજનામાં ખોટીું ંુ  હાજરીઓ પૂરાતી હતી અને ખોટા િબલો 
બનતા હતા આ બધી વાત માનનીય મં ી ીએ કરી. હ માનનીય નીિતનભાઇને એટલું  પૂછવા માગંુ છ  કે આ િબલો બનતા ું ંુ
હતા એ વખતે ગુજરાતમા ંકોની સરકાર હતી? (અંતરાય) માનનીય દંડક ી તમારે જવાબ આપવાનો ન હોય, જવાબ આપવો 
હોય તો મં ી બનવું  પડે.   
  અ  ય ી : આપે ી પંકજભાઇ માટે સારી વાત કરી.  
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય મં ી ીએ વાત કરી કે ખોટા િબલો બનતા હતા, ખોટી હાજરી ભરાતી હતી એ 
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારમા ંભરાતી હતી કે ક ેસની સરકારમાં ભરાતી હતી? એ માનનીય મં ી ી જણાવ.ે 
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી,  જવાબ આપવો છે? 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, અમારી પારદશક સરકાર જ ેતે વખતે હતી એનું  પૂરેપૂ  િનયં ણ ં
હતંુ, તમારા લોકો ય નો કરતા હતા, અમ ેપક ા પણ હતા અન ેઅમે જલેમાં પણ મોકલેલા છે. તમારા લોકો ગેરરીિત કરતા 
હતા, એમાંથી કેટલાય લોકોન ેજલે ભેગા પણ કરેલા છે. હ અંદર દાખલ થયો યારે ું ી પંુ ભાઇ કહેતા હતા કે આમ ચાલ ેછે. 
સાહેબ, અમે કડક થઇએ છીએ એ આ લોકોન ેનથી ગમતંુ. દાખલો બી  રીતે આપંુ. આખા ભારતમાં મનરેગાનો ઓછામા ં
ઓછો ખચ  િપયા ૭૦૦થી ૮૦૦ કરોડ ગુજરાત સરકાર લાભ લે છે. બાજમા ંરાજ થાનમા ં તે વખતે ક ેસની સરકાર હતીુ . 
બેફામ િબલો બન.ે જસેીબીથી કામ થાય, તેમ છતાં મજરોની હાજરી પૂરાય અને હ ર બે બે હ ર કરોડ િપયા એ વખતની ૂ
કે ની ક ેસની યુપીએ સરકારની રહેમ નજર નીચે બે હ ર કરોડ િપયા રાજ થાનના (xxx)  આ રેકડ ઉપર છે. અમ ે
ધાયુ  હોત તો જસેીબીથી કામ કરાવીને મજરોની હાજરી પૂરવા દેતૂ , અમે નથી કય.ુ અમે કે ના પૈસા હોય કે ગુજરાત 
સરકારના પૈસા હોય એ ના પૈસા છે એમાં દુ પયોગ  થવા દેતા નથી.   

 
બનાસકાંઠા અને બોટાદ િજ ામાં બાકી પાક વીમો 

                                         
 આ શ દોની રચના િચકર ન હોવાથી અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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*૨૪૬૫૫ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા ( દયોદર) : માનનીય કિષૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો કપાસ 
અને મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા ખેડતોને ૂ
ચૂકવવામાં આ યો, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ બનાસકાંઠા િજ ામાં િવમા કપની ં
ારા કાંકરેજ તાલુકામાં ૨ (બે) ખેડતોને કપાસ િપયત ૂ

પાકના દાવા ચૂકવવામાં આવેલ છે અન ે મગફળી પાકના 
કોઈ દાવા ચૂકવવામાં આવલે નથી. ઉ ત િ થિતએ બોટાદ 
િજ ામાં મગફળી પાકના દાવા ચૂકવવાપા  થતા નથી અને 
કપાસ િપયત પાકમા ંબરવાળા તાલુકામા ં૪૫ ખેડતોન ેતથા ૂ
રાણપુર તાલુકામાં ૩ ખેડતોને દાવા ચૂકવવામાં આવેલ છેૂ . 

યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની ગવાઈ 
મુજબ પાક ઉ પાદનમા ં થયેલ ઘટાડાન ે આધારે થાય છે, 
ખાતા ક ાએ પાક વીમાના દાવાની ટકાવારીની ગણતરી 
કરવામા ંઆવતી નથી.  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતન ે પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર 
બાકી ખેડતોની િવગત પ કૂ -૧ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
તાલુકાનંુ નામ પાકનંુ નામ બાકી ખેડૂતોની સં યા 

અમીરગઢ મગફળી ૪ 
ડીસા મગફળી ૩૭૭ 
ધાનેરા મગફળી ૧૫ 

પાલનપુર મગફળી ૬ 
લાખણી મગફળી ૧૯૬ 
વડગામ મગફળી ૫૦  

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

 ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા : માનનીય અ ય ી, બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડતોએ ૂ પાક વીમો લીધો હતો. તેમા ં
મગફળીના પાકનો વીમો ન હ ચૂકવવાના કારણો કયા? મગફળી અને કપાસનો પાક વીમો  કેટલા ટકા ચૂકવવામાં આ યો? 
મારો બી   છે કે તાલુકાવાર જ ેવીમો ચૂકવવાનો બાકી છે તે કેટલા સમયમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, માનનીય શીવાભાઇનો જ ે  છે એ પાક િવમાના સદંભમા ં છે. 
(અંતરાય) આ વષ આ વખતે ખરીફ સીઝનની અંદર બનાસકાઠંા અને બોટાદ એમ ગુજરાતના અ ય િજ ાઓમાં પણ 
કમોસમી વરસાદ થયો. ોપ ક ટગની યા શ  થઇ તે વખતે અિતવૃિ  પણ ચાલુ હતીં . માનનીય અ ય ી, હાવિ ટગની ં

યા પછી (અંતરાય)...   
 અ  ય ી : વ ચે બોલશો તો હ  કદાવીશું ુ , આગળ જઇશ. વ ચે શેના માટે બોલવાનું પણ?  
 ી આર.સી.ફળદુ : હાવિ ટગની યા યારે ચાલતી હતી તે વખતે પણ કમોસમી વરસાદ પ ો અન ેતે વખતે ં
પણ બનાસકાંઠા િજ ામાં અને બોટાદ િજ ામા ંજ ેખેડતોએ પાક કાપણી પછીના ખમનો લાભ ખેડતોને મળવો ઇએ એ ૂ ૂ
માટે યુિનવસલ સો બો અને  એ.આઇ.સી. કપનીને ખેડતોએ ફ રયાદં ૂ -પ ો આપી રજઆત કરી હતીૂ . એ ચૌદ હ ર બ સો 
અઠાવીસ ખેડતોએ બનાસકાંઠા િજ ામાં ફ રયાદ કરી હતી અને એૂ  જ રીતે બોટાદ િજ ાની અદંર પણ અઠતાલીસ ખેડતોએ ૂ
પાક કાપણી પછીના ખમ ા  થાય એ માટે અર  કરેલી હતી અને એજ રીતે આ આખાય બનાસકાંઠા િજ ાની અદંર િવમા 
કપનીએ ધાનમં ી ફસલ િવમા યોજનાની ગાઇડ લાઇન મુજબ એમણે એવું ક ું કેં , બનાસકાંઠા િજ ામાં આપિ  તથા પાક 
કાપણી પછીના ખમ હેઠળ મોટા માણમા ંજ ેઅર ઓ આવેલ છે એનો ઇ ટ સરવે જ ેકય  અન ેએની અદંર ખેતરમા ં
પાણી ભરાયલેા હોવા ઇએ. હવ ે બનાસકાંઠા િજ ો રેતાળ િજ ો છે અને યા ં પાણી ભરાયલેા ઝાઝો સમય રહે જ નહ . 
આપણે િવમા કપની સાથે પરામશ કય  અને એ બે ં - ણ કલાક કે ચાર કલાક સુધી પાણી રહે, બે- ણ દવસ સુધી પાણી 
ન રહે અને ઇ ટ સરવેમા ંઅમારા કમચારીઓ, િવમા કપનીના િતિનિધ અને થાિનક ખેડતં ૂ , આની સરવેની કામગીરી અમ ે
કરાવી. ધાનમં ી ફસલ િવમા યોજનાની ગાઇડ લાઇનના જ ેરીતે દાવાઓ રજ કરવામા ંઆ યાૂ , છ સો પચાસ દાવાઓ છે એ 
મંજર કયા અને એની સામે ચૂકવાયલેી રકમ છે એ ૂ ૨,૬૬૯/- િપયા જ મા  ચૂકવી. એટલે આપણે એની સાથ ેિમ ટગ કરી ં
કે, આ કારે િવમા કપનીઓ  ખેડતોની મ કરી કરે તો કોઇ કાળે ચલાવી ન લેવાય અને માનનીય અ ય ીં ૂ , (અંતરાય)... 
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, મ પહેલાં જ સચૂના આપેલી કે વ ચે કોઇ બોલશો તો હ  કદાવીશું ુ .  માંક -
૩. (અંતરાય) બેસી વ આપ, માનનીય મં ી ી બેસી વ આપ.  માંક-૩, ી કાળાભાઇ (અંતરાય) અરે, કોઇ 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 
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અિભનંદનની જ ર નથી. એવી રીતે ના ચાલ,ે સભાગૃહ એવી રીતે ન ચાલ,ે (અંતરાય) લીઝ, આવી રીતે સભાગૃહ ના ચાલ.ે 
માનનીય કાળાભાઇ આપ પૂછો . 

ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  
*૨૪૭૭૧ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અન ે પંચમહાલ િજ ામા ં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  (૧) ખેડા િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૧ નડીયાદ ૪૩ ૨૦ 
૨ મહેમદાવાદ ૨૩ ૨૨ 
૩ માતર ૧૫ ૧૬ 
૪ ખેડા ૨૦ ૧૯ 
૫ ઠાસરા ૨૦ ૧૯ 
૬ મહધાુ  ૨૫ ૨૩ 
૭ કપડવંજ ૨૫ ૨૧ 
૮ કઠલાલ ૨૧ ૨૩ 
૯ ગળતે ર ૧૦ ૧૦ 

૧૦ વસો ૧૦ ૭ 

પંચમહાલ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ 
છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ ગોધરા ૧૫ ૧૩ 
૨ મોરવા(હ) ૬ ૬ 
૩ કાલોલ ૧૧ ૧૨ 
૪ ઘોઘંબા ૫ ૫ 
૫ હાલોલ ૯ ૬ 
૬ ંબુઘોડા ૬ ૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માણીત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનું નામ માણીત 

નમૂના 
િબન માણીત 

નમૂના 
ખેડા ૩૬૭ ૨૫ 
પંચમહાલ ૧૧૦ ૩  

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) ખેડા િજ ામાં ૨૫ િબન માિણત નમૂના પૈકી ૨૨ 
ની સામે કોટ કેસ કરેલ છે, ૦૧ ની સામે વહીવટી પગલા ં
લેવામા ંઆવેલ છે અને ૦૨ ની સામ ેકાયવાહી ગિતમા ંછે. 

યારે પંચમહાલ િજ ામાં ૦૩ િબન માિણત નમનૂામાં ૦૩ 
ની સામે કોટ કેસ કરેલ છે. 

 
 ી કાળાભાઇ ર. ડાભી(કપડવંજ) : માનનીય અ ય ી, હંુ આપના મા યમ ારા ખેડા િજ ાના િબન માિણત 
નમૂના-૧ની સામે કયા પગલાં લેવામાં આ યા અને ૦૨ ની સામે કાયવાહી કરવાની બાકી છે, આ ણેયની સામે કોટ કેસ નહ  
કરવાના કારણો કયા?ં ખેડા િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમનૂા યારે લેવામાં આ યા અને આ નમૂના લેબોરેટરીં માં યારે 
મોકલવામાં આ યા અને તેનો રપોટ કઇ તારીખ ેઆ યો ? (અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, નમૂના યારે લવેામા ંઆ યા? 
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 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આમાં ખેડા િજ ાનો  માનનીય સ ય ીએ પૂ યો છે. ખેડા 
િજ ામાં જ ેનમૂના લેવામાં આ યા તેમાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં જ ેનમનૂા લીધા તેમાં (અંતરાય) (આ તબ ે  ક ેસપ ના હાજર 
રહેલ સ ય ીઓ ારા પોતાના થાન ેઉભા થઇ સૂ ો ચાર કરવામાં આ યા.) માનનીય અ ય ી, મારા જવાબમાં મ લ યુ ં
છે. ખેડા િજ ામાં ૨૫ િબન માિણત નમનૂા પૈકી ૨૨ની સામે કોટ કેસ કરેલ છે. ૧ની સામે વહીવટી પગલા ંએટલે અ યારે 

યા ચાલ ુછે. ૨ની સામ ેકાયવાહી ગિતમા ંછે. યારે પંચમહાલ િજ ામાં ૩ િબન માિણત નમનૂામાં ૩ની સામે કોટ કેસ 
કરેલ છે. એ ણનેી યા અ યારે ચાલે છે.  
 અ  ય ી :  માંક-૪  
(આ તબ ે  િવપ ના હાજર રહેલા તમામ માનનીય સ ય ીઓ સૂ ો ચાર કરતા ંકરતાં સભા યાગ કરી ગયા.)  

ડાંગ િજ ામાં પાવરટીલર માટ થયેલ અર ઓે  
*૨૨૯૫૪ ી અરિવંદભાઈ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ામાં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલર માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૫૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૩૩.૩૦ લાખ. 
 ી અરિવંદ  છો. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ડાંગ િજ ામાં તાલુકાવાર પાવરટીલર ખરીદીમા ં તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંસહાય માટેની િવગત શું છે? (અંતરાય) 
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર :  માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ે  કય  તેમા ં ડાંગ િજ ામા ં
તાલુકાવાર પાવરટીલર ખરીદીમા ંતા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંસહાય માટેની જ ેઅર ઓ મળી તેમા ં
ડાંગ-આહવામાં કલ ુ ૧૮ અર ઓ મળી, તેમાંથી મંજર અર  ૂ ૧૦, તેની સહાય ચૂકવી એ ૬.૧૦ લાખ િપયા. નામંજર ૂ
અર  ૫ અને પડતર અર ઓ ૩. વઘઇમા ં૮૪ અર ઓ મળી. તેમાંથી મંજર અર ઓ ૂ ૪૦, ચૂકવેલ સહાય ૨૪.૨૦ લાખ 
િપયા, નામંજર અર ઓ ૂ ૧૮ અને પડતર અર ઓની સં યા ૨૬. સુબીરમા ં મળેલ અર ઓ ૧૨, મંજર અર ઓ ૂ ૫, 

ચૂકવેલ સહાયની રકમ િપયા ૩ લાખ, નામંજર અર ઓ ૂ ૫ અને પડતર અર ઓ ૨. આમ મ મારા જવાબમાં બતા યું છે, 
મળેલ અર ઓ કલ ુ ૧૧૪, મંજર અર ઓ ૂ ૫૫ અને ચૂકવલે સહાયની રકમ . ૩૩.૩૦ લાખ. નામંજર અર ઓ ૂ ૨૮ અન ે
પડતર અર ઓની સં યા ૩૧ છે. 

 વડોદરા િજ ામાં ટકટર સહાય માટ અર ઓે ે  
*૨૨૯૯૪ ી તે  સુખ ડઆ (સયા ગંજ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ટેકટર ખરીદીમાં સહાય માટે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૪૫૫૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૧૯૬૭ 

 (૩) તેમાં કેટલી અર ઓની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી?  

  (૩) ૧૯૬૭ 

 ી તે  ર. સુખ ડયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કે વડોદરા િજ ામા ંુ ં
ટે ટર ખરીદીમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બે વષમાં સહાય માટેની તાલકુાવાર કેટલી અર ઓ આવી? કેટલી મંજર ૂ
થઇ, કેટલીમા ંસહાયનું ચૂકવ ં થયુ ંઅન ેકેટલી નામંજર થઇ તેની િવગતો આપવામાં આવેૂ . 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, વડોદરા િજ ામાં ટે ટર ખરીદીમા ં જ ે િ થિત છે તેની 
તાલુકાવાર તેમણે મા હતી માગી છે. કરજણમા ંકલ મળલે અર ઓ ુ ૭૮૬, મંજર અર ઓની સં યા ૂ ૩૭૭, સહાય ૧૭૩.૮૫ 
લાખ િપયા, નામંજર અર ઓની સં યા ૂ ૨૪૯. એ જ રીતે ડભોઇમાં મળેલ અર ઓ ૧૦૫૪, મંજર અર ઓની સં યા ૂ
૪૩૦, સહાયની રકમ . ૨૦૩.૨૫ લાખ, નામંજર અર ઓની સં યા ૂ ૩૬૮. દહેસરમાં મળેલ અર ઓની સં યા ૧૭૩,  
મંજરૂ  અર ઓની સં યા ૫૩, સહાય ચૂકવાઇ એ ૨૪ લાખ િપયા, નામંજર અર ઓૂ  ૭૭. પાદરામા ં  કલ ુ ૬૨૩ અર ઓ 
મળી. તેમાંથી ૨૬૯ અર ઓ મંજર કરીૂ , ૧૨૨.૧૦ લાખ િપયા સહાય ચૂકવી અને ૨૨૮ અર ઓ નામંજર કરીૂ . વડોદરામા ં
કલ ુ ૪૮૩ અર ઓ મળી, ૨૪૬ મંજર કરીૂ , . ૧૧૨.૦૫ લાખની સહાય ચૂકવી અન ે૨૨૪ અર ઓ નામંજર કરીૂ . વાધોડીયા 
તાલુકામા ં૩૮૧ અર ઓ મળી, એમાંથી ૧૬૮ અર ઓ મંજર કરીૂ , સહાય ૭૭.૮પ લાખ િપયા ચૂકવી અને ૧૩૪ અર ઓ 
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નામંજર કરીૂ . એવી રીતે સાવલીમાં કલ પરર અર ઓ મળી એમાંથી રુ ૦પ અર ઓ મંજર કરીૂ , સહાય ૯૩.૬૦ લાખની ચૂકવી 
અને ૧૮૩ અર  નામંજર કરીૂ .  િશનોર તાલુકામાં પ૩૩ અર ઓ મળી એમાંથી ર૧૯ અર ઓ મંજર કરીૂ , સહાય િપયા 
૧૦૧.૧૩ લાખ ચૂક યા અન ેનામંજર અર ઓ ૂ ૧૯૩, આમ કલ ુ ૪પપપ અર ઓ મળી એમાંથી ૧૯૬૭ અર  મંજર કરીૂ , 
િપયા ૯૦૮.૪૦ લાખની સહાય ચૂકવી અને નામંજર અર ઓ ૂ ૧૬પ૬ થઇ છે.  

 ી કેતનભાઇ  મ. ઇનામદાર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુું  છ કે ુ ં
વડોદરા િજ ામાં ટેકટર ખરીદીમાં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઅનસુૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િત 
અને મ હલા ખેડતોને સહાય ચૂકવવામાં આવે છે કે કેમ અને ૂ  ચૂકવી હોય તો એની પણ તાલુકાવાર િવગતો આપે.   
 અ  ય ી : તાલુકાવાર શુ ંકરવા માગો છો? ખાસ તમારા તાલુકાનુ ંમાગોન?ે એમને સાવલી તાલુકાની પહેલા િવગત 
આપો. 
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, જ ે એમણ ે પૂછયું વડોદરા િજ ામાં અનુસૂિચત િત, 
અનુસૂિચત જન િત અને મ હલા ખેડતોને જ ેસહાય ચૂકવવામાં આવે છે એની િવગતો માગી છેૂ .  ડેસરમાં અનુસૂિચત િતના 
ખેડતોની સં યા રૂ , અનુસૂિચત જન િતના ખેડતોૂ ની સં યા ૬ અને મ હલા લાભાથ ઓ ૧ર, એ રીતે એમના સાવલીમા ં
અનુસૂિચત િતના ખેડતોની સં યા ૂ ૧૦, અનુસૂિચત જન િતના ખડેતોની સં યા ૂ ૮ અને મ હલા લાભાથ ઓ ૪ર, બી  
તાલુકાઓ છે એની પણ થોડી મા હતી આપી દ . કરજણમાં અનુસિૂચત િતના ખેડતોની સં યા ૂ ૪,  અનુસૂિચત જન િતના 
ખેડતોૂ ની સં યા ૪ અન ેમ હલા લાભાથ ઓ ર૭, એવી રીતે ડભોઇમાં અનુસૂિચત િતના ખેડતોની સં યા ૂ ૭, અનુસૂિચત 
જન િતના ખેડતોનીૂ  સં યા ૧૪  અન ેમ હલા લાભાથ ઓ ૧પ, પાદરામા ંઅનુસૂિચત િતના ખેડતોની સં યા રૂ , અનસુૂિચત 
જન િતના ખેડતોૂ ની સં યા ર અને મ હલા લાભાથ ઓ ૬, વડોદરામા ંઅનુસૂિચત િતના ખેડતોની સં યા પૂ ,  અનુસિૂચત 
જન િતના ખેડતોની સંૂ યા ર૩  અન ેકલ મ હલા લાભાથુ ઓ ૩ર, વાધોડીયામા ંઅનસુૂિચત િતના ખેડતોની સં યા ૂ ૧,  
અનુસૂિચત જન િતના ખેડતોનીૂ  સં યા ૧ર અને મ હલા લાભાથ ઓ ૧૬, િશનોરમા ંઅનુસિૂચત િતના ખેડતોની સં યા ૂ ૬, 
અનુસૂિચત જન િતના ખેડતોૂ ની સં યા ર૪ અને મ હલા લાભાથ ઓ ૧ર આમ કલ જ ેસં યા છે અનુસિૂચત િતના ખેુ ડતોની ૂ
સં યા ૩૭, અનુસૂિચત જન િતના ખેડતોનીૂ  સં યા ૯૩ અન ેમ હલા લાભાથ ઓ ૧૬ર છે. 
 ી શૈલેષભાઇ ક. મહેતા : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત મં ી ીને પૂછવા માગુ છ કે ટકટરની ખરીદીમા ંુ ં
સહાય મળેવવા માટેના ધોરણો શું છે અને કયા કયા સાધિનક કાગળો રજ કરવાનાૂ  રહે છે? 
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, જ ે ટેકટર ખરીદીના જ ેસહાયના ધોરણો છે એમાં સામા ય 
વગના ખેડતો માટે જ ેસહાય છે એ ૂ ૪૦ PTO HPસુધી િપયા ૪પ૦૦૦ અથવા રપ ટકા બેમાંથી જ ેઓછ હોય તે અને ુ ં ૪૦ થી 
૬૦ PTOમાં િપયા ૬૦હ ર અથવા રપ ટકા બેમાથંી જ ેઓછ હોય તેુ ં , આ રીતે બાગાયત ખાતામાં ર૦ PTO સુધીના િપયા 
૪પ હ ર અથવા ખચના ૪૦ ટકા બેમાંથી જ ેઓછ હોય તેુ ં , અને અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િતના ખેડતો માટે ૂ . 
૬૦ હ ર અથવા ખચના પ૦ ટકા બેમાંથી જ ેઓછ હોય તેુ ં . એમણ ેજ ેસાધિનક કાગળોની વાત કરી એમાં જ ેસહાય મેળવવા 
માટેના જ ેસાધિનક કાગળો આપવાના હોય છે એમાં આઇ-ખેડત પોટલમાં ઓન લાઇન કરેલી અર ની હાડ કોપીૂ , ૭/૧૨, 
આઠ-અના ઉતારા, બે ક પાસબુક અને આધાર કાડ, એ પેનલમે ટ થયેલ કપનીના ટેકટર ખરીદીની અર નું િબલં , 
આર.સી. બુકની નકલ, વીમાની નકલ, એસ.સી. તથા એસ.ટી. ખેડતો માટે િતૂ  અંગેનો દાખલો આટલા પુરાવા સાથ ે
આપવા પડે છે. 

બાવળા એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નવા ન ધાયેલ ડાઈવ ગ લાયસ સ 
*૨૩૦૪૫ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ ા ય બાવળા એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી 
ખાતેથી કેટલા નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧) ૧૧૨૬૪ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક થઈ ?   (૨) .૧.૦૭  કરોડની આવક થઈ.  
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીને પુછવા માગંુ છ કેું ંુ , બાવળા એ.આર.ટી.ઓ. 
કચેરીમાં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ એક વષ દરિમયાન થમવાર કાચા લાયસ સ માટેની કેટલી અર ઓ આવી? 
એમાંથી કેટલા પાસ થયા અને કેટલા નાપાસ થયા? નાપાસ થયા એની કેટલી આવક છે. બી   છે કે નાના હીકલ હોય 
છે, ફોર હીલ હીકલ એમાં ટેક આપવામાં આવેલ છે પરતુ જ ે હેવી હીકલ છે એના માટે લાયસ સ આપવા માટે કોઇ ટેક ં
બનાવવામા ંઆવેલ છે કે કેમ? હીટાચી, જસેીબી એવા જ ે પેિશયલ કારના હીકલ છે એના માટે કોઇ પેિશયલ લાયસ સની 

ગવાઇ છે અથવા એ લોકોના હીકલ માટે કોઇ પેિશયલ ટેિનંગ આપીએ છીએ કે કેમ? મારી ણ છે એ મુજબ એ બધામા ં
મા  હેવી હીકલ લાયસ સ આપણે આપીએ છીએ. પણ એ બધા પેિશયલ કારના હીકલ છે તો એ વાહનોમાં અક માત 
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વધારે થાય છે તો એના માટે કોઇ અલગથી ગવાઇ કરવા માગો છો કે કેમ? મારો ી   છે કે જ ેલોકો વલેણ અક માત 
કરે છે અન ેએક કરતા વધારે અક માત કરે છે તો એમના લાયસ સ કાયમી રદ કરવા માગો છો કે કેમ? મારો ચોથો  છે કે 
આપણી કાચા લાયસ સ આપવાની પ િ  છે એના કારણ ેઆર.ટી.ઓ.માં દરેક જ યાએ લોડ વધે છે તો એ યુિનવિસટીની 
કોલે માં ડાયરે ટ ઓન લાઇન પ િ થી કાચા લાયસ સ આપવાની ગવાઇ કરવા માગો છો કે કેમ?  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, એમણે ચાર સવાલો પૂ યા એ આપે ન યા? રહી જશે તો તમને ઠપકો મળશ.ે   
 ી ઇ રિસંહ  ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ ભૂું લી જઇશ તો ફરી પૂછી લઇશ.  
  અ  ય ી : ી જગદીશભાઇ, ખૂબ લાંબા ો પૂ યા છે.  
 ી ઇ રિસંહ  ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, બાવળા આર.ટી.ઓ.માં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંર૯,૭૦૫ કાચા લાયસ સ માટેની અર ઓ મળી જ ેપૈકી ર૭,૩૦૭ કાચા લાયસ સ માટે અરજદારો પાસ થયા. 

યારે ર૩૯૮ કાચા લાયસ સ માટેના અરજદારો નાપાસ થયા. વષ દરિમયાન જૂની અન ેનવી અર ઓ મળીને કલ રુ ૭,૩૦૭ 
કાચા લાયસ સ ઇ ય ૂકરવામા ંઆ યા. કાચા લાયસ સ માટે અલગ અલગ કારની કલ રુ ૯,૭૦૫ અર ઓ મળી હતી જ ે
માટે વગવાર િપયા ૫૯ લાખ ૪૧ હ રની આવક થયેલ હતી. કાચા લાયસ સ માટે નાપાસ થયા છે એવા િશખાઉ 
લાયસ સની આવકનું પ ક છે એમાં શીખાઉ લાયસ સ િગયર સાથે એમાં ૧૩,૮૯૭ જટેલા અરજદારોએ અર  કરી હતી એ 
પૈકી ૧ર,૯ર૫ લાયસ સ ઇ ય ૂકરવામાં આ યા. કાચા લાયસ સની ૧૫૦ િપયા ફી અન ે૫૦ િપયા ટે ટ ગ ફી એમ કલ ુ
િપયા ર૦૦ ગણતા કલ િપયા રુ ૭ લાખ ૭૯ હ ર ૪૦૦ ની આવક થઇ છે. મોટર સાયકલ િગયર વગર એમાં લાસવાર 

મળેલ અર ઓની સં યા ૬૭૫૪ છે અને એ પૈકી ૬૫ર૧ લાયસ સ ઇ ય ૂકરવામા ંઆ યા. લાયસ સ ફી િપયા ૧૫૦ અન ે
પ૦ િપયા ટે ટ ગ ફી મળીન ેકલ રુ ૦૦ િપયા ગણતા કલ ુ િપયા ૧૩ લાખ ૫૦ હ ર ૮૦૦ની આવક થઇ. એલ.એમ.વી. 
ફોર હીલરની વાત ક  તો એમા ંં ૮૪૩૦ અર ઓ મળી અને ૭૩૩૩ લાયસ સ ઇ ય ૂકરવામાં આ યા. એમાં લાયસ સ ફી 
િપયા ૧૫૦ તથા ટે ટ ગ ફી િપયા ૫૦ એમ મળીન ેકલ રુ ૦૦ િપયા ગણતા કલ ુ િપયા ૧૬ લાખ ૮૬ હ ર જટેલી આવક 

થઇ. અ ય લોડર, ેન, ક ટકશન ઇ વીપમે ટ વગેરેની ર૮૯ અર ઓ મળલે હતી એ પૈકી ર૭૩ જટેલા લાયસ સ ઇ ય ૂ
કરવામા ંઆ યા. એમા ંલાયસ સ ફી િપયા ૧૫૦ તથા ટે ટ ગ ફી િપયા ૫૦ એમ કલ રુ ૦૦ િપયા ગણતા િપયા ૫૭ હ ર 
૮૦૦ની આવક થઇ.  આમ, કલુ  િપયા ૬૧ લાખ ૫૭ હ ર જટેલી કલ આવક થઇ છેુ .  
  અ  ય ી :  બાકી રહી ગયા છે. ી જગદીશભાઇ રપીટ કરો.  
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, હ પુછવા માગંુ છ કેું ંુ , જ ે પેિશયલ હીકલ હોય છે જમે કે હીટાચી, 
જસેીબી, રોલર એનો ટેક બના યો છે કે કેમ? અ યારે આપણે એમને હેવી હીકલનું લાયસ સ આપીએ છીએ પણ એ બધા 
પેિશયલ કારના હીકલ છે. આનું કોઇ ટેન ગ સે ટર નથી. આના માટે કીલ ડાયવરો નથી. તો ટેન ગ સે ટર ચાલુ કરવા 

માગો છો કે કેમ? અથવા એના માટે કોઇ પેિશયલ ોિવજન કરવા માગીએ છીએ કે કેમ? બી   છે કે એક કરતા વધારે 
યારે વલેણ અક માતો કરે છે એવા લોકોના લાયસ સ કાયમી રદ કરવા માગો છો કે કેમ? ી  વ તુ છે કોલેજની અંદર 

જનેે થમ વખત કાચા લાઇસ સ કઢાવવા છે એને કોલેજમાં પેિશયલ મંજરી આપી યાંથી કાચા લાૂ ઇસ સની અર  કરી શકે 
એવી યવ થા કરવા માગો છો કે કેમ?  
 ી ઇ રિસહં  ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના પહેલા અન ે બી  મા ં આપનું સૂચન છે. ી  જ ે
આપનો  છે એ ની અદંર આઇ.ટી.આઇ. અને કોલેજ ારા પણ એ કામગીરી ચાલે છે.  
  અ  ય ી : ટેક છે કે કેમ? એમાં સૂચન યાં છે? પેિશયલ હીકલ માટે ટેક બનાવેલો છે?  
 ી ઇ રિસંહ  ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, પેિશયલ હીકલ માટે અ યારે હાલ તો ટેકની યવ થા નથી એ 
એમનું સૂચન છે.  
 અ  ય ી : કાંઇ વાંધો નહ . ી િકશોરભાઇ.  
 ી િકશોર બા. ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, આપના ારા મં ી ી પાસે ણવા માગંુ છ કેુ ં , િશખાવ લાઇસ સ 
અને પાકા લાઇસ સ મેળવવાની યા શુ ંછે? 
 ી ઇ રિસંહ  ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, િશખાવ લાઇસ સ મેળવવા માટે અરજદારે ભારત સરકારના માગ 
અને પ રવહન મં ાલય ારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ રવહન ગવનમે ટ.ઇન પર જઇ લાઇસ સ રલેટીવ સિવસ એટલે કે 
સારથી ફોર ઝીરો ઉપર જઇ ઓન લાઇન અર  કરવાની હોય છે. અર  વખતે અરજદારે રહેઠાણ, મરના પુરાવા, ફોટો ઓન 
લાઇન રજ કરવાનો હોય છેૂ . અરજદારન ેઅનુકળતા મુજબનો ટાઇમૂ , તારીખ, સમય સાથ ેફાળવવામાં આવ ેછે. અરજદારે તે 
તારીખે તેણે પસંદ કરેલ આઇ.ટી.આઇ. અથવા તો પોિલટેકનીક ખાતે િશખાવ લાઇસ સની પ ર ામા ંઉપિ થત રહેવાનું હોય 
છે. આ પ ર ામા ંિનયત કરવામાં આવેલ ૪૩૬ ોમાંથી અરજદારે રે ડ લી ૧૫ ો કો યુટર ારા ફાળવવામાં આવ ેછે. 
આમ ૧૫ ોમાંથી ૧૧ ો સાચા હોય તો તેવા અરજદારને તરત જ પાસ હેર કરવામાં આવે છે. એક નો જવાબ 
મહ મ ૪૮ સેક ડની અંદર આપવાનો હોય છે. ગુજરાત સરકાર ીના િનણય મુજબ તા.૧૪-૧૧-૨૦૧૯ના રોજથી િશખાવ 
લાઇસ સની કામગીરી આઇ.ટી.આઇ. ખાતે શ  કરવામાં આવેલ છે. આ િનણયથી અરજદારોને ૩૩ આર.ટી.ઓ., 
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એ.આર.ટી.ઓ. કચેરીના બદલ ે૨૨૧ આઇ.ટી.આઇ. અન ે૨૯ પોિલટેકનીકથી તાલુકા ામ સુધીનાને િશખાવ લાઇસ સની 
સુિવધાનો લાભ મળતો થયલે છે. તેના કારણ ેઅરજદારના નાણા ંઅને સમયનો પણ બચાવ થયો છે. એ.આર.ટી.ઓ.કચેરીના 
અમદાવાદ ા યના કાય ે  હેઠળ કલ સાત જટેલી આઇુ .ટી.આઇ. કચેરીઓ કાયરત છે અને એ પૈકી બાવળા, ધોળકા, માંડલ, 
સાણંદ, ધંધુકા, બેચરા  અને િવરમગામ આ સાત જટેલી કચેરીઓ ારા કામગીરી ચાલે છે. 

 
નવસારી િજ ામાં પાવરટીલર માટ થયેલ અર ઓે  

 
*૨૨૯૫૨ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ  (નવસારી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નવસારી િજ ામાં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલર માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલ ુ ૧૩૭૫ અર ઓ. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) કલ ુ ૫૩૭ અર ઓ. 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૩૨૪.૬૧ લાખ. 
  
 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , અમારા 
નવસારી િજ ામાં આ પાવર ટીલરની યોજના ખૂબજ ઉપયોગી થઇ છે અને એમા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાલુકાવાર સહાય માટેની કેટલી અર ઓ આવી અન ેકેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , કેટલી નામંજૂર કરવામાં આવી અન ે
કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી? એની સહાય ચૂકવવામાં આવી એની િવગતો આપવા િવનંતી છે.  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ પાવર ટીલર એટલે ખેતીના કાય  કરવા માટે કૃિષના ખેત 
ઓ ર. સાધન ચલાવવા જ ર પડતી યં  શિ ત પૂ  પાડતંુ યં  સાધનં . પાવર ટીલરને ચાલતા ચાલતા વોક બીહાઇ ડ 
ચલાવી શકાય છે. ટેકટરમાં તો સરકાર આપે છે. આમાં પણ સરકારે શ આત કરી છે. બેઠક પર બેસીને ચલાવી શકાય તેવા બે 

કારના પાવરટીલર બ રમાં ઉપલ ધ છે. પાંચથી પંદર હોસ પાવર ડીઝલ એિ જનથી ચાલતંુ સાધન જ ેઆંતર ખેડ તથા 
હળવી ખેડ ખાસ કરીને પહોળા પાટલે વાવેતર થતા પાક કપાસ, દીવેલા, તુવેર તથા બાગાયત પાક માટે પાવરટીલર સવ મ 
યં શિ ત પૂ  પાડતંુ સાધન છે અને રા યમાં ં ૮ ેક હોસ પાવરથી મોટા પાવરટીલરનો ઉપયોગ વધુ થાય છે. માનનીય 
અ ય ી, જ ેમાનનીય સ ય ીએ મા હતી માગી છે એમા ંનવસારી િજ ામા ંખ૨ેગામ તાલુકામાં મળલે અર ઓ ૧૦૧, મંજર ૂ
કરેલ અર ઓ ૫૨, ચુકવેલ સહાય િપયા ૩૨.૨૭ લાખ અન ેનામજંર અર ઓ ૂ ૩૧. એ માણે ગણદવેીમાં મળેલ અર ઓ 
૧૨૮, મંજર અર ઓની સં યા ૂ ૩૧, કલ સહાય ુ િપયા ૧૭.૮૪ લાખ ચુકવી. નામંજર અર ઓ ૂ ૪૮. એ માણે ચીખલીમા ં
મેળલ અરી ઓ ૩૦૪, મંજર અર ઓની સં યા ૂ ૧૧૫, ચૂકવેલ સહાયની રકમ િપયા ૬૯.૨૬ લાખ અને નામંજર ૂ
અર ઓની સં યા ૮૬. જલાલપુરમા ં મળલે અર ઓ ૮૦, મંજર અર ઓની સં યા રૂ ૮, ચૂકવેલ સહાયની રકમ િપયા 
૧૬.૧૬ લાખ િપયા અને નામંજર અર ઓની સં યા રૂ ૪ એ માણે નવસારી તાલુકામાં મળેલ અર ઓ ૪૯, મંજર ૂ
અર ઓની સં યા ૧૯, ચૂકવેલ સહાયની રકમ િપયા ૧૧.૧૦ લાખ અને નામંજર અર ઓની સં યા ૂ ૧૧ એ માણ ે
વાંસદામાં મળેલ અર ઓની સં યા ૭૧૩, મંજર અર ઓ રૂ ૯ર, ચૂકવેલ સહાયની રકમ .૧૭૭.૯૮ લાખ અને નામંજર ૂ
અર ઓની સં યા ર૧૪ આમ કલ ુ ૧૩૭પ અર ઓ મળી, એમાથંી મંજર અર ઓની સં યા પૂ ૩૭, ચૂકવેલ સહાયની રકમ 
િપયા ૩ર૪.૬૧ લાખ અને નામંજૂર અર ઓની સં યા ૪૧૪ છે.  

 
 ી નરેશભાઇ  મ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, પાવર ટીલરની યોજના આ દવાસી િવ તારની અંદર ખૂબ ઉપયોગી 
છે. પહેલા લોકો બળદ અને હળથી ખેતી કરતા હતા આજ ેઅમે ઇ ર ા છીએ કે વધારેમાં વધારે પાવર ટીલરથી ખેતી કરવામા ં
આવે છે યારે મં ી ીએ અ યારે જ ેજવાબ આ યો એ માણ ેઅમારા ૪ આ દવાસી તાલુકા ખેરગામ, આમ પાંચ ગણદેવી, 
ચીખલી અને વાસંદા એમાં સૌથી વધારે અર ઓ નામંજર થઇ છે એ નામંજર થવાના કારણો શુ ંછેૂ ૂ ?  
 
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ેવાત કરી એમા ંજ ેઅર  નામંજરના ૂ
કારણો જ ે એમણે પૂછયું એમા ં કલ જ ે સહાય ચૂકવી છે એ અર ઓની સં યા પુ ૮૩ મોટી સં યા છે. જ ે એમણે અર  
નામંજરના કારણો પૂછયા એમાં અર માં અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય તો એમને લાભ ન મળેૂ . આ યોજનામાં એવી 

ગવાઇ છે કે એક વખત લાભ મળે પછી ૧૦ વષ સુધી એ અર  ન કરી શકે. એમને ફરી મળેવવું હોય તો ૧૦ વષ પછી એ 
અર  કરી શકે. ૧૦ વષની અંદર અર  કરી હોય અને એમને લાભ ન મ ો હોય એવી બે અર ઓ છે અને સમય મયાદામા ં
સાધિનક કાગળો તથા કલેઇમ કચેરીમાં રજ ન કરેલ હોવાના કારણેૂ , એમાં જ ેસમય મયાદા નકકી કરી છે એમા ં  સાધિનક 
કાગળો પણ રજ ન કરે તો પણ એ અર  નામંજર થાય એવી ૂ ૂ ૩પ૪ અર ઓ છે. વષના અંતે ગવાઇને યાને રાખીન ે
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અર ઓ રદ થતી હોય છે એવી ૪૭ અર ઓ છે. અર ઓ પા તા ધરાવતી ન હોવાન ેકારણ ે૧૧ અર ઓ નામંજર થઇ છેૂ . 
આમ કલ ુ ૪૧૪ અર ઓ નામંજર થઇ છેૂ .  

    
બાવળા એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નવા ન ધાયેલ ડાઈવ ગ લાયસ સ 

*૨૩૦૪૬ ી દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ ા ય બાવળા એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી 
ખાતેથી કેટલા નવા ડાઈિવંગ લાયસ સ ન ધવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧) ૧૧૨૬૪ નવા ડાઈિવંગ લાયસ સ ન ધવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) .૧.૦૭ કરોડની આવક થઈ. 
 ી દપભાઇ  ખ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કેુ ં  બાવળા 
એ.આર.ટી.ઓ. કચેરીમા ં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ એક વષ દરિમયાન કારવાર કાચા લાયસ સ માટે કેટલી 
અર ઓ મળી તે પૈકી કેટલા પાસ થયા અને કેટલા નપાસ થયા? તેની કેટલી આવક થઇ?  
 ી ઇ રિસહં ઠા. પટેલ : માનનીય અ ય ી, -૯ અને ૧૧ સેઇમ છે. બાવળા એ.આર.ટી.ઓ. કચેરીએ 
તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ એક વષ દરિમયાન ર૯૭૦પ કલાસવાર કાચા લાયસ સની અર ઓ મળી જ ેપૈકી ર૭૩૦૭ 
કલાસવાર કાચા લાયસ સ માટેના અરજદારો વષના અંતે પાસ થયા જયારે ર૩૯૮ કલાસવાર કાચા લાયસનસ માટેના 
અરજદારો વષના અંતે નપાસ થયા. વષ દરિમયાન જૂની અન ેનવી અર ઓ મળી કલ રુ ૭૩૦૭ કલાસવાર કાચા લાયસ સ 
ઇ યૂ  કરવામા ં આ યા. ઉપરો ત કાચા લાયસ સ માટે અલગ અલગ કારના લાયસ સ મેળવવા માટેની કલ રુ ૯૭૦પ 
અર ઓ મળી જ ેમાટે વષવાર .પ૯,૪૧,૦૦૦ ની આવક થયેલ છે. તા.૧૪-૧૧-ર૦૧૯થી રાજય સરકાર ારા િશખાઉ 
લાયસ સની કામગીરી આઇ.ટી.આઇ.ને સ પવામાં આવતા તે તારીખ સુધી ૩૩૧૬ અર ઓનો આર.ટી.ઓ. ક ાએથી 
િનકાલ કરવામાં આવલે છે. કાચા, શીખાઉ લાયસ સની આવકની િવગત  દશાવતંુ પ ક એમાં મોટર સાઇકલ ગીયર સાથે હોય 
એમા ં૧૩૮૯૭ જટેલા ઉમેદવારોએ અર  કરી, એ પૈકી ૧ર૯રપ જટેલા લાઇસ સ ઇ યૂ કરવામાં આ યા. કાચા લાયસ સની 
ફી .૧પ૦.  
  અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે. નેક ટ. 

અતારાંિકત ો 
(તારાંિકત ોમાંથી ફેરવવામાં આવેલ)  

અરવ ી અને ગાંધીનગર િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  
૨૪૬૬૮ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ંઓછા ૂ
૧૦ હેકટર તથા અનુસિૂચત િત/અનસુૂિચત જન િતના 
ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ં ઓછા ૂ ૫ હેકટર િવ તારનો 
કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર 
અરવ ી અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છેૂ , અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૩ ૧૨.૭૭ 
અરવ ી 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૨ ૫.૭૨ 
ગાંધીનગર ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યા ં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમોનસુાર કાયવાહી 
પૂણ થયેથી.  

--------- 
ગાંધીનગર અને મહીસાગર િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  

૨૪૬૮૦ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મહીસાગર િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી. પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં
(FTO) ારા જમા થાય છે.  

 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાથંી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કલુ  

૧ ગાંધીનગર ૫,૩૫,૧૯૯ ૩,૧૪,૧૧૯ ૮,૪૯,૩૧૮ 
૨ મહીસાગર ૧૪,૯૮,૮૦૦ ૧૦,૩૬,૭૯૧ ૨૫,૩૫,૫૯૧ 

 કલુ  ૨૦,૩૩,૯૯૯ ૧૩,૫૦,૯૧૦ ૩૩,૮૪,૯૦૯  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર  શુ ંન ી કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે ?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
અમીરગઢ તાલુકામાં આવેલ જસોર અ યારણને હર કરલ વાસન થળે ે ે  

૨૪૬૫૨ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના અમીરગઢ તાલુકામાં આવેલ જસેોર અ યારણન ે

વાસન થળ તરીકે હેર કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ વાસન થળના િવકાસ માટે 
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર કેટલી ા ટ 
ફાળવી, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ફાળવલે ા ટ પૈકી યા કામ માટે કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો ?  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા યમાં કપાસ, ડાંગર અને મગફળીના ટકાના ભાવોે  

૨૪૬૯૩ ી રાજશકમાર ગોહીલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય કિષૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કપાસ, ડાંગર અન ે મગફળીના ટેકાના 
ભાવો શુ ંન ી કરવામાં આવેલ, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કપાસ, ડાંગર અન ે મગફળી માટે ભારત સરકાર ી ારા 

હેર કરવામાં આવલે ટેકાના ભાવોની વષવાર િવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

ભારત સરકાર ી ારા હર ે
થયેલ ટકાનો ભાવ ે ( ./િ વ.) . પાક 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લંબતારી ૫૪૫૦ ૫૫૫૦ 
૧. કપાસ 

મ યમતારી ૫૧૫૦ ૫૨૫૫ 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 
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કોમન ૧૭૫૦ ૧૮૧૫ 
૨. ડાંગર 

ેડ એ ૧૭૭૦ ૧૮૩૫ 
૩.  મગફળી ૪૮૯૦ ૫૦૯૦ 

   ભારત સરકાર ી ારા હેર કરેલ કપાસના 
ટેકાના ભાવોને યાન ે લઈ ભારત સરકારના વ  મં ાલય 

ારા જદીુ -જદી ગુણવતાના કપાસની તો માટે ટેકાના ુ
ભાવો ન ી કરવામાં આવે છે. જ ે પૈકી ગુજરાત રા યમાં 
મુ ય વે ઉ પાદીત થતી કપાસની મ યમતારી, મ યમ-
લંબતારી અને લંબતારી તો માટે છે ા બે વષમા ં ન ી 
કરેલ ટેકાના ભાવો નીચે મુજબ છે. 

ટકાના ભાવ ે ( ./િ વ ટલ) 
કપાસની તો 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
મ યમતારી કપાસ 
(V-797, G.Cot.13, 
G.Cot.21) 

૪૯૫૦ ૫૦૫૫ 

મ યમ લંબતારી કપાસ  
(F-414/H-777/J-34 
Hybrid) 

૫૩૦૦ ૫૪૦૫ 

લંબતારી કપાસ 
(Shankar-6/10) ૫૪૦૦ ૫૫૦૦ 

 
 (૨) ઉ ત ભાવો ઉપરાંત રા ય સરકારે કોઈ 

ો સાહક બોનસની રકમ હેર કરેલ છે કે કેમ, અન ે
  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

રા ય સરકાર ી ારા વષ ૨૦૧૮-૧૯ ખરીફ સીઝનમાં 
મગફળીની ટેકાના ભાવ ે ખરીદી અ વયે મગફળીના ટેકાના 
ભાવ ઉપરાંત બોનસ હેર કરવામાં આવેલ. 

 (૩)  હા, તો ઉ ત કયા પાક માટે કેટલી 
ો સાહક બોનસની રકમ હેર કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંમગફળી માટે હેર કરવામા ં
આવેલ ટેકાના ભાવ .૪૮૯૦ િત િ વ ટલ ઉપરાંત રા ય 
સરકાર ી ારા .૧૧૦ િત િ વ ટલ બોનસ હેર 
કરવામા ંઆવેલ.  

--------- 
મનગર િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 

૨૩૦૨૩ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર ા ય ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મનગર િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેતોલમાપના સાધનો સમય મયાદામા ં

ખરાઈ ન કરાવવા બાબતોમાં કાયદેસરની કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મનગર િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા ૩૨૪ 
( ણસો ચોવીસ) યાપારી એકમો સામ ે તોલમાપના 
સાધનો સમય મયાદામાં ખરાઈ ન કરાવવા બાબતે 
કાયદેસરની કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અને 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કસરુવારો સામ ે શુ ં પગલાં 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામ ે ગુજરાત કાનૂની 
માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ ના િનયમ-
૧૪ અંતગત કાયદેસરની કાયવાહી કરી િનયમ-૨૪ 
અંતગત િપયા ૧,૮૭,૫૦૦/- (અંકે િપયા એક લાખ 
િસ યાસી હ ર પાંચસો) ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ 
કરેલ છે. 

--------- 
મોરબી િજ ામાં ઘિન  ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૮૨ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મોરબી િજ ામાં ઘિન  ખેતીથી વાવલેા ફળપાકો 
માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૦૦ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૬૦૩ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨,૩૭,૪૫,૩૨૧/-  

--------- 
દાંતીવાડા ગામે નવીન બસ ટ ડ બનાવવાની કામગીરીે  

૨૪૬૪૯ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના દાંતીવાડા ગામ ે નવીન બસ ટે ડ બનાવવાની 
કામગીરી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) દાંતીવાડા ખાતે નવીન બસ ટેશન બનાવવા 
જમીન ફાળવવા કલે ટર ી બનાસકાંઠાને તા.૧૫-૦૨-
૨૦૧૯ થી દરખા ત કરવામાં આવેલ છે. 

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

  (૨) જમીન મળેવવાની યા પૂણ થયા બાદ જ 
આગળની કાયવાહી હાથ ધરી શકાશ.ે 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે ે  

૨૪૬૫૮ ી રઘુભાઇ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હે ટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ
૧૦ હેકટર તથા અનસુૂિચત િત/અનુસિૂચત જન િતના 
ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ં ઓછા ૂ ૫ હે ટર િવ તારનો 
લ ટર 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડતોન ેૂ
કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

મ િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
૧ પાટણ 

૨૦૧૯-૨૦ ૭૬ ૨૬.૯૮ 
૨ મહેસાણા ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) યોજનાની ગવાઇ મુજબ િનયમાનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયેથી. 

--------- 
ક છ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૨૯૮૭ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલ ુ ૩૭૯૨ અર ઓ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) કલ ુ ૧૫૮૯ અર ઓ 

 (૩) તેમાં કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી 
? 

  (૩) .૮૦૦.૭૦ લાખ 

--------- 
સુરત અને ડાંગ િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  

૨૪૭૯૮ ી આનંદભાઇ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરત અને ડાંગ િજ ામાં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 
 
 
  

  (૧) સુરત િજ ાની િવગત નીચે મુજબ છે. 
વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો તા.૦૧-૦૪-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ સુરત સીટી ૧૮ ૧૬ 
૨ ચોયાસી ૩ ૩ 
૩ પલસાણા ૧૧ ૧૪ 
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 ૪ ઓલપાડ ૧૯ ૨ 
૫ કામરેજ ૧૯ ૬ 
૬ મહવાુ  ૧૫ ૧૦ 
૭ બારડોલી ૧૫ ૧૭ 
૮ માંડવી ૧૦ ૧૨ 
૯ માંગરોળ ૧૬ ૧૨ 

૧૦ ઉમરપાડા ૦૭ ૪ 

ડાંગ િજ ાની િવગત નીચે મજુબ છે. 
વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો તા.૦૧-૦૪-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ આહવા ૦૧ ૦૨ 
૨ સુબીર ૦૨ ૦૦ 
૩ વઘઈ ૧૪ ૦૮ 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

સુરત ૨૨૧ ૦૮ 
ડાંગ ૨૬ ૦૧  

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) સુરત િજ ામાં ૦૮ િબન માિણત નમૂના પૈકી 
૦૫ ની સામે કોટ કેસ, ૦૧ નમૂનો રી-એનાલેસીસમા ં

માિણત થયેલ છે, અને ૦૨ િબન માિણત નમૂનાઓ 
માટે કાયવાહી ગિતમાં છે, યારે ડાંગ િજ ામાં ૦૧ 
િબન માિણત નમૂના માટે કાયવાહી ગિતમાં છે. 

--------- 
મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં ખેતરમાં તારની વાડ બાંધવા માટની અર ઓે  

૨૩૬૩૨ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય કિષ મં ીૃ ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ાના માળીયા તાલુકામા ં ખેડતોન ે ભૂંડૂ , રોઝના 

ાસથી બચાવવા ખેતરમાં તારની વાડ બાંધવા માટે 
કેટલી અર ઓ છે ા બે વષથી પડતર છે, 

  (૧)  
મ તાલુકો વષ મળલે 

અર ની 
સં યા 

િનકાલ કરલ ે
અર ની 
સં યા 

પડતર 
અર ની 
સં યા 

૧ માળીયા ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ ૦ 

 (૨) તે અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓનો 
િનકાલ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

 (૩) બાકી રહેલ અર ઓનો યા ં સુધીમાં 
િનકાલ કરવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
એસ.ટી. િનગમ પાસેથી રા યને લેવાની નીકળતી રકમ 

૨૪૮૦૪ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકારે એસ.ટી. િનગમ પાસેથી કલ કેટલી રકમ લેવાની ુ
નીકળે છે, 

  (૧) .૩૩૨૬.૧૨ કરોડ 

 (૨) ઉ ત લેવાની િનકળતી રકમમાં કેટલી રકમ 
લોનની, લોનના યાજની, પેસે જર ટે સની, મોટર 
હીકલ ટે સની અન ે અ ય કેટલી રકમનો સમાવેશ થાય 

છે, અને 

  (૨)  

મ િવગત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ય સરકારને ચૂકવવાની બાકી 

રકમ ( .કરોડમાં) 
૧ ચૂકવવાની બાકી 

લોનની રકમ 
૩૧૪૬.૦૭ 

૨ ચૂકવવાની બાકી લોનના 
યાજની રકમ 

૦.૦૦ 
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૩ ચૂકવવાના બાકી પેસે જર 
ટે સની રકમ 

૧૫૭.૩૦ 

૪ ચૂકવવાના બાકી મોટર 
હીકલ ટે સની રકમ 

૨૨.૭૫ 

 કુલ.. ૩૩૨૬.૧૨  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એસ.ટી. િનગમ તરફથી છે ાં 
બે વષમાં રા ય સરકારને યા કારની કેટલી રકમ મળી? 

  (૩)  

િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
( .કરોડમાં) 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

( .કરોડમાં) 
ચૂકવેલ બાકી 
લોનની રકમ 
(સરભર) 

૫૨.૮૧ ૦.૦૦ 

ચૂકવેલ બાકી 
લોનના યાજની 
રકમ 

-- -- 

ચૂકવેલ બાકી 
પેસે જર ટે સની 
રકમ 

૧૦૨.૧૫ ૭૨.૧૮ 

ચૂકવેલ બાકી મોટર 
હીકલ ટે સની 

રકમ 
-- -- 

 
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં બાકી પાક વીમો 
૨૪૬૭૪ ી જશુભાઈ પટલે  (બાયડ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો 
કપાસ અન ે મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા 
ખેડતોને ચૂકવવામા ંઆ યોૂ , 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
  યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી 
માગદિશકાની ગવાઈ મુજબ પાક ઉ પાદનમા ં થયેલ 
ઘટાડાને આધારે થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના 
દાવાની ટકાવારીની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી. 

પ ક-૧ 
તાલુકાનું નામ પાકનું નામ દાવા ચૂકવાયેલ 

ખેડૂતોની સં યા 
અરવ ી 

ધનસુરા કપાસ િપયત ૪૮૫  
ધનસુરા મગફળી ૨૫ 
બાયડ કપાસ િપયત ૧૦૬ 
બાયડ મગફળી ૯ 
િભલોડા કપાસ િપયત ૪૨૦ 
િભલોડા મગફળી ૧ 
માલપુર કપાસ િપયત ૨૬ 
માલપુર મગફળી ૪ 
મેઘરજ કપાસ િપયત ૪ 
મોડાસા કપાસ િપયત ૧૬૭ 
મોડાસા મગફળી ૨૦૫ 

સાબરકાંઠા 
ઈડર કપાસ િપયત ૨૩ 
તલોદ કપાસ િપયત ૧૭ 
પોિશના કપાસ િપયત ૧૦ 

ાંિતજ કપાસ િપયત ૧૧ 
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હમતનગરં  કપાસ િપયત ૧૯  
 ઉ ત િ થિતએ સાબરકાઠંા િજ ામાં મગફળી પાકના દાવા 
ચૂકવવાપા  થતા નથી. 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ અરવ ી િજ ામા ં તાલુકાવાર 
પાકવાર બાકી ખેડતોની િવગત પ કૂ -૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
તાલુકાનું નામ પાકનું નામ ખેડૂતોની સં યા 

અરવ ી 
બાયડ કપાસ િપયત ૭ 
બાયડ મગફળી ૨૧૯ 
િભલોડા કપાસ િપયત ૪૧ 
િભલોડા મગફળી ૨૨ 
ધનસુરા કપાસ િપયત ૧૪ 
ધનસુરા મગફળી ૯૭૪ 
માલપુર કપાસ િપયત ૦ 
માલપુર મગફળી ૮૯૭ 
મેઘરજ કપાસ િપયત ૨ 
મેઘરજ મગફળી ૭ 
મોડાસા કપાસ િપયત ૬ 
મોડાસા મગફળી ૨૬૨૭  

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે.  

--------- 
આણંદ અને ભાવનગર િજ ામાં બાકી પાક વીમો 

૨૪૭૬૭ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો 
કપાસ અને મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા 
ખેડતોને ચૂકવવામા ંઆ યોૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ વીમા કપની ારા આણંદ િજ ામા ંં
કપાસ િપયત પાકના દાવા ચૂકવવાપા  થતા નથી તથા 
મગફળી પાક નોટીફાઈડ થયેલ ન હોઈ, દાવા ચૂકવણીનો 

 ઉપિ થત થતો નથી. 
  ઉ ત િ થિતએ વીમા કપની ારા ભાવનગર ં
િજ ામાં મગફળી પાકના કોઈ દાવા ચૂકવવામા ંઆવેલ નથી 
તથા  કપાસ પાકના તાલુકાવાર દાવા ચૂકવાયેલ ખેડતોની ૂ
િવગત પ ક-૧ મુજબ છે. 
  યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની 

ગવાઈ મુજબ પાક ઉ પાદનમા ં થયેલ ઘટાડાન ે આધારે 
થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના દાવાની ટકાવારીની 
ગણતરી કરવામા ંઆવતી નથી. 

પ ક-૧ 
તાલુકાનું નામ પાકનું નામ દાવા ચૂકવાયેલ 

ખેડૂતોની 
સં યા 

ઉમરાળા કપાસ િપયત ૧૧ 
ગારીયાધાર કપાસ િપયત ૫ 
ભાવનગર કપાસ િપયત ૭૧૧ 
ભાવનગર કપાસ િબન 

િપયત 
૩૪ 

વ ભીપુર કપાસ િપયત ૩૦૩૫ 
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િશહોર કપાસ િપયત ૩  
 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતન ે પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ભાવનગર િજ ામાં તાલુકાવાર 
પાકવાર બાકી ખેડતોની િવગત પ કૂ -૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
તાલુકાનું નામ પાકનું નામ ખેડૂતોની સં યા 
ઉમરાળા મગફળી ૨૩૩ 
ગારીયાધાર મગફળી ૧ 
ઘોઘા મગફળી ૩૭૬ 
જસે  મગફળી ૩૧ 
મહવાુ  મગફળી ૧૧૩ 
િશહોર મગફળી ૯ 
તળા  મગફળી ૩૫૧ 
વ ભીપુર કપાસ િપયત ૨  

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે.  

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં ટકટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 

૨૪૮૦૭ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ડાંગ અન ે વલસાડ િજ ામા ં તાલુકાવાર 
ટેકટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મળેવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ડાંગ અન ે વલસાડ િજ ામાં તાલુકાવાર ટેકટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મળેવવા મળેલ અર ઓની 
િવગત નીચે મુજબ છે.   

ડાંગ િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ડાંગ-આહવા ૪૭ ૪૯ 
૨ વઘઈ ૨૮ ૫૧ 
૩ સુબીર ૩૮ ૪૪ 

કુલ ૧૧૩ ૧૪૪ 

વલસાડ િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઉમરગામ ૧૫ ૨૯ 
૨ કપરાડા ૨૨ ૩૯ 
૩ ધરમપુર ૨૦ ૨૬ 
૪ પારડી ૪૮ ૪૯ 
૫ વલસાડ ૯૩ ૭૪ 
૬ વાપી ૪ ૧૩ 

કુલ ૨૦૨ ૨૩૦   
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી,  

  (૨) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરી ૂ
સહાય/ સબિસડી ચૂકવવામાં આવી.  

ડાંગ િજ ો 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધી) 
મ તાલુકાનું નામ 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની 
રકમ 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ ડાંગ- આહવા ૧૮ ૧૦૩૫૦૦૦ ૧૨ ૬૭૫૦૦૦ 
૨ વઘઈ ૧૧ ૬૩૦૦૦૦ ૧૯ ૧૦૮૦૦૦૦ 
૩ સુબીર ૬ ૩૬૦૦૦૦ ૧૦ ૫૨૫૦૦૦ 

કુલ ૩૫ ૨૦૨૫૦૦૦ ૪૧ ૨૨૮૦૦૦૦ 

વલસાડ િજ ો 
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૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધી) 

મ તાલુકાનું નામ 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની 
રકમ 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ ઉમરગામ ૮ ૪૬૫૦૦૦ ૧૫ ૭૫૦૦૦૦ 
૨ કપરાડા ૮ ૪૦૫૦૦૦ ૩ ૧૩૫૦૦૦ 
૩ ધરમપુર ૯ ૪૫૦૦૦૦ ૫ ૨૫૫૦૦૦ 
૪ પારડી ૨૦ ૧૧૧૦૦૦૦ ૨૦ ૧૦૨૦૦૦૦ 
૫ વલસાડ ૪૦ ૨૦૭૦૦૦૦ ૩૨ ૧૬૩૫૦૦૦ 
૬ વાપી ૨ ૧૦૫૦૦૦ ૩ ૧૩૫૦૦૦ 

કુલ ૮૭ ૪૬૦૫૦૦૦ ૭૮ ૩૯૩૦૦૦૦  
 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે યા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે.  

ડાંગ િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ડાંગ-આહવા ૨૯ ૧૩ 
૨ વઘઈ ૧૭ ૧૩ 
૩ સુબીર ૩૨ ૧૮ 

કુલ ૭૮ ૪૪  

વલસાડ િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઉમરગામ ૭ ૦ 
૨ કપરાડા ૧૪ ૭ 
૩ ધરમપુર ૧૧ ૦ 
૪ પારડી ૨૮ ૧ 
૫ વલસાડ ૫૩ ૨ 
૬ વાપી ૨ ૦ 

કુલ ૧૧૫ ૧૦  

અર ઓ નામંજર કરવાના કારણોઃૂ - 
- િનયત સમય મયાદામા ંદરખા ત રજ કરેલ ન ૂ હોવાથી 
- અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
- જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોય ૂ  

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અન ે
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

ડાંગ િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ડાંગ-આહવા ૦ ૨૪ 
૨ વઘઈ ૦ ૧૯ 
૩ સુબીર ૦ ૧  

કુલ ૦ ૫૯  

વલસાડ િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઉમરગામ ૦ ૧૪  
૨ કપરાડા ૦ ૨૯ 
૩ ધરમપુર ૦ ૨૧ 
૪ પારડી ૦ ૨૮ 
૫ વલસાડ ૦ ૪૦ 
૬ વાપી ૦ ૧૦ 

કુલ ૦ ૧૪૨  
--------- 
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ગીર-સોમનાથ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  
૨૨૯૬૯ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામા ંઆવી ?   (૩) .૮૮,૩૪,૦૦૦/- 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં નવાબંદર મ યબંદરનું કામ 

૨૪૭૪૩ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર-સોમનાથ િજ ામાં આવેલ નવાબંદર 
મ ય બંદરનુ ંકામ યા તબ ે  છે, 

  (૧) ોજકેટની સુધારેલી વહીવટી મંજરી સરકારની ૂ
િવચારણા હેઠળ છે. .એમ.બી. ારા .૨૨૧.૧૭ 
કરોડના ટે ડર પણ િસ  કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત કામ કેટલા ખચ યાં સુધીમાં પૂણ 
કરવામા ંઆવશ,ે અન ે

  (૨) ોજકેટની સુધારેલી વહીવટી મંજરી મ ેથી ૂ
.૨૯૫.૮૫ કરોડના ખચ સ વરે કામગીરી પૂણ કરવામા ં

આવશ.ે  
 (૩) ઉ ત કામ સમયસર પૂણ કરવામાં ન આ યા 
હોય તો સંબંિધત કઈ એજ સી સામે શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
િસ ધપુર શહરમાં આવેલા રમતગમતના મેદાનોે  

૨૪૬૬૧ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િસ ધપુર 
શહેરમા ંરમતગમત (ખેલકદુ ) ના કેટલા મેદાન આવેલા છે, 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા મેદાનોમાં કઈ 
રમતની સિુવધા અને સાધનો ઉપલ ધ છે, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ યા મદેાનો િબનવપરાશ 
િ થિતમા ંછે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) આવા મેદાનને યાં સુધીમાં વપરાશલાયક 
બનાવવામા ંઆવશે ?  

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં બાકી પાક વીમો 

૨૪૭૨૪ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ 
ારકા અને મનગર િજ ામા ં તાલુકાવાર ખરીફ-

૨૦૧૯નો કપાસ અન ેમગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, 
કેટલા ખેડતોને ચૂકવવામા ંઆ યોૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ દેવભિૂમ ારકા િજ ામા ં
તાલુકાવાર મગફળી પાકના દાવા ચૂકવાયેલ ખેડતોની િવગત ૂ
નીચે મુજબ  

તાલુકાનું નામ દાવા ચૂકવાયેલ ખેડૂતોની સં યા 
ારકા ૧૦૧૯૩ 

ક યાણપુર ૨૭૧૨ 
ખંભાળીયા ૫૮૬૭ 
ભાણવડ ૨ 

  ઉ ત િ થિતએ વીમા કપની ારા દેવભૂિમ ારકા ં
િજ ામાં કપાસ પાકના દાવા ચૂકવવાપા  થયેલ નથી. 
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  મનગર િજ ામાં કપાસ અને મગફળી પાકના 
કોઈ  દાવા ચૂકવવામાં આવલે નથી.  
  યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની 

ગવાઈ મુજબ પાક ઉ પાદનમાં થયલે ઘટાડાને આધારે 
થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના દાવાની ટકાવારીની 
ગણતરી કરવામા ંઆવતી નથી. 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) પ ક-૧ મુજબ છે. 
પ ક-૧ 

દેવભૂિમ ારકા  
તાલુકાનું નામ પાકનું નામ બાકી ખેડૂતોની 

સં યા 
ક યાણપુર મગફળી ૩૨૯૫ 
ખંભાળીયા મગફળી ૬૮૦ 
ભાણવડ મગફળી ૨૩  

મનગર 
મ ધપુર કપાસ િપયત ૨ 

જ મ ધપુર મગફળી ૫ 
મનગર ા ય કપાસ િપયત ૪ 
મનગર ા ય મગફળી ૧ 
ડીયા મગફળી ૧૦૯ 

કાલાવડ કપાસ િપયત ૬ 
કાલાવડ મગફળી ૧૪ 
લાલપુર કપાસ િપયત ૬  

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે.  

--------- 
અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં માછીમારોના વારસદારોને આિથક સહાય ચૂકવવા બાબત 

૨૪૭૪૯ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ   (લાઠી) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ માછીમાર 
અક માત સહાય યોજના હેઠળ આિથક સહાય ચૂકવવામાં 
આવે છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં માછીમાર 
યવસાય સાથે સંકળાયેલ કેટલા યિકતઓના વાવાઝોડા 

કે અ ય આકિ મક સં ગોમાં મૃ યુ થયા,  

  (૨)   
િજ ાનું નામ વષ-૨૦૧૮ વષ-૨૦૧૯ 

અમરેલી ૦૦ ૧૦ 
ભાવનગર ૦૦ ૦૦  

 (૩) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલા મૃતક યિકતના 
વારસદારોન ે આિથક સહાય ચૂકવવામા ં આવી, અને 
  

  (૩) ૦૫ 

 (૪) કેટલા મૃતક યિકતના વારસદારોને સહાય 
ચૂકવવાની બાકી છે, તેના કારણો શા છે અને યાં સુધીમાં 
ચૂકવવામાં આવશ ે? 

  (૪) ૦૫, અરજદાર ારા િનયમોનુસાર અર  થયેલ 
નથી. તેમના ારા દ તાવે  રજ થયેથી સહાય ચૂકવવામા ંૂ
આવશ.ે  

--------- 
 

ખેડા િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે  
૨૨૯૮૧ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ખેડા િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મળેવવા 
માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૩૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૩૦૨ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) .૧૦૭.૭૦ લાખ. 
અમદાવાદ આર.ટી.ઓ.  ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૩૦૩૧ ી રાકશભાઈ શાહે  (એલીસિ જ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૩૧ વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામા ંઆવી 
? 

  (૨) .૩૪,૪૭,૨૭૮/- દંડ વસૂલ કરવામાં આ યો. 

--------- 
પોરબંદર એ.આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૩૦૩૨ ી બાબભુાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પોરબંદર એ.આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો 
ડીટેઈન કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૫૮ વાહનો ડીટેઈન કરવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે  અ વય ે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામા ં
આવી? 

  (૨) .૯,૭૮,૩૬૪/- દંડ વસૂલ કરવામાં આ યો. 

--------- 
મોરબી િજ ામાં ઘિન  ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટ મળેલ અે ર ઓ 

૨૨૯૮૪ ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા  (રાજકોટ ા ય) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મોરબી િજ ામાં ઘિન  ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો 
માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૦૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૬૦૩ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૨,૩૭,૪૫,૩૨૧/- 

--------- 
તાપી િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૪૭ ી મુકશભાઇ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનુ 
નં. 

વષ મળેલ અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૧૮ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૯૦ 

 કુલ ૪૦૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અનુ 
નં. 

વષ મંજરૂ  કરલ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૩ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૬૩ 

 કુલ ૩૬૬  
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 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  
અનુ 
નં. 

વષ ચૂકવેલ સહાય 
( )માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૦,૬૪,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૨૬,૪૦,૦૦૦/- 

 કલુ  ૬૭,૦૪,૦૦૦/-  
--------- 

મહસાણા િજ ામાં પકડવામાં આવેલ ઓવરલોડડ વાહનોે ે  
૨૪૬૬૪ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ં વષવાર મહેસાણા િજ ામા ં તાલુકાવાર 
કેટલા ઓવરલોડેડ વાહનો પકડવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબના 
ઓવરલોડેડ વાહનો પકડવામાં આ યા. 

તાલુકાનું 
નામ 

વષ ૨૦૧૮ માં 
પકડાયેલ ઓવરલોડડ ે

વાહનો 

વષ ૨૦૧૯ માં 
પકડાયેલ ઓવરલોડડ ે

વાહનો 
મહેસાણા ૬૫ ૬૪૪ 
િવ પુર ૨૨ ૧૨૨ 
વડનગર ૦૦ ૦૦ 
િવસનગર ૧૫ ૯૫ 
કડી ૨૫ ૭૫ 
સતલાસણા ૦૦ ૦૦ 

ઝા ૦૦ ૫૨ 
બેચરા  ૦૦ ૦૦ 
ખેરાલ ુ ૦૦ ૩૪ 

ટાણા ૦૦ ૦૦ 
કલુ  ૧૨૭ ૧૦૨૨  

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, વષવાર, કેટલા 
કેસોમાં કેટલી રકમનો દંડ થળ પર વસૂલવામા ં
આ યો, અન ે

  (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, વષવાર, નીચે મુજબના 
કેસોમાં થળ પર દંડ વસલૂ કરવામા ંઆ યો. 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
ઓવરલોડ 

વાહનો 
વસૂલ કરલ ે
દંડ ( .) 

ઓવરલોડ 
વાહનો 

વસૂલ કરલ ે
દંડ ( .) 

મહેસાણા ૧૨ .૨૭,૩૦૦ ૧૩૦ .૨,૦૩,૫૦૦ 
િવ પુર ૦૭ .૧૬,૫૦૦ ૨૭ .૪૦,૫૦૦ 
વડનગર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
િવસનગર ૦૨ .૫,૭૦૦ ૧૯ .૨૮,૭૦૦ 
કડી ૦૫ .૧૨,૫૦૦ ૧૬ .૨૪,૮૦૦ 
સતલાસણા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ઝા ૦૦ ૦૦ ૦૭ .૧૦,૫૦૦ 
બેચરા  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ખેરાલ ુ ૦૦ ૦૦ ૦૫ .૭,૫૦૦ 

ટાણા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
કુલ ૨૬ .૬૨,૦૦૦ ૨૦૪ .૩,૧૫,૫૦૦  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા વાહનો 
જ  કરવામાં આ યા ? 

  (૩) મોટર હીકલ એ ટ-૧૯૮૮ કલમ-૨૦૭ હેઠળ 
ઓવરલોડ વાહનો જ  (ડીટેઇન) કરવાની ગવાઈ નથી. 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  
 

૨૪૬૭૧ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર અરવ ી અન ેસાબરકાંઠા િજ ામાં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 
 
 
  
 

  (૧) અરવ ી િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 
મ તાલુકો તા.૦૧-૦૪-૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૩-૧૯ 
તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
૧ મોડાસા ૨૮ ૧૭ 
૨ િભલોડા ૨૪ ૧૭ 
૩ બાયડ ૨૮ ૨૧ 
૪ ધનસુરા ૨૮ ૨૦ 
૫ મેઘરજ ૨૨ ૧૭ 
૬ માલપુર ૨૦ ૧૬ 

સાબરકાંઠા િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મજુબ 
છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 
મ તાલુકો તા.૦૧-૦૪-૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૩-૧૯ 
તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
૧ હમતનગરં  ૫૫ ૩૧ 
૨ તલોદ ૨૭ ૧૦ 
૩ ાંિતજ ૩૨ ૨૮ 
૪ ઈડર ૪૫ ૩૩ 
૫ વડાલી ૩૩ ૧૭ 
૬ ખેડ ા ૩૭ ૨૮ 
૭ િવજયનગર ૧૩ ૯ 
૮ પોશીના ૧૫ ૫ 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનું 

નામ 
માિણત 
નમૂના 

િબન માિણત નમૂના 

અરવ ી ૨૪૭ ૧૧ 
સાબરકાંઠા ૪૦૬ ૧૨  

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમા ં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) અરવ ી િજ ામાં ૧૧ િબન માિણત નમૂના પૈકી 
૦૯ ની સામ ેકોટ કેસ કરેલ છે અને ૦૨ ની સામે કાયવાહી 

ગિતમાં છે. યારે સાબરકાંઠા િજ ામાં ૧૨ િબન માિણત 
પૈકી ૦૮ ની સામે કોટ કેસ કરેલ છે, જયારે ૦૧ નમનૂો ફેર-
પૃ થકરણમાં માિણત થયેલ છે. ૦૨ ની સામે કાયવાહી 

ગિતમાં છે, અને ૦૧ ની સામે પોલીસ ફ રયાદ કરેલ છે. 
મહીસાગર િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૫૧ ી કબેરભાઇ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૬૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૬૭૭ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૮૫,૧૭,૭૯૨/- 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં પાવરટીલર માટ થયેલ અર ઓે  

૨૨૯૫૬ ી કનુભાઇ દસેાઈ  (પારડી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ામાં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 

  (૧) ૧૧૪ 
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પાવરટીલર માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૫૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૩૩.૩૦ લાખ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં મનરગા યોજના હઠળ મંજર કામોે ે ૂ  

૨૪૭૮૦ ી વજિસંગભાઇ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનરેગા યોજના હેઠળ દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર 
કેટલા કામો મંજર કરવામા ંઆ યાૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
મનરેગા યોજના હેઠળ દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર નીચેની 
િવગતે કામો મંજર કરવામા ંઆ યાૂ . 

મ તાલુકો મંજર કામોની સં યાૂ  
૧ દાહોદ ૪,૭૯૬ 
૨ દેવગઢ બા રયા ૬,૪૨૦ 
૩ ધાનપુર ૪,૭૯૧ 
૪ ફતેપુરા ૨,૯૨૦ 
૫ ગરબાડા ૨,૨૨૩ 
૬ ઝાલોદ ૪,૦૨૫ 
૭ લીમખેડા ૬,૧૨૪ 
૮ સંજલેી ૧,૧૯૬ 
૯ િસંગવડ ૭,૮૮૫ 

કલુ .. ૪૦,૩૮૦  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા કામો પૂણ થયા,   (૨) ઉ ત િ થિતએ નીચેની િવગતે કામો પૂણ થયા. 

મ તાલુકો પૂણ કામોની સં યા 
૧ દાહોદ ૨,૨૭૩ 
૨ દેવગઢ બા રયા ૪,૩૭૮ 
૩ ધાનપુર ૨,૯૫૧ 
૪ ફતેપુરા ૧,૧૫૨ 
૫ ગરબાડા ૧,૦૯૬ 
૬ ઝાલોદ ૧,૦૦૮ 
૭ લીમખેડા ૪,૬૦૯ 
૮ સંજલેી ૬૪૮ 
૯ િસંગવડ ૬,૦૭૮ 

કલુ .. ૨૪,૧૯૩  
 (૩) ઉ ત પૂણ થયેલ કામોના મટીરીયલ ા ટની 
કેટલી રકમ તાલુકાવાર કયા કારણોસર ચૂકવવાની બાકી 
છે, અને 

  (૩) ઉ ત પૂણ થયેલ કામોના મટીરીયલ ા ટની 
નીચેની િવગતે રકમ તાલુકાવાર ભારત સરકાર ી તરફથી 

ા ટ ન મળવાના કારણોસર ચૂકવવાની બાકી છે. 
મ તાલુકો મટીરીયલની ચૂકવવાની 

બાકી રકમ ( .લાખમાં) 
૧ દાહોદ ૫૯૩.૧૧ 
૨ દેવગઢ બા રયા ૯૫૦.૫૯ 
૩ ધાનપુર ૫૨૯.૧૫ 
૪ ફતેપુરા ૪૦૭.૨ 
૫ ગરબાડા ૧૪૫.૩૯ 
૬ ઝાલોદ ૮૨.૬૨ 
૭ લીમખેડા ૪૮૮.૦૯ 
૮ સંજલેી ૩.૭૮ 
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૯ િસંગવડ ૧૦૨.૯૯ 
કલુ .. ૩,૩૦૨.૯૨  

 (૪) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૪) ભારત સરકાર ી તરફથી ા ટ મ ેથી સ વરે 
ચૂકવ ં કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
તાપી િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૩૦૦૦ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (લ બાયત) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામા ં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૦૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૬૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૩૬,૭૭,૬૫૫/- 

--------- 
તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના 

૨૨૯૭૭ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત-પૂવ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત તાપી 
િજ ામાં કલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામા ં આ યાંુ , 
અન ે

  (૧) ૨૨૫૨ 

 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) .૮૭,૯૬,૧૦૬/- 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ે  
૨૨૯૯૭ ી ઋિષકશભાઈ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનુ 
નં. 

નાણાકીય વષ મળેલ 
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૬૪ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૮૬૩ 

 કલુ .. ૩૦૨૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અનુ 
નં. 

નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૭૨ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૧૫૨ 

 કલુ .. ૭૨૪  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનુ 
નં. 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( )માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૩૯,૩૧,૦૬૦/- 
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૨ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૩૪,૮૦,૯૬૦/- 

 કલુ .. ૧,૭૪,૧૨,૦૨૦/-  
--------- 

સુર નગર અને મોરબી િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયે ે /સબિસડીની અર ઓ 
૨૪૬૯૯ ી સોમાભાઇ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને મોરબી િજ ામા ં
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમા ં સહાય/સબિસડી મેળવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં તાલુકાવાર ટે ટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા મળેલ અર ઓની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સુર નગર િજ ોે  

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ચુડા ૧૯૦ ૧૭૯ 
૨ ચોટીલા ૫૭ ૮૮ 
૩ થાનગઢ ૨૦ ૪૭ 
૪ દસાડા ૬૩૦ ૫૧૬ 
૫ ાંગ ા ૭૯૯ ૯૪૬ 
૬ મૂળી ૨૧૯ ૩૨૧ 
૭ લખતર ૧૬૧ ૨૭૯ 
૮ લ બડી ૨૦૦ ૨૫૮ 
૯ વઢવાણ ૩૧૪ ૪૫૦ 
૧૦ સાયલા ૧૫૦ ૧૬૯ 
 કુલ.. ૨૭૪૦ ૩૨૫૩ 

મોરબી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ટકારાં  ૧૧૦ ૧૦૧ 
૨ માળીયા ૮૯ ૫૬ 
૩ મોરબી ૨૦૨ ૧૧૨ 
૪ વાંકાનેર ૧૭૦ ૧૪૯ 
૫ હળવદ ૫૩૪ ૬૧૩ 
 કુલ.. ૧૧૦૫ ૧૦૩૧  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ / સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી. 

સુર નગર િજ ોે  

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ◌ીઓ 

સહાયની રકમ 

૧ ચુડા ૧૦૩ ૪૭,૮૫,૦૦૦ ૧૦૩ ૪૭,૪૦,૦૦૦ 
૨ ચોટીલા ૨૨ ૧૦,૩૫,૦૦૦ ૩૮ ૧૮,૧૫,૦૦૦ 
૩ થાનગઢ ૯ ૪,૨૦,૦૦૦ ૨૯ ૧૪,૨૫,૦૦૦ 
૪ દસાડા ૨૮૪ ૧,૪૭,૦૦,૦૦૦ ૧૨૬ ૬૩,૦૦,૦૦૦ 
૫ ાંગ ા ૪૧૮ ૨,૩૩,૪૦,૦૦૦ ૧૯૯ ૧,૦૮,૧૫,૦૦૦ 
૬ મૂળી ૯૧ ૪૪,૭૦,૦૦૦ ૧૦૬ ૫૧,૯૦,૦૦૦ 
૭ લખતર ૫૯ ૩૧,૬૫,૦૦૦ ૮૦ ૪૨,૩૦,૦૦૦ 
૮ લ બડી ૧૦૮ ૫૩,૨૫,૦૦૦ ૧૪૯ ૭૨,૬૦,૦૦૦ 
૯ વઢવાણ ૧૧૮ ૬૧,૮૦,૦૦૦ ૧૩૫ ૬૯,૩૦,૦૦૦ 

૧૦ સાયલા ૧૦૦ ૪૭,૭૦,૦૦૦ ૯૪ ૪૩,૫૦,૦૦૦ 
 કુલ.. ૧૩૧૨ ૬,૮૧,૯૦,૦૦૦ ૧૦૫૯ ૫,૩૦,૫૫,૦૦૦ 

મોરબી િજ ો 
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૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ 

મંજરૂ  અર   
સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ ટકારાં  ૫૫ ૨૫,૯૫,૦૦૦ ૪૮ ૨૨,૫૦,૦૦૦ 
૨ માળીયા ૫૨ ૨૫,૬૫,૦૦૦ ૨૪ ૧૨,૩૦,૦૦૦ 
૩ મોરબી ૯૬ ૪૫,૩૦,૦૦૦ ૪૧ ૧૯,૩૫,૦૦૦ 
૪ વાંકાનેર ૯૭ ૫૦,૨૫,૦૦૦ ૬૬ ૩૨,૭૦,૦૦૦ 
૫ હળવદ ૨૪૫ ૧,૩૨,૦૦,૦૦૦ ૨૨૩ ૧,૧૮,૦૫,૦૦૦ 
 કુલ.. ૫૪૫ ૨,૭૯,૧૫,૦૦૦ ૪૦૨ ૨,૦૪,૯૦,૦૦૦  

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

સુર નગે ર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ચુડા ૮૭ ૬૮ 
૨ ચોટીલા ૩૫ ૩૩ 
૩ થાનગઢ ૧૧ ૧૪ 
૪ દસાડા ૩૪૬ ૧૮૯ 
૫ ાંગ ા ૩૮૧ ૧૩૪ 
૬ મૂળી ૧૨૮ ૮૮ 
૭ લખતર ૧૦૨ ૯૪ 
૮ લ બડી ૯૨ ૯૮ 
૯ વઢવાણ ૧૯૬ ૧૧૮ 
૧૦ સાયલા ૫૦ ૫૭ 
 કુલ.. ૧૪૨૮ ૮૯૩ 

મોરબી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ટકારાં  ૫૫ ૫૩ 
૨ માળીયા ૩૭ ૩૨ 
૩ મોરબી ૧૦૬ ૬૬ 
૪ વાંકાનેર ૭૩ ૭૯ 
૫ હળવદ ૨૮૯ ૩૦૧ 
 કુલ.. ૫૬૦ ૫૩૧ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છઃે  

 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
 િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  
 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
 અર  કયા પહેલા ખરીદી કરેલ હોય 

 જ રી સાધિનક-પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  
 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અન ે
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓના િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

સુર નગર િજ ોે  

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ચુડા ૦ ૮ 
૨ ચોટીલા ૦ ૧૭ 
૩ થાનગઢ ૦ ૪ 
૪ દસાડા ૦ ૨૦૧ 
૫ ાંગ ા ૦ ૬૧૩ 
૬ મૂળી ૦ ૧૨૭ 
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૭ લખતર ૦ ૧૦૫ 
૮ લ બડી ૦ ૧૧ 
૯ વઢવાણ ૦ ૧૯૭ 
૧૦ સાયલા ૦ ૧૮ 
 કુલ.. ૦ ૧૩૦૧ 

મોરબી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ટકારાં  ૦ ૦ 
૨ માળીયા ૦ ૦ 
૩ મોરબી ૦ ૫ 
૪ વાંકાનેર ૦ ૪ 
૫ હળવદ ૦ ૮૯ 

 કુલ.. ૦ ૯૮  
--------- 

પરીએજ તળાવને વાસન થળ હર કરી િવકસાવવા બાબતે  
૨૪૪૦૮ ી કાિ તભાઇ પરમાર  (ઠાસરા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ાના પરીએજ તળાવમાં િવદેશી પ ીઓ લાખોની 
સં યામા ંિવહાર કરવા આવે છે. તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તળાવન ે વાસન થળ હેર કરી 
િવકસાવવા માટે સરકારનુ ંશું આયોજન છે? 

  (૨) પરીએજ તળાવ ખાતે વાસન સુિવધાઓ 
િવકસાવવા ફે ુઆરી-૨૦૧૬મા ં ` ૨ કરોડની ા ટ 
ફાળવલે; જ ે પૈકી અ યાર સુધીમાં િજ ા શાસન ારા 
`.૧.૬૪ કરોડનો ખચ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૬૦ ી ગજ િસંહ પરમાર ે  ( ાંિતજ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૬૭૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૪૩૨ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧,૪૧,૮૭,૦૦૦/- 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૬૧ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૬૭૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૪૩૨ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧,૪૧,૮૭,૦૦૦/- 

--------- 
 

નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  
૨૪૮૧૦ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામા ં

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 
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િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી. 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ નવસારી ૧૧,૫૩,૫૯૬ ૧૦,૨૪,૩૨૭ ૨૧,૭૭,૯૨૩ 
૨ વલસાડ ૧૦,૨૮,૩૭૦ ૮,૦૩,૯૨૭ ૧૮,૩૨,૨૯૭ 

 કુલ ૨૧,૮૧,૯૬૬ ૧૮,૨૮,૨૫૪ ૪૦,૧૦,૨૨૦  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શુ ંન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં બાકી પાક વીમોૂ  
૨૪૭૩૦ ી હષદકમાર રીબડીયા ુ  (િવસાવદર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં તાલુકાવાૂ ર ખરીફ-
૨૦૧૯નો કપાસ અન ેમગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, 
કેટલા ખેડતોને ચૂકવવામા ંઆ યોૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ િવમા કપની ારા ગીર સોમનાથ ં
િજ ામાં મગફળી અને કપાસ પાકના કોઇ દાવા ચૂકવવામા ં
આવેલ નથી. 
ઉ ત િ થિતએ જનાગઢ િજ ામાં કપાસ અન ે મગફળી ૂ
પાકના દાવા ચૂકવવાપા  થતા નથી. 

યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની ગવાઈ 
મુજબ પાક ઉ પાદનમા ં થયેલ ઘટાડાન ે આધારે થાય છે, 
ખાતા ક ાએ પાક વીમાના દાવાની ટકાવારીની ગણતરી 
કરવામા ંઆવતી નથી.  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકૂ  વીમો 
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ગીર સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર 
પાકવાર બાકી ખેડતોની િવગત ૂ પ ક-૧ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
તાલુકાનું નામ પાકનું નામ બાકી ખેડૂતોની 

સં યા 
ગીર સોમનાથ 

ગીર ગઢડા કપાસ િપયત ૧૬ 
ગીર ગઢડા મગફળી ૪૭ 
કોડીનાર કપાસ િપયત ૨ 
કોડીનાર મગફળી ૨૫૧૫ 
પાટણવેરાવળ મગફળી ૧૧૦૪ 
સુ ાપાડા મગફળી ૧૨૦૮ 
તાલાલા મગફળી ૯૦ 
ઉના કપાસ િપયત ૧૧ 
ઉના મગફળી ૧૨  

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
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ગરબાડા ખાતે એસ.ટી. ડપો બનાવવાની કામગીરીે  
૨૪૭૮૩ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં ગરબાડા ખાતે એસ.ટી. ડેપો બનાવવાની કામગીરી 
યા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) ગરબાડા ખાતે બસ ટેશન બનાવવા જમીન 
ફાળવવા કલે ટર ી દાહોદને તા.૦૫-૦૫-૨૦૧૮થી 
દરખા ત કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૨) જમીન મળેવવાની યા પૂણ થયા બાદ જ 
આગળની કાયવાહી હાથ ધરી શકાશ.ે 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૨૯૬૮ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામા ંશાકભા  અને ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૮૮,૩૪,૦૦૦/- 

--------- 
તાપી િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૪૯ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામા ં લાિ ટક મિ ચંગ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનુ 
નં. 

વષ 
મળેલ અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૧૮ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૯૦ 

 કુલ.. ૪૦૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અનુ 
નં. 

વષ 
મંજર કરલ ૂ ે

અર ઓની સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૩ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૬૩ 

 કુલ.. ૩૬૬  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનુ 
નં. 

વષ 
ચૂકવેલ સહાય 

( )માં 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૦,૬૪,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૨૬,૪૦,૦૦૦/- 

 કુલ.. ૬૭,૦૪,૦૦૦/-  
--------- 

 
ખેડા િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૮૦ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ખેડા િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મળેવવા 
માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૩૫ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૩૦૨ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?    (૩) .૧૦૭.૭૦ લાખ. 
--------- 

મનગર િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની સહાય મેળવવાની અર ઓ 
૨૩૬૪૫ ી િવણભાઈ મુસ ડયા (કાલાવડ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં તાલુકાવાર જગલી ાણીઓં , રોઝ અન ે ભૂંડના 

ાસથી ખેતી પાકને થતંુ નુકસાન અટકાવવા છે ા બે 
વષમાં વષવાર કાંટાળા તારની વાડ બનાવવા સહાય 
મેળવવા માટે ખેડતોની કેટલી અર ઓ મળેલ છેૂ , 

  (૧)  
તાલુકો વષ મળેલ અર ની 

સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૯ 

ડીયા 
૨૦૧૯-૨૦ ૫ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૬ 

ોલ 
૨૦૧૯-૨૦ ૧૧ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૮ 

કાલાવડ 
૨૦૧૯-૨૦ ૧૭ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૩ 

મનગર 
૨૦૧૯-૨૦ ૭ 
૨૦૧૮-૧૯ ૭ 

લાલપુર 
૨૦૧૯-૨૦ ૮ 

મ ધપુર ૨૦૧૮-૧૯ ૩૦ 

 (૨) તે અ વયે કેટલા ખેડતોની અર ઓ મંજર ૂ ૂ
થઈ, 

  (૨)  
તાલુકો વષ મંજર કરલ અર ની ૂ ે

સં યા 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૪ 
ડીયા 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૪ 

ોલ 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૪ 

કાલાવડ 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૭ 

મનગર 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૩ 

લાલપુર 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 

મ ધપુર ૨૦૧૮-૧૯ ૧૭ 

 (૩) મંજર અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓને સહાય ૂ
ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) શૂ ય 

 (૪) બાકી રહેલ અર ઓનો યાં સુધીમાં િનકાલ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે ે  

૨૨૯૯૬ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અન.ુ 
ન.ં 

નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 
સં યા 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 34 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૬૪ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૮૬૩ 

 કલુ  ૩૦૨૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અન.ુ 
ન.ં 

નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૭૨ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૫૨ 

 કલુ  ૭૨૪  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અન.ુ 
ન.ં 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૩૯,૩૧,૦૬૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૩૪,૮૦,૯૬૦/- 

 કલુ  ૧,૭૪,૧૨,૦૨૦/-  
--------- 

ધાનમં ી ફસલ વીમા યોજનામાં ચૂકવેલ વીમા િ િમયમ 
૨૬૦૩૧ ી ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ખરીફ/રવી પાક સીઝનવાર ધાનમં ી ફસલ િબમા 
યોજના અ વયે પાક િવમા િ િમયમ પેટે કેટલી રકમ રા ય 
સરકારે ભરી, કેટલી રકમ ખેડતોએ ભરી અન ેકેટલી રકમ કે  ૂ
સરકારે ભરી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષવાર ઋતુવાર 
િ િમયમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

સીઝન ખેડૂતો ારા ભરલ ે
િ િમયમ ( .) 

રા ય સરકાર ી ારા 
ચૂકવવાપા  િ િમયમ 

સહાય ( .) 

કે  સરકાર ી ારા 
ચૂકવવાપા  િ િમયમ 

સહાય ( .) 
રિવ-ઉનાળુ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૩૦,૧૨,૧૬,૧૯૪ ૩૮,૩૬,૯૮,૭૬૩ ૩૮,૩૬,૯૮,૭૬૩ 

ખરીફ-
૨૦૧૮ 

૩૬૬,૪૧,૬૯,૬૦૭ ૧૩૩૫,૨૯,૯૮,૦૦૨ ૧૩૩૫,૨૯,૯૮,૦૦૨ 

રિવ-ઉનાળુ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૩૬,૧૪,૪૫,૪૨૫ ૩૪,૧૧,૫૮,૭૯૬ ૩૪,૧૧,૫૮,૭૯૬ 

ખરીફ-
૨૦૧૯ 

૪૨૬,૦૮,૪૬,૧૧૪ ૧૫૨૩,૭૮,૨૦,૫૧૩ ૧૫૨૩,૭૮,૨૦,૫૧૩ 

 
 (૨) ઉ ત રકમ કઈ િવમા કપનીને ઉ ત વષવારં , 
ખરીફ/પાક સીઝનવાર ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ સીઝનવાર નીચે મુજબની િવમા 
કપનીઓને ઉ ત રકમ ચૂકવવાં પા  થાય છે. 

સીઝન વીમા કપનીં  
રિવ-ઉનાળુ 
૨૦૧૭-૧૮ 

ઈફકો ટોકીયો જનરલ ઈ યરુ સ કપની લીં . 

યુનાઈટેડ ઈિ ડયા ઈ યરુ સ કપની લીં . 
બ જ એલાયંજ જનરલ ઈ યરુ સ કપની લીં . 
એ ીક ચર ઈ યરુ સ કપની ઓફ ઈિ ડયાં  

રિવ-ઉનાળુ 
૨૦૧૮-૧૯ 

ભારતી અ ા જનરલ ઈ યરુ સ કપની લીં . 
એ ીક ચર ઈ યરુ સ કપની ઓફ ઈિ ડયાં  
રલાય સ જનરલ ઈ યુર સ કપની લીં . 

ખરીફ-૨૦૧૮ 
અને 

ખરીફ-૨૦૧૯ યુિનવસલ સો પ  જનરલ ઈ યુર સ કપની લીં . 

 
તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના 

૨૨૯૭૬ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહવાુ ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) ૨૨૫૨ 
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વષમાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત તાપી 
િજ ામાં કલ કેટલા ે ીયુ  િનદશન ગોઠવવામા ં આ યા,ં 
અન ે
 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) .૮૭,૯૬,૧૦૬/- 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં ખેતી પાકને થયેલ નુકસાન સામે સહાય 

૨૪૭૯૫ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯મા ં સમોસમી અન ે અિતવૃિ થી ખેડતોના ખેતી ૂ
પાકને નુકસાન થયું છે તે અંગે કોઈ સવ કરવામાં આવેલ છે 
કે કેમ, 

  (૧) હા. 

 (૨) તે અ વયે ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા 
ખેડતોનાૂ  ખેતી પાકને નુકસાન થયેલ છે, 

  (૨) ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર નુકસાન થયેલ 
ખેડતોની િવગત નીચે મુજબ છેૂ . 

િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ ખેડૂતોની સં યા 
આમોદ ૮૫૩૮ 
અંકલે ર ૬૬૫૪ 
ભ ચ ૯૦૦૨ 
હાંસોટ ૬૩૪૪ 
જબુસરં  ૧૫૯૮૪ 
ને ંગ ૩૫૦૨ 
વાગરા ૬૨૫૫ 
વાિલયા ૫૪૧૫ 

ભ ચ 

ઝઘડીયા ૯૫૪૯  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર 
કેટલા ખેડતોને સહાય ચૂકવવામાં આવી અન ે કેટલા ૂ
ખેડતોને સહાય ચૂકવવાની બાકી છેૂ , અન ે

  (૩) અર ઓની ચકાસણીની યા ગિત હેઠળ 
હોઈ, પૂણ થયે િનયમોનસુાર ઓનલાઈન અર  કરનાર 
પા તા ધરાવતા ખેડતોને ૂ સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

 (૪) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) પા તા ધરાવતા ખેડતોને શ ય તેટલા વહેલા ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
ક છ િજ ામાં બનાવટી/ડ લીકટ જતુનાશક દવાઓનું વેચાણુ ે ં  

૨૪૬૩૮ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર 
બનાવટી/ડ લીકેટ જતુનાશક દવાઓ વેચતા કેટલા ુ ં
ઈસમોન ેપકડવામાં આ યા, અન ે

  (૧) શૂ ય 

 (૨) તે અ વયે સરકાર ારા શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના 

૨૨૯૭૫ ી અભેિસંહ તડવી  (સંખેડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત છોટા 
ઉદેપુર િજ ામા ં કલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામા ંુ
આ યા,ં અન ે

  (૧) ૨૫૩૫ 

 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) .૯૧,૩૮,૩૨૬/- 
--------- 
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અમદાવાદ અને પંચમહાલ િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  
૨૪૬૮૨ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને પંચમહાલ િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં
(FTO) ારા જમા થાય છે. 

 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામા ં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતો માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ અમદાવાદ ૫,૬૨,૭૪૮ ૫,૧૦,૧૭૦ ૧૦,૭૨,૯૧૮ 
૨ પંચમહાલ ૩૭,૯૮,૭૨૯ ૩૦,૩૩,૦૯૧ ૬૮,૩૧,૮૨૦ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂતોને તારની વાડ બનાવવા સહાય ચૂકવવા બાબત 
૨૪૬૪૬ ી ગલુાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર 
નીલગાય, ભૂંડ અને અ ય પશુઓથી ખેતીપાકના ર ણ 
માટે કેટલા ખેડતોને તારની વાડ બનાવવા કેટલી રકમની ૂ
સહાય ચૂકવવામાં આવી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
પ ક-૧ 

તા.૧-૧-૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તાલુકાનંુ 
નામ 

ખેડૂત 
લાભાથ ની 

સં યા 

ચૂકવેલ સહાય 
( .લાખમાં) 

ખેડૂત 
લાભાથ ની 

સં યા 

ચૂકવેલ સહાય 
( .લાખમાં) 

અમીરગઢ ૦ ૦.૦૩૪ ૦ ૦.૦૦૦ 
દાંતીવાડા ૧૭ ૮.૪૯૮ ૦ ૦.૦૦૦ 
કાંકરેજ ૭૪ ૧૬.૮૭૭ ૦ ૦.૦૦૦ 
દીયોદર ૨૪ ૨૦.૨૬૫ ૦ ૦.૦૦૦ 
ભાભર ૩૨ ૧૫.૮૯૬ ૦ ૦.૦૦૦ 
ડીસા ૧૧ ૫.૪૯૨ ૦ ૦.૦૦૦ 
ધાનેરા ૬૭ ૨૬.૯૧૮ ૦ ૦.૦૦૦ 
લાખણી ૨૭ ૧૦.૨૨૯ ૦ ૦.૦૦૦ 
પાલનપુર ૫૫ ૨૧.૬૬૨ ૦ ૦.૦૦૦ 
વડગામ ૯૨ ૨૩.૭૪૭ ૦ ૦.૦૦૦ 
થરાદ ૬૬ ૪૩.૨૭૬ ૦ ૦.૦૦૦ 
વાવ ૧૬ ૧૧.૧૦૯ ૦ ૦.૦૦૦ 
સુઈગામ ૫ ૪.૭૨૭ ૦ ૦.૦૦૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ખેડતોન ે સહાય ૂ
ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
પ ક-૨ 

તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તાલુકાનંુ 
નામ 

ખેડૂત લાભાથ ની સં યા ખેડૂત લાભાથ ની સં યા 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  37 

અમીરગઢ ૦ ૭ 
દાંતીવાડા ૦ ૦ 
કાંકરેજ ૦ ૮૬ 
દીયોદર ૦ ૧૦૫ 
ભાભર ૦ ૬૪ 
ડીસા ૦ ૨૪ 
ધાનેરા ૦ ૧૫ 
લાખણી ૦ ૬૫ 
પાલનપુર ૫ ૧૦૭ 
વડગામ ૦ ૮૭ 
થરાદ ૩૧ ૧૮૯ 
વાવ ૭ ૧૬ 
સુઈગામ ૦ ૪૩ 
દાંતા ૦ ૦  

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમોનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયેથી. 

નમદા િજ ામાં રાયપન ગ યુિનટ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  
૨૨૯૮૫ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામા ં રાયપન ગ યુિનટ થાપવા માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૩૮,૧૨,૫૦૦/- 

--------- 
ઝાલોદ તાલુકાના ગામોમાં નવા ાહક ભંડાર શ  કરવા બાબત 

૨૪૭૭૮ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર દાહોદ િજ ાના ઝાલોદ તાલુકાના કયા 
ગામોએ પંડીત દીનદયાલ ાહક ભંડાર શ  કરવા માટે 
યારે હેરાત આપવામા ંઆવેલ, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં દાહોદ િજ ાના ઝાલોદ તાલુકામા ંએક પણ ગામની 
પંડીત દીનદયાલ ાહક ભંડાર શ  કરવા માટે હેરાત 
આપવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કયા ગામોમા ં નવા 
ાહક ભંડાર શ  કરવામાં આ યા અને કયા ગામોમા ં કયા 

કારણોસર શ  કરવાના બાકી છે, અન ે

  (૨) ખંડ (૧) ના જવાબની િવગતોએ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

ગામનંુ નામ કયા કારણોસર નવા ાહક ભંડાર શ  
કરવાના બાકી 

ફરપુરા િજ ા પુરવઠા સલાહકાર સિમિતમા ંિનણય 
પર બાકીમાં હોવાથી 

કલ ની સરસવાણી વહીવટી કારણોસર હેરનામંુ બહાર 
પાડવામાં આવેલ નથી.  

 (૩) બાકી ગામોમાં યાં સુધીમાં નવા ાહક ભંડાર 
શ  કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઉ ત ગામોની પંડીત દીનદયાલ ાહક ભંડાર 
અ વયે િનયમોનુસારની કાયવાહી પૂણ થયેથી નવા ાહક 
ભંડાર શ  કરવાના રહે છે. 

--------- 
આણંદ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 

૨૩૦૧૪ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય અ  અને 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 આણંદ િજ ામાં કેટલા 

  (૧) આણંદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(માં અ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૭૮૩૯૬.૦૩ મે.ટન અનાજના 
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અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 
 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યું ? 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(મા ંઅ પૂણા 
યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા અન ે
દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણ 
નો 

સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિ ત 
દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  
૨૩૦૨૯ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૩૧ વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આ યા. 

 (૨)તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવી ?   (૨) .૩૪,૪૭,૨૭૮/- દંડ વસૂલ કરવામાં આ યો. 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  
૨૩૦૬૧ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ  (કાલોલ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) પંચમહાલ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત 
િમશન ( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) પંચમહાલ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ
૨૯૪૯૬ કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુુ ું જબ 
બનાવવામા ંઆ યા. 

(સં યામા)ં 
મ તાલુકાનું 

નામ 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ યિ તગત શૌચાલયની 

સં યા 
૧ ગોધરા ૨૯૮૪ 
૨ મોરવા (હ) ૪૮૮૩ 
૩ શહેરા ૫૮૯૬ 
૪ કાલોલ ૫૫૭૧ 
૫ હાલોલ ૩૩૨૬ 
૬ ંબુઘોડા ૪૫૮૮ 
૭ ઘોઘંબા ૨૨૪૮ 

કલુ  ૨૯૪૯૬  
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ . ૩૫૩૯.૫૨ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો. ( .લાખમાં) 

મ તાલુકાનું  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ યિ તગત શૌચાલયનો 

ખચ  
૧ ગોધરા ૩૫૮.૦૮ 
૨ મોરવા (હ) ૫૮૫.૯૬ 
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૩ શહેરા ૭૦૭.૫૨ 
૪ કાલોલ ૬૬૮.૫૨ 
૫ હાલોલ ૩૯૯.૧૨ 
૬ ંબુઘોડા ૫૫૦.૫૬ 
૭ ઘોઘંબા ૨૬૯.૭૬ 

કલુ  ૩૫૩૯.૫૨  
--------- 

તાપી િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  
૨૩૦૦૧ ી િવવેક પટલે  (ઉધના) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામા ં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૦૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૬૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૩૬,૭૭,૬૫૫/- 

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં આરટીઓનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૬૮૫ ી હમતિસંહ પટલં ે   (બાપુનગર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
આરટીઓ કચેરીનું સવંગવાર થયેલ મંજર મહેકમ કેટલુ ંૂ
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમદાવાદ અન ે
ગાંધીનગર િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં સંવગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
અમદાવાદ િજ ાની કચેરીઓ 

અ. 
નં. 

સંવગનું નામ આરટીઓ 
અમદાવાદ 

(સુભાષિ જ) 

એઆરટીઓ 
અમદાવાદ 

(પૂવ) 
(વ ાલ) 

એઆરટીઓ 
અમદાવાદ 
( ા ય ) 
(બાવળા) 

એઆરટીઓ 
ગાંધીનગર 

૧ ાદેિશક 
વાહન 
યવહાર 

અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક 
ાદેિશક 

વાહન 
યવહાર 

અિધકારી 

૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન 
ોસી યુટર 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ હસાબી 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૫ મામલતદાર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૬ વહીવટી 

અિધકારી 
૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૭ મોટર વાહન 
િનરી ક 

૧૫ ૧૦ ૦૪ ૦૪ 

૮ સહાયક 
મોટર વાહન 
િનરી ક 

૨૧ ૦૯ ૦૪ ૦૯ 

૯ જનસંપક 
અિધકારી 

૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૧૦ હેડ લાક ૧૦ ૦૪ ૦૨ ૦૨ 
૧૧ િસિનયર 

લાક 
૨૨ ૦૬ ૦૪ ૦૬ 

૧૨ જુિનયર ૮૭ ૧૫ ૦૫ ૧૬ 
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લાક 
૧૩ હસાબનીશ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ સબ ઓડીટર ૦૬ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 
૧૫ ટેનો ેડ-

૨ 
૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૬ સકલ 
ઓફીસર 

૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ સંશોધન 
મદદનીશ 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૮ આંકડા 
મદદનીશ 

૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૧૯ ડાઇવર ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૨૦ નાયક ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૨૧ પટાવાળા ૨૦ ૦૫ ૦૦ ૦૪ 
૨૨ વોચમેન ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૨૧૦ ૫૬ ૨૬ ૪૫  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અન ે કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર ભરાયેલ 
અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 

અમદાવાદ િજ ાની કચેરીઓ 

આરટીઓ અમદાવાદ 
(સુભાષિ જ) 

એઆરટીઓ અમદાવાદ 
(પૂવ) 

(વ ાલ) 

એઆરટીઓ અમદાવાદ 
( ા ય ) 
(બાવળા) 

એઆરટીઓ 
ગાંધીનગર 

અ. નં. સંવગનંુ નામ 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી જ યા ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી જ યા ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૪ હસાબી અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૫ મામલતદાર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૬ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૭ મોટર વાહન િનરી ક ૧૫ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
૮ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૧૯ ૦૨ ૦૯ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૭ ૦૨ 

૯ જનસંપક અિધકારી ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૧૦ હેડ લાક ૦૭ ૦૩ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૦૦ 
૧૧ િસિનયર લાક ૧૬ ૦૬ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૫ 
૧૨ જુિનયર લાક ૫૩ ૩૪ ૦૯ ૦૬ ૦૦ ૦૫ ૧૨ ૦૪ 
૧૩ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૪ સબ ઓડીટર ૦૬ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૫ ટેનો ેડ-૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૬ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૭ સંશોધન મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૮ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૧૯ ડાઇવર ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૨૦ નાયક ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૨૧ પટાવાળા ૧૩ ૦૭ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 
૨૨ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૧૪૬ ૬૪ ૪૦ ૧૬ ૦૯ ૧૭ ૩૩ ૧૨ 
 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાૂ એ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે 
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એસ.ટી. િનગમ પાસેથી રા યને લેવાની નીકળતી રકમ 
 

૨૪૭૩૬ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકારે એસ.ટી. િનગમ પાસેથી કલ કેટલી રકમ લવેાની ુ
નીકળે છે, 

  (૧) .૩૩૨૬.૧૨ કરોડ 

 (૨) ઉ ત લેવાની િનકળતી રકમમાં કેટલી રકમ 
લોનની, લોનના યાજની, પેસે જર ટે સની, મોટર 
હીકલ ટે સની અન ે અ ય કેટલી રકમનો સમાવેશ થાય 

છે, અને 

  (૨)  

મ િવગત 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ય સરકારને 

ચૂકવવાની બાકી રકમ 
( .કરોડમાં) 

૧ ચૂકવવાની બાકી 
લોનની રકમ 

૩૧૪૬.૦૭ 

૨ ચૂકવવાની બાકી 
લોનના યાજની 
રકમ 

૦.૦૦ 

૩ ચૂકવવાના બાકી 
પેસે જર ટે સની 
રકમ 

૧૫૭.૩૦ 

૪ ચૂકવવાના બાકી 
મોટર હીકલ 
ટે સની રકમ 

૨૨.૭૫ 

 કલુ .. ૩૩૨૬.૧૨  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એસ.ટી. િનગમ તરફથી છે ાં 
બે વષમાં રા ય સરકારને યા કારની કેટલી રકમ મળી? 

  (૩)  

િવગત 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
( .કરોડમાં) 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

( .કરોડમાં) 
ચૂકવેલ બાકી 
લોનની રકમ 
(સરભર) 

૫૨.૮૧ ૦.૦૦ 

ચૂકવેલ બાકી 
લોનના યાજની 
રકમ 

-- -- 

ચૂકવેલ બાકી 
પેસે જર ટે સની 
રકમ 

૧૦૨.૧૫ ૭૨.૧૮ 

ચૂકવેલ બાકી મોટર 
હીકલ ટે સની 

રકમ 
-- -- 

 
--------- 

રા યમાં પીલીયન રાઈડર માટ ફરિજયાત હ મેટે ે  
૨૪૬૯૦ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના 
મહાનગરપાિલકા અન ે નગરપાિલકા િવ તારોમા ં ચ ી 
વાહનોમાં વાહનપાલક અને પાછળ બેસનાર (પીલીયન 
રાઈડર) માટે ફરિજયાત હે મેટ પહેરવાનો િનણય છે ા બે 
માસમાં મરિજયાત હેર કરવામા ંઆવેલ તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) ના, . 
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 (૨)  હા, તો તે અંગે જ રી નોટીફીકેશન, ઓડર કે 
ઠરાવ યારે હેર કરવામાં આવલે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ હેર કરવામા ં ન આવેલ હોય 
તો તેના શા ંકારણો છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભુજ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

૨૩૦૩૪ ડો. નીમાબેન આચાય  (ભુજ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભુજ એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૬૧૮૭૪ નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલી આવક થઈ ?   (૨) . ૧૨૭.૫૫ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

તાપી િજ ામાં આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના 
૨૨૯૭૮ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત તાપી 
િજ ામાં કલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામા ં આ યાંુ , 
અન ે

  (૧) ૨૨૫૨ 

 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) .૮૭,૯૬,૧૦૬/- 
--------- 

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મનરેગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણી 
૨૪૭૨૧ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અન ેદેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ં ઓડર 
(FTO) ારા જમા થાય છે. 

 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ મનગર ૫,૬૨,૯૯૦ ૭,૮૪,૦૮૦ ૧૩,૪૭,૦૭૦ 

૨ 
દેવભૂિમ 

ારકા 
૪,૮૩,૨૧૧ ૪,૮૪,૩૫૩ ૯,૬૭,૫૬૪ 

કુલ ૧૦,૪૬,૨૦૧ ૧૨,૬૮,૪૩૩ ૨૩,૧૪,૬૩૪  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
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પંચમહાલ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  
૨૩૦૬૨ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) પંચમહાલ િજ ામા ંતા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર 
કેટલા કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંુ ું
આ યા, અન ે

  (૧) પંચમહાલ િજ ામા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર 
કલ ુ ૨૯૪૯૬ કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ ુ ું
બનાવવામા ંઆ યા.  

(સં યામાં) 

મ તાલુકાનું નામ 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ બનેલ યિ તગત 
શૌચાલયની સં યા 

૧ ગોધરા ૨૯૮૪ 
૨ મોરવા (હ) ૪૮૮૩ 
૩ શહેરા ૫૮૯૬ 
૪ કાલોલ ૫૫૭૧ 
૫ હાલોલ ૩૩૨૬ 
૬ ંબુઘોડા ૪૫૮૮ 
૭ ઘોઘંબા ૨૨૪૮ 

કલુ  ૨૯૪૯૬  
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો?  

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ .૩૫૩૯.૫૨ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો. 

મ તાલુકાનું નામ 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ બનેલ યિ તગત 
શૌચાલયનો ખચ 

૧ ગોધરા ૩૫૮.૦૮ 
૨ મોરવા (હ) ૫૮૫.૯૬ 
૩ શહેરા ૭૦૭.૫૨ 
૪ કાલોલ ૬૬૮.૫૨ 
૫ હાલોલ ૩૯૯.૧૨ 
૬ ંબુઘોડા ૫૫૦.૫૬ 
૭ ઘોઘંબા ૨૬૯.૭૬ 

કલુ  ૩૫૩૯.૫૨  
અરવ ી િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અરે ે ઓ 

૨૨૯૬૩ ી રમણભાઇ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના સં હ 
માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૩ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) શૂ ય  

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ટ ટર સહાય માટ અર ઓ ે ે  

૨૨૯૯૨ ી કતનભાઇ ઇનામદાે ર  (સાવલી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ટેકટર ખરીદીમાં સહાય માટે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૪૫૫૫ 
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 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૧૯૬૭ 

 (૩) તેમાં કેટલી અર ઓની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી?  

  (૩) ૧૯૬૭ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુ રટી િમશન કઠોળ યોજનાુ  

૨૨૯૭૪ ી વ ભભાઇ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામાં નશેનલ ફડ િસ યુ રટી િમશન ુ
કઠોળ યોજના હેઠળ કેટલુ ં િબયારણ સહાયથી િવતરણ 
કરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) ૩૧૪.૭૫ િકવ ટલ  

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલી સહાયની રકમ ચૂકવવામા ંુ
આવી? 

  (૨) . ૧૪.૧૭ લાખ 

--------- 
તાપી િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓ ે  

૨૨૯૪૮ ી કાંિતભાઇ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામા ં લાિ ટક મિ ચંગ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનુ 
નં. 

વષ મળેલ અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૧૮ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૯૦ 

 કુલ ૪૦૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અનુ 
નં. 

વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૩ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૬૩ 

 કુલ ૩૬૬  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનુ 
નં. 

વષ ચૂકવેલ સહાય 
( )માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૦,૬૪,૦૦૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૨૬,૪૦,૦૦૦/- 

 કુલ ૬૭,૦૪,૦૦૦/-  
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
૨૩૦૧૮ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ બનાસકાંઠા િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ
૧૩૧૯૨૯.૦૮૫ મે.ટન અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) યા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યુ?ં 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા 
અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 
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િ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 

 
તાપી િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૩૦૦૨ ી પુણશ મોદી  (સુરત પિ મ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામા ં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૦૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૬૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૩૬,૭૭,૬૫૫/- 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂતોને થયેલ નુકસાનનો પાકવીમો ચૂકવવા બાબત 

૨૪૬૪૩ ીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં પાકવીમા માટે ખેડતોએ ખાનગી વીમા કપનીઓન ેૂ ં
િ િમયમ ભરેલ હોવા છતાં ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
કદરતી આફતોમાંુ  થયેલ નુકસાનીનું વળતર ખાનગી વીમા 
કપનીઓ ારા ચૂકવવામાં આવેલ નથી તે હકીકતથી ં
સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૧) િવમા કપંની ારા રિવ ઉનાળ ુ ૨૦૧૮-૧૯ના 
તમામ દાવા તથા ખરીફ-૨૦૧૯ ના થાિનક આપિ  
હેઠળના દાવા ચૂકવવામાં આવેલ છે તથા ખરીફ-૨૦૧૯ના 
કાપણી પછીના નુકસાનના દાવા મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ . 

 (૨)  હા, તો ખેડતોને થયેલ નુકસાનનો પાક ૂ
વીમો મળ ેતે માટે શા ંપગલાં લીધા? 

  (૨) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીૂ ે  

૨૪૭૨૮ ી ભીખાભાઈ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢૂ  અને ગીર સોમનાથ િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ જૂનાગઢ ૭,૦૨,૩૭૦ ૫,૭૪,૬૮૦ ૧૨,૭૭,૦૫૦ 

૨ ગીર 
સોમનાથ 

૪,૨૧,૧૧૫ ૨,૬૪,૭૪૧ ૬,૮૫,૮૫૬ 

 કુલ ૧૧,૨૩,૪૮૫ ૮,૩૯,૪૨૧ ૧૯,૬૨,૯૦૬  



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 46 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં લે ટ આઉટ બેની ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

૨૩૦૫૪ ી કશુભાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન 
( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના 
તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય ુ ું
બનાવવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ભાવનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ
૩૪૬૪ કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ ુ ું
બનાવવામા ંઆ યા. 

(સં યામા)ં 
મ તાલુકાનું નામ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

બનેલ શૌચાલયની સં યા 
૧ ભાવનગર ૩૪૧ 
૨ ગારીયાધાર ૪૦ 
૩ ઘોઘા ૩૨૯ 
૪ જસેર ૧૯૮ 
૫ મહવાુ  ૩૩૬ 
૬ પાલીતાણા ૩૦૬ 
૭ િસંહોર ૫૧૧ 
૮ તળા  ૧૧૬૩ 
૯ ઉમરાળા ૧૭૮ 

૧૦ વ ભીપુર ૬૨ 
કલુ  ૩૪૬૪  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ .૪૧૫.૬૮ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો છે. જ ેનીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકાનું  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
થયેલ યિ તગત શૌચાલયનો 

ખચ ( . લાખમાં) 
૧ ભાવનગર ૪૦.૯૨ 
૨ ગારીયાધાર ૪.૮૦ 
૩ ઘોઘા ૩૯.૪૮ 
૪ જસેર ૨૩.૭૬ 
૫ મહવાુ  ૪૦.૩૨ 
૬ પાલીતાણા ૩૬.૭૨ 
૭ િસંહોર ૬૧.૩૨ 
૮ તળા  ૧૩૯.૫૬ 
૯ ઉમરાળા ૨૧.૩૬ 

૧૦ વ ભીપુર ૭.૪૪ 
કલુ  ૪૧૫.૬૮  

ગાંધીનગર િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  
૨૨૯૬૫ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં શાકભા  અન ે ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૧,૭૦,૫૯,૦૦૦/- 

પંચમહાલ િજ ામાં પં ડત દન દયાળ ાહક ભંડારોની દુકાનો સામે તપાસ 
૨૬૦૦૮ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી પં ડત દન 
દયાળ ાહક ભંડારોની તપાસ કરી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પંચમહાલ િજ ામાં પં ડત દન દયાળ ાહક ભંડારોની કરેલ 
તપાસની તાલુકાવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. તાલુકાનું નામ કલુ  
૧ કાલોલ ૮૨ 
૨ ગોધરા ૧૦૪ 
૩ ઘોઘંબા ૬૪ 
૪ ંબુઘોડા ૧૬ 
૫ મોરવા (હડફ) ૭૧ 
૬ શહેરા ૮૦ 
૭ હાલોલ ૫૨ 

કલુ  ૪૬૯  
 (૨) તે પૈકી કેટલી દુકાનોમા ંગેરરીિત પકડાય અન ે
પરવાના રદ કયા, અને   

  (૨) તે પૈકી ૪૨૮ દુકાનોમાં ગેરરીિત પકડાઈ અન ે 
૨ (બે) પરવાના રદ કયા. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રદ કરેલ પરવાના સામ ે
સરકારમાં કેટલી અપીલ થઈ અન ે કેટલી દુકાનોના 
પરવાના પરત આપેલ છે? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ રદ કરેલ પરવાના સામ ે
સરકાર ીમાં ૨ (બે) અપીલ થયેલ છે અને કોઈ દુકાનોના 
પરવાના પરત આપેલ નથી. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં વાસન થળોના િવકાસ માટ ફાળવેલ રકમૂ ે  

૨૪૭૩૩ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ િજ ામાં યા વાસન થળોના ૂ
િવકાસ માટે કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ફાળવલે રકમ પૈકી વષવાર યા વાસન થળ 
માટે કેટલી રકમનો ખચ કય  અન ે કેટલી રકમ 
વણવપરાયેલ રહી, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩)  રકમ વણવપરાયલે રહી હોઈ તો તેના કારણો 
શું છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
તાપી િજ ામાં કળે  પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૫૯ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતરમા ં
સહાય માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૪૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૧૦૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૪૬,૦૯,૦૦૦/- 
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અરવ ી િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૩૦૦૩ ી સુરેશભાઈ પટલે  (મણીનગર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનુ. 
નં. 

નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૫૦ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૫૬૮ 

 કુલ ૧૦૧૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અનુ. 
નં. 

નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૯ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૬૯ 

 કુલ ૨૯૮  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનુ. 
નં. 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય 
( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૬,૯૬,૬૯૪/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ) 
૪૭,૯૩,૫૭૩/- 

 કુલ ૮૪,૯૦,૨૬૭/-  
--------- 

વ ય ાણીઓથી પાક બચાવવા માટ તારની વાડ બનાવવા માટ ખેડૂતોને સહાયે ે  
૨૩૬૭૧ ી જ.ેવી. કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
વ ય ાણીઓથી પાક બચાવવા તારની વાડ બનાવવા 
માટે યિ તગત ખાતેદાર ખેડતને સહાય ચૂકવવામાં આવે છે ૂ
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ંૂ
ઓછા ૧૦ હે ટર તથા અનુસૂિચત િત/ અનસુૂિચત જન 

િતના ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હે ટર િવ તારના ં
કલ ટરની મયાદામા.ં 

 (૨)  ના, તો તેના કારણો શા છે?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

 
પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

૨૩૦૩૭ ી બલરામ થાવાણી  (નરોડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાટણ એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૨૪૦૧૮ નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલી આવક થઈ?   (૨) .૨૩.૧૫ કરોડની આવક થઈ. 
પાટણ િજ ામાં પાક વીમા વળતરની રકમ ચૂકવવા બાબત 

૨૬૦૨૫ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય કિષૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર વષ ૨૦૧૯મા ં ખરીફ પાકવાર કેટલુ ં
િ િમયમ ખેડતોએૂ , રા ય સરકાર અન ે કે  સરકારની 
િ િમયમ સબિસડી ારા કઈ ખાનગી વીમા કપનીન ેં
ચૂકવવામાં આવેલ છે,  

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ છે. 
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 (૨) ઉ ત ખાનગી વીમા કપનીન ે તાલુકાવાર ં
પાકવાર કલ કેટલી રકમના વીમા વળતર માટે ઉ ત વીમા ુ
િ િમયમ ચૂકવવામાં આવેલ છે, 

  (૨) *પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત પાકવાર અન ેતાલુકાવાર કેટલી 
રકમ પાકવીમા વળતર તરીકે ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૩) *પ ક-૩ મુજબ છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ પાક વીમા વળતર ચૂકવવામાં ન 
આ યું હોય તો તેના કારણો શા ંછે ? 

  (૪) વહીવટી કારણોસર. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
ડાંગ િજ ામાં પાવરટીલર માટ થયેલ અર ઓે  

૨૨૯૫૫ ી ભરતભાઇ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ામાં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલર માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૫૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૩૩.૩૦ લાખ 

મોરબી િજ ામાં ઘિન  ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટ મળેલ અર ઓે  
૨૨૯૮૩ ી ગોિવંદભાઇ પટલે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મોરબી િજ ામાં ઘિન  ખેતીથી વાવલેા ફળપાકો 
માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૦૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૬૦૩ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨,૩૭,૪૫,૩૨૧/- 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  

૨૪૭૫૫ ી કનુભાઇ બારયાૈ   (તળા ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ભાવનગર અન ે બોટાદ િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ ભાવનગર ૯,૨૯,૩૮૩ ૧૨,૩૨,૪૫૫ ૨૧,૬૧,૮૩૮ 

૨ બોટાદ ૩,૯૯,૦૭૦ ૪,૦૯,૮૨૯ ૮,૦૮,૮૯૯ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
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બનાસકાંઠા િજ ામાં પાકવીમા વળતરની રકમ ચૂકવવા બાબત 
૨૬૦૨૮ ી મહશકમારે ુ  પટલ ે  (પાલનપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર વષ ૨૦૧૯મા ં ખરીફ પાકવાર કેટલુ ં
િ િમયમ ખેડતોએૂ , રા ય સરકાર અન ે કે  સરકારની 
િ િમયમ સબિસડી ારા કઈ કઈ ખાનગી વીમા કપનીન ેં
ચૂકવવામાં આવેલ છે,  

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉ ત ખાનગી વીમા કપનીન ે તાલુકાવાર ં
પાકવાર કલ કેટલી રકમના વીમા વળતર માટે ઉ ત વીમા ુ
િ િમયમ ચૂકવવામાં આવેલ છે, 

  (૨) *પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત પાકવાર અન ેતાલુકાવાર કેટલી 
રકમ પાકવીમા વળતર તરીકે ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૩) *પ ક-૩ મુજબ છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ પાક વીમા વળતર ચૂકવવામાં ન 
આ યું હોય તો તેના કારણો શા ંછે ? 

  (૪) વહીવટી કારણોસર. 

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

ધાનમં ી ફસલ વીમા યોજનામાં પાક વીમો પૂરતો ન મળવા બાબત 
૨૫૧૮૫ ી અિમત ચાવડા (આંકલાવ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ધાનમં ી ફસલ વીમા યોજના અંતગત કેટલી 
વીમા કપનીઓન ે િ િમયમ પેટે રા યં  સરકાર અને કે  
સરકાર તરફથી કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી,  

  (૧) છે ા બે વષમા ં ધાનમં ી ફસલ વીમા યોજના 
અંતગત ૭ (સાત) િવમા કપનીઓને િ િમયમ પેટે રા ય ં
સરકાર ારા . ૨૯૩૧,૫૬,૭૬,૦૭૪ અન ે કે  સરકાર 

ારા . ૨૯૩૧,૫૬,૭૬,૦૭૪ ચૂકવવાપા  થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ વીમા કપનીઓએ પાક વીમા ં
પેટે ખેડતોને કેટલી રકમ ચૂકવીૂ , અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ િવમા કપનીઓ એ પાક વીમા પેટે ં
ખેડતોને દાવા પેટે ૂ . ૨૮૯૨,૮૦,૫૪,૬૩૧ ચૂકવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ પાક વીમો પૂરતો ન મળવાની 
ખેડતોૂ -સંગઠનોની માંગણી સંદભ સરકારે શા પગલાં 
ભયા?  

  (૩) યોજનાની માગદિશકા મુજબ િવમા કપનીન ેં
કાયવાહી કરવા સૂચના આપવામા ંઆવેલ છે. 

રા યમાં મગફળી અને કપાસના પોષણ મ ભાવોમાં વધારો 
૨૪૭૧૨ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યના ખેડતોને મગફળી અને કપાસના ૂ
પોષણ મ ભાવો મળ ેઅથવા ભાવોમાં વધારો કરવા માટે 
સરકાર ારા કે  સરકારને યારે દરખા ત કરી, 

  (૧) રા યના ખેડતોન ે પોષણૂ મ ભાવો મળ ે તે માટે 
ગુજરાત રા ય કૃિષ ભાવ પંચ દર વષ ભારત સરકાર ીની 
સં થા કૃિષ ખચ અન ે ભાવ પંચ, નવી દ હીન ે ટેકાના 
ભાવોની ભલામણ કરે છે. 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય 
સરકાર ારા ભારત સરકાર ીની સં થા કૃિષ ખચ અને ભાવ 
પંચ, નવી દ હી ને નીચેની િવગતે ખરીફ પાકોના ટેકાના 
ભાવ માટે દરખા ત કરવામાં આવી. 

અ.નં. વષ તારીખ 
૧ ખરીફ ૨૦૧૮ ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 
૨ ખરીફ ૨૦૧૯ ૦૨-૦૪-૨૦૧૯  

 (૨) તે અ વયે કે  સરકાર તરફથી યારે શા 
િતભાવ મ ા, અન ે

  (૨) છે ા બે વષમાં કે  સરકાર ી ારા મગફળી 
અને કપાસના ટેકાના ભાવો પ ક-૧ મુજબ હેર કરવામા ં
આવેલ છે. 
ભારત સરકાર ી ારા હેર કરેલ કપાસના ટેકાના ભાવોન ે
યાને લઇ ભારત સરકારના વ  મં ાલય ારા જદીુ -જદી ુ
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ગુણવ ાના કપાસની તો માટે ટેકાના ભાવો ન ી 
કરવામાં આવે છે. જ ે પૈકી ગુજરાત રા યમાં મુ ય વ ે
ઉ પાદીત થતી કપાસની મ યમતારી, મ યમ-લંબતારી 
અને લંબતારી તો માટે છે ા બે વષમાં ન ી કરેલ ટેકાના 
ભાવો પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) કપાસ અન ે મગફળીના પોષણ મ ભાવોમા ં
ઉ ત િ થિતએ કેટલો વધારો છે ા બે વષમા ં કરવામા ં
આ યો? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મગફળી અન ે કપાસના ટેકાના ભાવોમા ં થયેલ 
વધારાની િવગત પ ક-૩ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
ટકાના ભાવ ે ( ./િ વંટલ) 

અ.નં. 
વષ  

( હરનામાે ની તારીખ) મગફળી 
કપાસ 

(લંબતારી) 
કપાસ 

(મ યમતારી) 
૧ ૨૦૧૮-૧૯  

તા. ૧૧-૦૭-૨૦૧૮ 
૪૮૯૦ ૫૪૫૦ ૫૧૫૦ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦  
તા. ૧૯-૦૭-૨૦૧૯ 

૫૦૯૦ ૫૫૫૦ ૫૨૫૫ 

પ ક-૨ 
ટકાના ભાવ ે ( ./િ વંટલ) 

કપાસની તો 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

મ યમતારી કપાસ 
(V-797, G.Cot.13, 

G.Cot.21) 

૪૯૫૦ ૫૦૫૫ 

મ યમ લંબતારી કપાસ 
(F-414/H-777/J-34 

Hybrid) 

૫૩૦૦ ૫૪૦૫ 

લંબતારી કપાસ 
(Shankar-6/10) 

૫૪૦૦ ૫૫૦૦ 

પ ક-૩ 
ટકાના ભાવ ે ( ./ કવંટલ) 

અ.નં. વષ 
મગફળી 

મ યમતારી 
કપાસ 

(V-797, 
G.Cot.13, 
G.Cot.21) 

મ યમ લંબતારી 
કપાસ 

(F-414/H-
777/J-34 
Hybrid) 

લંબતારી કપાસ 
(Shankar-

6/10) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૮૯૦ ૪૯૫૦ ૫૩૦૦ ૫૪૦૦ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૫૦૯૦ ૫૦૫૫ ૫૪૦૫ ૫૫૦૦ 

ટેકાના ભાવમાં થયેલ વધારો 
( ./િકવટંલ) 

૨૦૦ ૧૦૫ ૧૦૫ ૧૦૦ 

--------- 
નમદા િજ ામાં રાયપન ગ યુનીટ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૮૬ ીમતી સીમાબેન મોહીલ ે(અકોટા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થતીએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામાં રાયપન ગ યુિનટ થાપવા માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૩૮,૧૨,૫૦૦/- 
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મહીસાગર િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૫૦ ી ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહીસાગર િજ ામાં લાિ ટક મિ ચંગ માટે રા ય 
સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૭૬૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૬૭૭ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૮૫,૧૭,૭૯૨/- 

--------- 
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  

૨૪૮૦૧ ી પુનાભાઇ ગામીત ( યારા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અન ે ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર 
મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાંની ફાળવણી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ તાપી ૨૦,૯૧,૬૬૩ ૧૦,૩૯,૧૬૭ ૩૧,૩૦,૮૩૦ 

૨ ડાંગ ૧૦,૫૯,૯૦૬ ૯,૨૩,૪૯૩ ૧૯,૮૩,૩૯૯ 

 કુલ ૩૧,૫૧,૫૬૯ ૧૯,૬૨,૬૬૦ ૫૧,૧૪,૨૨૯  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
નવસારી િજ ામાં પાવરટીલર માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૫૩ ી નરશભાઇ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં નવસારી િજ ામા ં ૮ બીએચપીથી વધુ મતાના 
પાવરટીલર માટે રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલ ુ ૧૩૭૫ અર ઓ  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) કલ ુ ૫૩૭ અર ઓ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૩૨૪.૬૧ લાખ 

--------- 
રા યમાં મગફળી અને કપાસના પોષણ મ ભાવોમાં વધારો 

૨૪૮૧૩ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યના ખેડતોને મગફળી અને કપાસના ૂ
પોષણ મ ભાવો મળે અથવા ભાવોમાં વધારો કરવા માટે 

  (૧) રા યના ખેડતોને પોષણ મ ભાવો મળે તે માટે ૂ
ગુજરાત રા ય કૃિષ ભાવ પંચ દર વષ ભારત સરકાર ીની 
સં થા કૃિષ ખચ અન ે ભાવ પંચ, નવી દ હીન ે ટેકાના 
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સરકાર ારા કે  સરકારને યારે દરખા ત કરી,   ભાવોની ભલામણ કરે છે. 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં રા ય 
સરકાર ારા ભારત સરકાર ીની સં થા કૃિષ ખચ અન ેભાવ 
પંચ, નવી દ હી ન ે નીચેની િવગતે ખરીફ પાકોના ટેકાના 
ભાવ માટે દરખા ત કરવામાં આવી, 

અ.નં. વષ તારીખ 
૧ ખરીફ ૨૦૧૮ ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 
૨ ખરીફ ૨૦૧૯ ૦૨-૦૪-૨૦૧૯  

 (૨) તે અ વયે કે  સરકાર તરફથી યારે શા 
િતભાવ મ ા, અન ે

  (૨) છે ા બે વષમા ં કે  સરકાર ી ારા મગફળી 
અને કપાસના ટેકાના ભાવો પ ક-૧ મુજબ હેર કરવામા ં
આવેલ છે. 
ભારત સરકાર ી ારા હેર કરેલ કપાસના ટેકાના ભાવોન ે
યાને લઇ ભારત સરકારના વ  મં ાલય ારા જદીુ -જદી ુ

ગુણવતાના કપાસની તો માટે ટેકાના ભાવો ન ી 
કરવામા ં આવે છે. જ ે પૈકી ગુજરાત રા યમાં મુ ય વ ે
ઉ પાદીત થતી કપાસની મ યમતારી, મ યમ-લંબતારી 
અને લંબતારી તો માટે છે ા બે વષમાં ન ી કરેલ ટેકાના 
ભાવો પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) કપાસ અને મગફળીના પોષણ મ ભાવોમા ં
ઉ ત િ થિતએ કેટલો વધારો છે ા બે વષમા ં કરવામા ં
આ યો? 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
મગફળી અને કપાસના ટેકાના ભાવોમાં થયેલ વધારાની 
િવગત પ ક-૩ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
ટકાના ભાવ ે ( ./િ વંટલ) 

અ.નં. 
વષ 

( હરનામાની તારીખે ) મગફળી 
કપાસ 

(લંબતારી) 
કપાસ 

(મ યમતારી) 

૧ 
૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૧૧-૦૭-૨૦૧૮ 
૪૮૯૦ ૫૪૫૦ ૫૧૫૦ 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 

તા.૧૯-૦૭-૨૦૧૯ 
૫૦૯૦ ૫૫૫૦ ૫૨૫૫ 

પ ક-૨ 
ટકાના ભાવ ે ( ./િ વંટલ) 

કપાસની તો 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

મ યમતારી કપાસ 
(V-797, G.Cot.13, G.Cot.21) ૪૯૫૦ ૫૦૫૫ 

મ યમ લંબતારી કપાસ 
(F-414/H-777/J-34 Hybrid) 

૫૩૦૦ ૫૪૦૫ 

લંબતારી કપાસ 
(Shankar-6/10) ૫૪૦૦ ૫૫૦૦ 

પ ક-૩ 
ટકાના ભાવ ે ( ./િ વંટલ) 

અ.નં. વષ 
મગફળી 

મ યમતારી કપાસ 
(V-797, G.Cot.13, 

G.Cot.21) 

મ યમ લંબતારી કપાસ 
(F-414/H-777/J-34 

Hybrid) 

લંબતારી કપાસ 
(Shankar-6/10) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૮૯૦ ૪૯૫૦ ૫૩૦૦ ૫૪૦૦ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૫૦૯૦ ૫૦૫૫ ૫૪૦૫ ૫૫૦૦ 

ટકાના ભાવમાં થયેલ ે
વધારો ( ./િ વંટલ) 

૨૦૦ ૧૦૫ ૧૦૫ ૧૦૦ 

--------- 
 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 54 

ખેડા િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે  
૨૨૯૭૯ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ખેડા િજ ામાં રોટાવેટર ખરીદીમાં સહાય મળેવવા 
માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૩૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૩૦૨ 

 (૩) કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી ?    (૩) .૧૦૭.૭૦ લાખ. 
--------- 

પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 
૨૩૦૩૮ ી કશોર ચૌહાણ  (વેજલપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં પાટણ એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૨૪૦૧૮ નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલી આવક થઈ ?   (૨) . ૨૩.૧૫ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  
૨૩૦૬૦ ી સી.કે. રાઉલ   (ગોધરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) પંચમહાલ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત 
િમશન ( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) પંચમહાલ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ
૨૯૪૯૬ કટબો ુ ું માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ 
બનાવવામા ંઆ યા. 

(સં યામા)ં 
મ તાલુકાનું 

નામ 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ યિ તગત શૌચાલયની 

સં યા 
૧ ગોધરા ૨૯૮૪ 
૨ મોરવા(હ) ૪૮૮૩ 
૩ શહેરા ૫૮૯૬ 
૪ કાલોલ ૫૫૭૧ 
૫ હાલોલ ૩૩૨૬ 
૬ ંબુઘોડા ૪૫૮૮ 
૭ ઘોઘંબા ૨૨૪૮ 

કલુ  ૨૯૪૯૬  
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ .૩૫૩૯.૫૨ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો. 

મ તાલુકાનું  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનેલ યિ તગત શૌચાલયનો ખચ 

૧ ગોધરા ૩૫૮.૦૮ 
૨ મોરવા(હ) ૫૮૫.૯૬ 
૩ શહેરા ૭૦૭.૫૨ 
૪ કાલોલ ૬૬૮.૫૨ 
૫ હાલોલ ૩૯૯.૧૨ 
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૬ ંબુઘોડા ૫૫૦.૫૬ 
૭ ઘોઘંબા ૨૬૯.૭૬ 

કલુ  ૩૫૩૯.૫૨  
ભાવનગર િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

૨૩૦૫૫ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર 
કેટલા કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંુ ું
આ યા, અન ે

  (૧) ભાવનગર િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર 
કલ ુ ૩૪૬૪ કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ ુ ું
બનાવવામા ંઆ યા. 

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનું નામ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

બનેલ શૌચાલયની સં યા 

૧ ભાવનગર ૩૪૧ 
૨ ગારીયાધાર ૪૦ 
૩ ઘોઘા ૩૨૯ 
૪ જસેર ૧૯૮ 
૫ મહવાુ  ૩૩૬ 
૬ પાલીતાણા ૩૦૬ 
૭ િસહોર ૫૧૧ 
૮ તળા  ૧૧૬૩ 
૯ ઉમરાળા ૧૭૮ 

૧૦ વ ભીપુર ૬૨ 
કલુ  ૩૪૬૪  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ .૪૧૫.૬૮ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો છે. જ ેનીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકાનંુ  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
થયેલ યિ તગત શૌચાલયનો ખચ 

( . લાખમાં) 
૧ ભાવનગર ૪૦.૯૨ 
૨ ગારીયાધાર ૪.૮૦ 
૩ ઘોઘા ૩૯.૪૮ 
૪ જસેર ૨૩.૭૬ 
૫ મહવાુ  ૪૦.૩૨ 
૬ પાલીતાણા ૩૬.૭૨ 
૭ િસહોર ૬૧.૩૨ 
૮ તળા  ૧૩૯.૫૬ 
૯ ઉમરાળા ૨૧.૩૬ 

૧૦ વ ભીપુર ૭.૪૪ 
કુલ ૪૧૫.૬૮  

ક છ અને ગાંધીનગર િજ ામાં બાકી પાક વીમો 
૨૪૬૪૦ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય કિષૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અને 
ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો કપાસ 
અને મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા ખેડતોને ૂ
ચૂકવવામાં આ યો, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ ક છ િજ ામા ં કપાસ અન ે
મગફળી પાકના દાવા ચૂકવવાપા  થતા નથી. 
ઉ ત િ થિતએ ગાંધીનગર િજ ામા ં કલોલ તાલુકામા ં
૫ (પાંચ) ખેડતોને કપાસ િપયત પાકનાૂ  દાવા ચૂકવવામા ં
આવેલ છે અને મગફળી પાકના દાવા ચૂકવવાપા  થતા 
નથી. 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 56 

યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની 
ગવાઈ મુજબ પાક ઉ પાદનમા ં થયેલ ઘટાડાન ે આધારે 

થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના દાવાની ટકાવારીની 
ગણતરી કરવામા ંઆવતી નથી. 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ વીમા કપની ારા મંજર થયેલ ં ૂ
દાવા ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૩૦૩૦ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૭૩૧ વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આ યા. 

 (૨)તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવી ?   (૨) .૩૪,૪૭,૨૭૮/- દંડ વસૂલ કરવામાં આ યો. 
 

વડોદરા િજ ામાં ટ ટર સહાય માટ અર ઓે ે  
૨૨૯૯૩ ી શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવડોદરા િજ ામા ં ટે ટર ખરીદીમા ંસહાય માટે કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) ૪૫૫૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરી, અન ે

  (૨) ૧૯૬૭ 

 (૩) તેમાં કેટલી અર ઓની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) ૧૯૬૭ 

 
મહસાણા િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ ે ે ે અર ઓ 

૨૨૯૯૫ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં મહેસાણા િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ 
માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અનુ. 
નં. 

નાણાકીય વષ મળેલ અર ઓની સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૬૪ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૮૬૩ 

 કુલ ૩૦૨૭  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

અનુ. 
નં. 

નાણાકીય વષ મંજર કરલૂ ે  અર ઓની 
સં યા 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૭૨ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૫૨ 

 કુલ ૭૨૪  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અનુ. 
નં. 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( ) માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૩૯,૩૧,૦૬૦/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૩૪,૮૦,૯૬૦/- 

 કુલ ૧,૭૪,૧૨,૦૨૦/-  
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છોટાઉદેપુર િજ ામાં ામપંચાયતોની માગણી 
૨૪૭૮૬ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર ૮૦:૨૦ 
અને ૬૦:૪૦ ના ધોરણ ે જદી જદી યોજના અંતગત કામો ુ ુ
કરવા માટે ામ પંચાયતોની કેટલી માંગણીઓ મળી, 

  (૧) ામ િવકાસ િવભાગ હ તક આવી કોઈ યોજના 
નથી, જથેી  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
તાલુકાવાર કઈ ામ પંચાયતોની માંગણી મુજબ કયા કામો 
માટે કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) મળેલ માંગણીઓ મુજબ કઈ માંગણીઓ કયા 
કારણોસર પડતર છે, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) પડતર રહેલ માંગણીઓને યારે મંજરી મળશેૂ ?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

રા યમાં સહકારી ટી યુનલમાં પડતર કસોે  
૨૪૭૩૯ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સહકારી ટી યુનલમા ંકેટલા કેસો પડતર છે? 

  (૧) ૧૫૩૪ 

 (૨) તે પૈકી બે વષ કે તેથી વધુ સમયથી પડતર હોય 
તેવા કેટલા કેસો છે, 

  (૨) ૧૧૫૬ 

 (૩) ઉ ત પડતર કેસોના ઝડપી િનકાલ માટે સરકારે 
શી કાયવાહી કરી? 

  (૩) રા ય સરકારે ટી યુનલમાં બે સ યની બનેલી 
એક એવી ૨ (બે) બે ચની રચના કરેલ છે. 

--------- 
રા યમાં પુરાત વ ખાતામાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૬૮૭ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય રમત ગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પુરાત વ ખાતામાં સંવગવાર મંજર મહેકમ કેટલું છેૂ , 

  (૧) ૧૧૫ 
 *પ ક - અ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરેલી અને 
કેટલી જ યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અન ે

  (૨) ભરેલી-૪૮, ખાલી-૬૭ 
 *પ ક - બ મુજબ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ ન ભરવાના કારણો શું છે, અને   (૩) પુરાત વખાતાની જ યાઓના વષ  જના ભરતી ુ
િનયમોની સૌ થમ સુધારણા યા પૂરી કરી અ યતન 
ભરતી િનયમો િસ ધ કરવામા ં સમય લાગેલ છે, તથા 
પુરાત વ અન ે સં હાલય જ ે બ ે અલગ અલગ ખાતાઓનું 
એકિ કરણ થતા,ં પુરાત વ ખાતાની તમામ જ યાઓના 
ભરતી િનયમોમા,ં પુરાત વ અને સં હાલયની બં ે 
િવભાગોની શૈ િણક લાયકાતને યાને લઈન,ે કોમન ભરતી 
િનયમો પુનઃબનાવવાની યા હાથ ધરીન ે પુનઃ િસ ધ 
કરવામા ંઆવેલ. જનેા કારણે વધુ સમય લાગેલ છે.  

(૪)આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામા ંઆવશ?ે   (૪) વહીવટી અનુકળતાએ ભરવામાં આવશેૂ . 
(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 

--------- 
 

ગાંધીનગર િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  
 

૨૨૯૬૬ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામા ં શાકભા  અન ે ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી અનેૂ    (૨) ૦૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧૧,૭૦,૫૯,૦૦૦/- 

--------- 
 

પાટણ િજ ામાં નેશનલ ફડ િસ યુરીટી િમશન કઠોળ યોજનાુ  
 

૨૨૯૭૩ ી જગદીશભાઈ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પાટણ િજ ામા ં નેશનલ ફડ િસ યુરીટી િમશન ુ
કઠોળ યોજના હેઠળ કેટલું િબયારણ સહાયથી િવતરણ 
કરવામા ંઆ યુ,ં અને 

  (૧) ૩૧૪.૭૫ િ વ ટલ 

 (૨) તે પૈકી કલ કેટલી સહાયની રકમ ચૂકવવામા ંુ
આવી? 

  (૨) . ૧૪.૧૭ લાખ. 

--------- 
 

ગઢડા, ઉમરાળા અને વ ભીપુર તાલુકાના ખેડૂતોને પાક વીમાની રકમ ન મળવા બાબત 
 

૨૪૭૫૮ ી િવણભાઈ મા   (ગઢડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બોટાદ અને ભાવનગર િજ ાના ગઢડા, ઉમરાળા 
અને વ ભીપુર તાલુકાના ખેડતોને પાક િવમાની રકમ મળી ૂ
નથી તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સંબંિધત 
િવમા કપનીઓ ારા છે ા બે વષમાં બોટાદ િજ ાના ગઢડા ં
અને ભાવનગર િજ ાના ઉમરાળા તાલુકામાં ચૂકવવાપા  
દાવા ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. 
ભાવનગર િજ ાના વ ભીપુર તાલુકામાં વીમા કપની ારા ં
ખરીફ-૨૦૧૯ના કપાસ િપયત પાકના ૨(બે) ખેજતોને ૂ
દાવા ચૂકવવાના બાકી છે. 

 (૨)  હા, તો આ રકમ કેટલા સમયમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીં ન ે
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
 

આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂના ં  
 

૨૪૭૬૪ ી િનરજન પટલં ે   (પેટલાદ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 

  (૧) આણંદ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમનૂા 

અનુ.નં. તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-

૨૦૧૮ થી 
 તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-
૨૦૧૯ થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૧ આણંદ ૨૩ ૨૧ 
૨ ઉમરેઠ ૧૫ ૧૫ 
૩ પેટલાદ ૧૮ ૧૬ 
૪ સોિજ ા ૧૨ ૧૨ 
૫ બોરસદ ૧૮ ૧૭ 
૬ આંકલાવ ૧૨ ૧૪ 
૭ ખંભાત ૧૭ ૧૩ 
૮ તારાપુર ૧૦ ૫ 

મહીસાગર િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 
વષવાર લેવાયેલ નમનૂા 

અનુ.નં. તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-

૨૦૧૮ થી 
 તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-
૨૦૧૯ થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૧ લુણાવાડા ૧૭ ૧૧ 
૨ ખાનપુર ૬ ૬ 
૩ સંતરામપુર ૮ ૮ 
૪ કડાણા ૭ ૪ 
૫ બાલાિશનોર ૧૨ ૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત 
થયા અન ેકેટલા નમનૂા િબન માિણત થયા, અને 

  (૨)  
િજ ાનુ ંનામ માિણત 

નમૂના 
િબન માિણત 

નમૂના 
આણંદ ૨૩૪ ૦૪ 

મહીસાગર ૯૬ ૦૮  
 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા 

િનયં ણ અંતગત શા પગલા ંલેવામાં આ યા? 
  (૩) આણંદ િજ ામાં ૦૪ િબન માિણત નમનૂા 

પૈકી ૦૧ ની સામ ે કોટ કેસ, ૦૧ નમૂનો ફેર-પૃ થકરણમા ં
માિણત થયેલ છે, અને ૦૨ નમૂના નામદાર કોટ ારા ફેર-

પૃ થકરણ અથ મોકલી આપેલ છે, યારે મ હસાગર િજ ામા ં૦૮ 
િબન માિણત નમૂના પૈકી ૦૬ ની સામે કોટ કેસ કરેલ, ૦૧ ની 
સામે કાયવાહી ગિતમા ંછે. અને ૦૧ નમનૂો નામદાર કોટ ારા 
ફેર-પૃ થકરણમાં મોકલી આપેલ છે.  

 
અરવ ી િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  

 
૨૨૯૬૪ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં શાકભા  અને ફળ પાકોના સં હ 

  (૧) ૦૩ 
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માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારને કેટલી 
અર ઓ મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી અનેૂ    (૨) ૦૩ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) શૂ ય. 

 
--------- 

 
રા યમાં તારની વાડની યોજનાનો લાભ 

 
૨૪૭૦૪ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રોજ-નીલ ગાય, ભુંડ, જવેા જગલી ાણીઓથી કૃિષ ં
પાકોને બચાવવા તારની વાડની યોજનાનો લાભ 
યિ તગત લાભાથ ને મળ ેછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ંૂ
ઓછા ૧૦ હે ટર તથા અનુસૂિચત િત/ અનસુૂિચત જન 

િતના ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હે ટર િવ તારના ં
કલ ટરની મયાદામા ં

 (૨)  ના, તો તેના કારણો શા છે?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

 
તાપી િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  

 
૨૨૯૫૮ ીમતી ઝંખનાબેન પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતર માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૪૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૧૦૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૪૬,૦૯,૦૦૦/- 

 
--------- 

 
ક છ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવાે  માટ મળેલ અર ઓે  

 
૨૨૯૮૮ ીમતી માલતી મહ રી ે  (ગાંધીધામ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) કલ ુ ૩૭૯૨ અર ઓ. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) કલ ુ ૧૫૮૯ અર ઓ. 

 (૩) તેમાં કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી 
? 

  (૩) .૮૦૦.૭૦ લાખ. 

 
--------- 
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અમરલી િજ ામાં પાકવીમા વળતર રકમ ચૂકવવા બાબતે  
૨૬૦૨૨ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં તાલુકાવાર વષ ૨૦૧૯મા ં ખરીફ પાકવાર કેટલુ ં
િ િમયમ ખેડતોએૂ , રા ય સરકારે અને કે  સરકારે વીમા 
કપનીઓને ચૂકવેલ છેં , 

  (૧) *પ ક-૧ મુજબ છે.  

 (૨) ઉ ત ખાનગી વીમા કપનીન ે તાલુકાવાર ં
પાકવાર કલ કેટલી રકમના વીમા વળતર માટે ઉ ત વીમા ુ
િ િમયમ ચૂકવવામાં આવેલ છે, 

  (૨) *પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) તે અ વયે ઉ ત પાકવાર અન ેતાલુકાવાર કેટલી 
રકમ પાકવીમા વળતર તરીકે  ચૂકવવામા ંઆવી, અને 

  (૩) *પ ક-૩ મુજબ છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ પાક વીમા વળતર ચૂકવવામાં ન 
આ યું હોય તો તેના કારણો શા ંછે? 

  (૪) વહીવટી કારણોસર 

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

ગીર સોમનાથ િજ ામાં કો ડ ટોરજની યોજના માટ મળેલ અર ઓે ે  
૨૨૯૬૭ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામા ંશાકભા  અને ફળ પાકોના 
સં હ માટે કો ડ ટોરેજની યોજના માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૦૧ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૮૮,૩૪,૦૦૦/- 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 

૨૩૦૧૯ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : 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 બનાસકાંઠા િજ ામા ં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ છે ા એક વષમા ં કલ ુ
૧૩૧૯૨૯.૦૮૫ મે.ટન અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યુ?ં 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા 
અને દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણનો 
સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ યુઆરી-
૨૦૧૯થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિ ત 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

--------- 
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અમદાવાદ શહરમાં યાજબી ભાવની દુકાનોની થળ તપાસોે  
૨૩૧૮૭ ી ઇમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અમદાવાદ શહેરમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં યાજબી ભાવની દુકાનોની કેટલી 
થળ તપાસો કરવામાં આવી છે, 

  (૧) અમદાવાદ શહેરમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૫૨૪ યાજબી ભાવની દુકાનોની 
થળ તપાસો કરવામાં આવી. 

 (૨) ઉ ત  િ થિતએ કેટલી દુકાનોમાં ગેરરીિતઓ 
વા મળી, અન ે

  (૨) ૪૯૫ દુકાનોમા ંગેરરીિતઓ વા મળી. 

 (૩) તે અ વયે શા પગલાં લીધા?   (૩) તે અ વય ેનીચે મુજબના પગલાં લેવામાં આ યા. 
૧.  .૪,૧૦,૮૨૯/- નો જ થો કબજ ે
૨.  .૨,૯૪,૧૭૭/- નો જ થો રા યસાત 
૩.  .૮,૧૮,૫૦૦/- પરવાના અનામત 
રા યસાત     
૪. .૧૫,૪૧,૯૩૪/- નો દંડ 
૫. ૯૦ (નેવું) પરવાના મોકફુ . 
૬. ૧૮ (અઢાર) પરવાના રદ. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૨૯૯૯ ી દુ યંતભાઈ પટલે   (ભ ચ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૩૬૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૪૪૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૫૬,૭૭,૦૩૩/- 

--------- 
 

ભ ચ િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓે ે  
 

૨૨૯૯૮ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૩૬૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૪૪૯ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૫૬,૭૭,૦૩૩/- 

--------- 
 

રા યમાં મગફળી અને કપાસના પોષણ મ ભાવોમાં વધારો 
 

૨૪૬૯૬ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યના ખેડતોને મગફળી અને કપાસના ૂ
પોષણ મ ભાવો મળે અથવા ભાવોમાં વધારો કરવા માટે 
સરકાર ારા કે  સરકારને યારે દરખા ત કરી, 

  (૧) રા યના ખેડતોને પોષણ મ ભાવો મળે તે માટે ૂ
ગુજરાત રા ય કૃિષ ભાવ પંચ દર વષ ભારત સરકાર ીની 
સં થા કૃિષ ખચ અન ે ભાવ પંચ, નવી દ હીન ે ટેકાના 
ભાવોની ભલામણ કરે છે. 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં રા ય 
સરકાર ારા ભારત સરકાર ીની સં થા કૃિષ ખચ અન ેભાવ 
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પંચ, નવી દ હીન ે નીચેની િવગતે ખરીફ પાકોના ટેકાના 
ભાવ માટે દરખા ત કરવામાં આવી. 

અ.નં. વષ તારીખ 
૧ ખરીફ ૨૦૧૮ ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 
૨ ખરીફ ૨૦૧૯ ૦૨-૦૪-૨૦૧૯  

 (૨) તે અ વયે કે  સરકાર તરફથી યારે શા 
િતભાવ મ ા, અન ે

  (૨) છે ા બે વષમા ં કે  સરકાર ી ારા મગફળી 
અને કપાસના ટેકાના ભાવો પ ક-૧ મુજબ હેર કરવામા ં
આવેલ છે. 
ભારત સરકાર ી ારા હેર કરેલ કપાસના ટેકાના ભાવોન ે
યાને લઈ ભારત સરકારના વ  મં ાલય ારા જદીુ -જદી ુ

ગુણવતાના કપાસની તો માટે ટેકાના ભાવો ન ી 
કરવામા ં આવે છે. જ ે પૈકી ગુજરાત રા યમાં મુ ય વ ે
ઉ પાદીત થતી કપાસની મ યમતારી, મ યમ-લંબતારી 
અને લંબતારી તો માટે છે ા બે વષમાં ન ી કરેલ ટેકાના 
ભાવો પ ક-૨ મુજબ છે.  

 (૩) કપાસ અને મગફળીના પોષણ મ ભાવોમા ં
ઉ ત િ થિતએ કેટલો વધારો છે ા બે વષમા ં કરવામા ં
આ યો? 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
મગફળી અને કપાસના ટેકાના ભાવોમાં થયેલ વધારાની 
િવગત પ ક-૩ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
 

ટકાના ભાવ ે ( .િ વંટલ) 
અ.નં. 

વષ 
( હરનામાની તારીખે ) 

મગફળી  કપાસ 
(લંબતારી) 

કપાસ 
(મ યમતારી) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯  
તા.૧૧-૦૭-૨૦૧૮ 

૪૮૯૦ ૫૪૫૦ ૫૧૫૦ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૧૯-૦૭-૨૦૧૯ 

૫૦૯૦ ૫૫૫૦ ૫૨૫૫ 

 
પ ક-૨ 

 
ટકાે ના ભાવ ( ./િ વ ટલ) 

કપાસની તો 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

મ યમતારી કપાસ 
(V-797, G.Cot.13, G.Cot.21) 

૪૯૫૦ ૫૦૫૫ 

મ યમ લંબતારી કપાસ 
(F-414/H-777/J-34 Hybrid) 

૫૩૦૦ ૫૪૦૫ 

લંબતારી કપાસ 
(Shankar-6/10) 

૫૪૦૦ ૫૫૦૦ 

પ ક-૩ 
ટકાના ભાવ ે ( ./િ વ ટલ) 

અ.નં. વષ મગફળી મ યમતારી કપાસ 
(V-797, G.Cot.13, G.Cot.21)  

મ યમ લંબતારી કપાસ 
(F-414/H-777/J-34 

Hybrid) 

લંબતારી કપાસ 
(Shankar-6/10) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૮૯૦ ૪૯૫૦ ૫૩૦૦ ૫૪૦૦ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૫૦૯૦ ૫૦૫૫ ૫૪૦૫ ૫૫૦૦ 

ટેકાના ભાવમાં થયેલ 
વધારો ( ./િ વંટલ) 

૨૦૦ ૧૦૫ ૧૦૫ ૧૦૦ 
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રા યમાં કપાસ, ડાંગર અને મગફળીના ટકાના ભાવોે  
૨૪૬૭૬ ડો.સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ રા યમા ં
છે ા બે વષમા ં વષવાર કપાસ, ડાંગર અને મગફળીના 
ટેકાના ભાવો શું ન ી કરવામાં આવેલ, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કપાસ, ડાંગર અને મગફળી માટે ભારત સરકાર ી ારા હેર 
કરવામા ંઆવેલ ટેકાના ભાવોની વષવાર િવગતો નીચે મુજબ 
છે. 

ભારત સરકાર ી ારા હર ે
થયેલ ટકાનો ભાવ ે

( ./િ વ.) 

અ.નં. પાક 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-
૨૦ 

લંબતારી ૫૪૫૦ ૫૫૫૦ ૧. કપાસ 
મ યમતારી ૫૧૫૦ ૫૨૫૫ 

કોમન ૧૭૫૦ ૧૮૧૫ ૨. ડાંગર 
ેડ-એ ૧૭૭૦ ૧૮૩૫ 

૩. મગફળી ૪૮૯૦ ૫૦૯૦ 
ભારત સરકાર ી ારા હેર કરેલ કપાસના ટેકાના ભાવોન ે
યાને લઈ ભારત સરકારના વ  મં ાલય ારા જદીુ -જદી ુ

ગુણવતાના કપાસની તો માટે ટેકાના ભાવો ન ી કરવામા ં
આવે છે. જ ે પૈકી ગુજરાત રા યમાં મુ ય વે ઉ પાદીત થતી 
કપાસની મ યમતારી, મ યમ-લંબતારી અને લંબતારી તો 
માટે છે ા બે વષમાં ન ી કરેલ ટેકાના ભાવો નીચે મુજબ છે. 

ટકાના ભાવ ે ( ./િ વ ટલ) કપાસની તો 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

મ યમતારી કપાસ 
(V-797, G.Cot.13, 

G.Cot.21) 

૪૯૫૦ ૫૦૫૫ 

મ યમ લંબતારી કપાસ 
(F-414/H-777/J-34 Hybrid) 

૫૩૦૦ ૫૪૦૫ 

લંબતારી કપાસ ૫૪૦૦ ૫૫૦૦ 

 (૨) ઉ ત ભાવો ઉપરાંત રા ય સરકારે કોઈ 
ો સાહક બોનસની રકમ હેર કરેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકાર ી ારા વષ ૨૦૧૮-૧૯ ખરીફ સીઝનમા ં
મગફળીની ટેકાના ભાવ ે ખરીદી અ વયે મગફળીના ટેકાના 
ભાવ ઉપરાંત બોનસ હેર કરવામાં આવેલ. 

 (૩)  હા, તો ઉ ત કયા પાક માટે કેટલી 
ો સાહક બોનસની રકમ હેર કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં મગફળી માટે હેર કરવામા ં
આવેલ ટેકાના ભાવ .૪૮૯૦ િત િ વ ટલ ઉપરાંત રા ય 
સરકાર ી ારા .૧૧૦ િત િ વ ટલ બોનસ હેર કરવામા ં
આવેલ. 

--------- 
ફરાબાદ મ ય બંદરમાં ડજ ગની કામગીરી ે  

૨૪૭૫૪ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં આવેલ ફરાબાદ મ ય બંદરમાં છે  ે યારે 
ડેજ ગની કામગીરી કરવામા ંઆવેલ, 

  (૧) વષ –  ૨૦૧૭મા ં 

 (૨) લાંબા સમયથી ડેજ ગની કામગીરી ન કરવામા ં
આવેલ હોઈ તો તેના શા કારણો છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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 (૩) માછીમારોને સગવડતા મળી રહે તે માટે યા ં
સુધીમાં ડેજ ગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશ?ે 

  (૩) સ વરે હાથ ધરવામાં આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 

૨૩૦૨૪ ી 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 ામાં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેતોલમાપના સાધનો સમય મયાદામા ં

ખરાઈ ન કરાવવા બાબતોમાં કાયદેસરની કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા ૧૬૩૫ 
(એક હ ર છસો પાં ીસ) યાપારી એકમો સામ ે
તોલમાપના સાધનો સમય મયાદામાં ખરાઈ ન કરાવવા 
બાબતે કાયદેસરની કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કસરુવારો સામ ે શુ ં પગલાં 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામ ે ગુજરાત કાનુની 
માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ ના િનયમ-
૧૪ અંતગત કાયદેસરની કાયવાહી કરી િનયમ-૨૪ 
અંતગત િપયા ૮,૫૧,૯૦૦/- (અંકે િપયા આઠ લાખ 
એકાવન હ ર નવસો) ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરેલ 
છે. 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં આરટીઓનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૭૦૨ ડો. અનીલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ની િ થિતએ અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર 
આરટીઓ કચેરીનુ ંસવંગવાર મંજર ૂ
થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ અરવ ી અને સાબરકાંઠા 
િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ નીચે ૂ
મુજબ છે. 

મંજરૂ  થયેલ મહેકમ 

અ. નં. સંવગનું નામ 
એઆરટીઓ 

અરવ ી 

આરટીઓ 
હમતનગરં  

(સાબરકાંઠા) 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૨ ૦૫ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૮ 
૫ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૬ હેડ લાક ૦૦ ૦૨ 
૭ િસિનયર લાક ૦૨ ૦૩ 
૮ જુિનયર લાક ૦૬ ૧૩ 
૯ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૩ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 
૧૪ નાયક ૦૦ ૦૧ 
૧૫ પટાવાળા ૦૧ ૦૪ 
૧૬ વોચમેન ૦૦ ૦૧ 

 કુલ ૨૧ ૪૫  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ 
ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર ભરાયેલ અને ખાલી 
જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

એ.આર.ટી.ઓ. અરવ ી આર.ટી.ઓ હમતનગરં (સાબરકાંઠા) 
અ. નં. સંવગનંુ નામ ભરાયેલ 

જ યા 
ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી 

જ યા 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
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અિધકારી 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૨ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૦ ૦૮ ૦૦ 
૫ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૬ હેડ લાક ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૭ િસિનયર લાક ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૨ 
૮ જુિનયર લાક ૦૪ ૦૨ ૦૭ ૦૬ 
૯ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ ડાઇવર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ નાયક ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૫ પટાવાળા ૦૧ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
૧૬ વોચમેન ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

 કુલ ૧૫ ૦૬ ૩૩ ૧૨ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં
સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની યા િનરતર ચાલુ ં
રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાએ ૂ
બાકીની ખાલી રહેતી જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામા ંઆવશ.ે  

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

૨૩૦૫૩ ી આર.સી. મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત 
િમશન ( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ 
બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે ુ ું
યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ભાવનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ
૩૪૬૪ કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ ુ ું
બનાવવામા ંઆ યા. 

(સં યામા)ં 
મ તાલુકાનંુ નામ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનેલ 

શૌચાલયની સં યા 
૧ ભાવનગર ૩૪૧ 
૨ ગારીયાધાર ૪૦ 
૩ ઘોઘા ૩૨૯ 
૪ જસેર ૧૯૮ 
૫ મહવાુ  ૩૩૬ 
૬ પાલીતાણા ૩૦૬ 
૭ િસહોર ૫૧૧ 
૮ તળા  ૧૧૬૩ 
૯ ઉમરાળા ૧૭૮ 

૧૦ વ ભીપુર ૬૨ 
કુલ ૩૪૬૪  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ . ૪૧૫.૬૮ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો છે. જ ેનીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકાનંુ  
નામ 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ થયેલ 
યિ તગત શૌચાલયનો ખચ ( . 

લાખમાં) 
૧ ભાવનગર ૪૦.૯૨ 
૨ ગારીયાધાર ૪.૮૦ 
૩ ઘોઘા ૩૯.૪૮ 
૪ જસેર ૨૩.૭૬ 
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૫ મહવાુ  ૪૦.૩૨ 
૬ પાલીતાણા ૩૬.૭૨ 
૭ િસહોર ૬૧.૩૨ 
૮ તળા  ૧૩૯.૫૬ 
૯ ઉમરાળા ૨૧.૩૬ 

૧૦ વ ભીપુર ૭.૪૪ 
કુલ ૪૧૫.૬૮  

--------- 
આણંદ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે તોલમાપ તં  ારા કાયવાહી 

૨૪૭૬૧ ી રાજ િસંહે  પરમાર (બોરસદ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર છાપેલી િકમત ં
કરતાં વધારે િકમત વસૂલ કરતા હોય તેવા કેટલા યાપારી ં
એકમો સામે તોલમાપ તં  ારા કાયવાહી કરવામાં આવી, 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તથા તાલુકાવાર આણંદ િજ ામાં છાપેલી 
િકમત કરતાં વધારે િકમત વસૂલ કરતા હોય તેવા યાપારી ં ં
એકમો સામ ે તોલમાપ તં  ારા ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ 

સના િનયમ ૧૮(૨) અંતગત નીચે મુજબ કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી. 
વષઃ- ૨૦૧૮ 

તાલુકાનંુ નામ કરવામાં આવેલ કાયવાહીની સં યા 
આણંદ ૦૪ 
ઉમરેઠ ૦૧ 
સો ા ૦૫ 
પેટલાદ ૦૧ 
તારાપુર ૦૨ 
ખંભાત ૦ 
બોરસદ ૦ 
આંકલાવ ૦ 

કુલ ૧૩ 
વષઃ- ૨૦૧૯ 

તાલુકાનંુ નામ કરવામાં આવેલ કાયવાહીની સં યા 
આણંદ ૦૩ 
ઉમરેઠ ૦ 
સો ા ૦ 
પેટલાદ ૦૩ 
તારાપુર ૦ 
ખંભાત ૦૧ 
બોરસદ ૦૧ 
આંકલાવ ૦ 

કુલ ૦૮  
 (૨) ઉ ત વષવાર કેટલા યાપારી એકમો પાસેથી 
કેટલી રકમનો દંડ વસલૂ કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) ધી પેકે ડ કોમોડીટીઝ સના િનયમ ૩૨(૩) 
હેઠળ વષ ૨૦૧૮મા ં કલ ુ ૧૩ યાપારી એકમો પાસેથી 
િપયા ૨૬,૦૦૦/- (અંકે િપયા છ વીસ હ ર) તથા 

વષ ૨૦૧૯મા ં કલ ુ ૮ યાપારી એકમો પાસેથી િપયા 
૧૬,૦૦૦/- (અંકે િપયા સોળ હ ર) ગુ હા માંડવાળ 
ફી પેટે વસૂલ કરેલ છે. 

--------- 
રાજકોટ અને અમરલી િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે ે  

૨૪૭૧૫ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને અમરેલી િજ ામા ં

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 
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િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી. 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ રાજકોટ ૩,૩૧,૮૨૮ ૫,૫૮,૬૯૦ ૮,૯૦,૫૧૮ 

૨ અમરેલી ૬,૯૯,૬૫૨ ૭,૬૨,૦૫૯ ૧૪,૬૧,૭૧૧ 

 કુલ ૧૦,૩૧,૪૮૦ ૧૩,૨૦,૭૪૯ ૨૩,૫૨,૨૨૯  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

સાબરકાંઠા િજ ામાં પપૈયા પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે  
૨૨૯૬૨ ી રાજ િસંહ ચાવડા ે  ( હમતનગરં ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ામા ં પપૈયા પાકના વાવેતર માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૬૭૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૪૩૨ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧,૪૧,૮૭,૦૦૦/- 

--------- 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ શૌચાલયનું બાંધકામુ ેું  

૨૩૦૬૩ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના અંતગત 
લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કેટલા કટબો માટે ુ ું
શૌચાલયોના બાંધકામ પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન હતંુ, અન ે

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના અંતગત 
લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના ૧૩૩૪૨ કટબો માટે ુ ું
શૌચાલયોના બાંધકામ પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન હતંુ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો?  

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કલ ુ . ૧૬૦૧.૦૪ 
લાખનો ખચ કરવામાં આ યો. 

--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  

૨૪૭૯૨ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર 
મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાંની ફાળવણી 
કરવામા ંઆવી. 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 
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ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ નમદા ૨૭,૭૦,૬૩૨ ૨૩,૮૩,૫૫૦ ૫૧,૫૪,૧૮૨ 

૨ ભ ચ ૩,૧૪,૭૯૬ ૨,૭૫,૬૨૯ ૫,૯૦,૪૨૫ 

 કુલ ૩૦,૮૫,૪૨૮ ૨૬,૫૯,૧૭૯ ૫૭,૪૪,૬૦૭  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
તાપી િજ ામાં કળ પાકના વાવેતર માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૨૯૫૭ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામાં કેળ (ટી ય)ુ પાકના વાવેતર માટે 
રા ય સરકારને કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૪૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી અનેૂ    (૨) ૧૦૫ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૪૬,૦૯,૦૦૦/- 

અરવ ી િજ ામાં ટલીઝ મંડપ માટ મળેલ અર ઓ  ે ે  
૨૩૦૦૪ ી બાબુભાઈ પટલ ે  (દસ ોઈ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં ટેલીઝ મંડપ માટે રા ય સરકારન ે
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
અન.ુ 
નં. 

નાણાકીય વષ મળેલ 
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૫૦ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-

૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૫૬૮ 

 કલુ  ૧૦૧૮  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજૂર કરી, અને   (૨)  

અન.ુ 
નં. 

નાણાકીય વષ મંજર કરલ ૂ ે
અર ઓની 

સં યા 
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૯ 
૨ ૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-

૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૧૬૯ 

 કલુ  ૨૯૮  
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

અન.ુ 
નં. 

નાણાકીય વષ ચૂકવેલ સહાય ( ) 
માં 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૬,૯૬,૬૯૪/- 
૨ ૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-

૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ) 
૪૭,૯૩,૫૭૩/- 

 કલુ  ૮૪,૯૦,૨૬૭/-  
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કલોલ શહરમાં રમતગમતનું મેદાન બનાવવા માટની કામગીરીે ે  
 

૨૩૭૫૦ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય રમતગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કલોલ 
શહેરામાં રમત ગમતનું મેદાન બનાવવા માટેની કામગીરી 
યારે શ  કરવામાં આવશ,ે અન ે

  (૧) અંદાજપ ીય ગવાઈ તથા વહીવટી મંજરી ૂ
મ ા બાદ કામગીરી શ  કરવામાં આવશ.ે 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ કામ યારે અન ે કેટલા 
સમયમા ં પૂણ કરવામાં આવશ,ે અને તે માટે કેટલો ખચ 
મંજર કરવામાં આવલે છેૂ ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

જનાગઢ િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય માટ મળેલ અર ઓૂ ે  
૨૨૯૪૬ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) જનાગઢ િજ ામા ં તાૂ .૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ંખાતેદાર ખેડત અક માત વીમાની ૂ
સહાય મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૭૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) ૧૧૧ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી 
? 

  (૩) .૧૫૪.૫૦ લાખ. 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામા પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  

૨૪૭૭૪ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ
૧૦ હેકટર તથા અનસુૂિચત િત/અનુસૂિચત જન િતના 
ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હેકટર િવ તારનો 
કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂૂ કવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 
િજ ો વષ ખેડૂતોની 

સં યા 
સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ મહીસાગર 
૨૦૧૯-૨૦ ૫ ૧૧.૩૫ 

પંચમહાલ ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મજુબ િનયમોનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયેથી.  

--------- 
રા યમાં મગફળી અને કપાસના પોષણ મ ભાવોમાં વધારો 

૨૪૭૦૯ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યના ખેડતોને મગફળીૂ  અને કપાસના 

  (૧) રા યના ખેડતોન ે પોષણ મ ભાવો મળ ે તે માટે ૂ
ગુજરાત રા ય કૃિષ ભાવ પંચ દર વષ ભારત સરકાર ીની 
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પોષણ મ ભાવો મળ ેઅથવા ભાવોમાં વધારો કરવા માટે 
સરકાર ારા કે  સરકારને યારે દરખા ત કરી, 

સં થા કૃિષ ખચ અને ભાવ પંચ, નવી દ હી ન ે ટેકાના 
ભાવોની ભલામણ કરે છે. 
  તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા ભારત સરકાર ીની સં થા કૃિષ 
ખચ અન ે ભાવ પંચ, નવી દ હી ન ે નીચેની િવગતે ખરીફ 
પાકોના ટેકાના ભાવ માટે દરખા ત કરવામાં આવી. 

અ.નં. વષ તારીખ 
૧ ખરીફ ૨૦૧૮ ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 
૨ ખરીફ ૨૦૧૯ ૦૨-૦૪-૨૦૧૯  

 (૨) તે અ વયે કે  સરકાર તરફથી યારે શા 
િતભાવ મ ા, અન ે

  (૨) છે ા બે વષમાં કે  સરકાર ી ારા મગફળી 
અને કપાસના ટેકાના ભાવો પ ક-૧ મુજબ હેર કરવામા ં
આવેલ છે. 
  ભારત સરકાર ી ારા હેર કરેલ કપાસના 
ટેકાના ભાવોને યાન ે લઇ ભારત સરકારના વ  મં ાલય 

ારા જદીુ -જદી ગુણવતાના કપાસની તો માટે ટેકાના ુ
ભાવો ન ી કરવામા ં આવે છે. જ ે પૈકી ગુજરાત રા યમા ં
મુ ય વે ઉ પાદીત થતી કપાસની મ યમતારી, મ યમ-
લંબતારી અન ે લંબતારી તો માટે છે ા બે વષમાં ન ી 
કરેલ ટેકાના ભાવો પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) કપાસ અન ે મગફળીના પોષણ મ ભાવોમા ં
ઉ ત િ થિતએ કેટલો વધારો છે ા બે વષમા ં કરવામા ં
આ યો? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મગફળી અન ે કપાસના ટેકાના ભાવોમા ં થયેલ 
વધારાની િવગત પ ક-૩ મુજબ છે. 

પ ક-૧ 
ટકાના ભાવ ે ( ./િ વંટલ) 

અ.નં. 
વષ  

( હરનામાની તારીખે ) મગફળી  કપાસ (લંબતારી) કપાસ (મ યમતારી) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯   તા. ૧૧-૦૭-૨૦૧૮ ૪૮૯૦ ૫૪૫૦ ૫૧૫૦ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦  તા. ૧૯-૦૭-૨૦૧૯ ૫૦૯૦ ૫૫૫૦ ૫૨૫૫ 

પ ક-૨ 
ટકાનાે  ભાવ ( ./િ વંટલ) કપાસની તો 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

મ યમતારી કપાસ  (V-797,G.Cot.13,G.Cot.21) ૪૯૫૦ ૫૦૫૫ 

મ યમ લંબતારી કપાસ (F-414/H-777/J-34 Hybrid) ૫૩૦૦ ૫૪૦૫ 

લંબતારી કપાસ (Shankar-6/10) ૫૪૦૦ ૫૫૦૦ 

પ ક-૩ 
ટકાના ભાવ ે ( ./ કવંટલ) 

અ.નં. વષ 
મગફળી મ યમતારી કપાસ 

(V-797, G.Cot.13, 
G.Cot.21) 

મ યમ લંબતારી કપાસ 
(F-414/H-777/J-34 

Hybrid) 

લંબતારી કપાસ 
(Shankar-6/10) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૮૯૦ ૪૯૫૦ ૫૩૦૦ ૫૪૦૦ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૫૦૯૦ ૫૦૫૫ ૫૪૦૫ ૫૫૦૦ 

ટેકાના ભાવમા ંથયેલ વધારો ( ./િકવંટલ) ૨૦૦ ૧૦૫ ૧૦૫ ૧૦૦ 

--------- 
માતર અને મહુધા તાલુકામાં માનવ દન રોજગારી 

૨૪૪૧૪ ી ઈ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા એક વષમાં મહા મા ગાંધી નરેગા 
યોજના અંતગત માતર અને મહધા તાલુકાના કેટલા ુ

  (૧) ખેડા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ં મહા મા ગાંધી નરેગા યોજના અંતગત માતર અન ે
મહધા તાલુકામાં નીચેની િવગતે તળાવોના કામોમાં માનવ દન ુ



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 72 

તળાવોના કામોમા ં કેટલા માનવ દન રોજગારી 
ઉપલ ધ કરવામા ંઆવી, 

રોજગારી ઉપલ ધ કરવામાં આવી. 
મ તાલુકો તળાવના કામોની 

સં યા 
ઉપલ ધ કરવામાં આવેલ 

માનવ દન રોજગારી 
૧ માતર ૩ ૭૭૧૩ 
૨ મહધાુ  ૪ ૧૧૧૬ 

કુલ ૭ ૮૮૨૯  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તળાવોના કામોમાં કોઈ 

ાચારની ફ રયાદો મળી છે કે કેમ, અન ે
  (૨) હા, ઉ ત િ થિતએ તળાવોના કામોમા ંનીચેની િવગતે 

ાચારની ફ રયાદો મળી છે. 
મ તાલુકો તળાવોના કામોમાં મળેલ ફ રયાદોની સં યા 

૧ માતર ૨ 
૨ મહધાુ  ૦ 

કલુ  ૨  
 (૩)  હા, તો જવાબદારો સામે શાં પગલા ં
લીધા ? 

  (૩) તપાસની કાયવાહી યા તળ ેછે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને નમદા િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  

૨૪૬૫૬ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા  ( દયોદર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને નમદા િજ ામાં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૧ પાલનપુર ૨૪ ૨૧ 
૨ અમીરગઢ ૮ ૬ 
૩ વડગામ ૧૮ ૧૮ 
૪ દાંતા ૮ ૮ 
૫ ડીસા ૩૫ ૩૧ 
૬ કાંકરેજ ૪ ૧૦ 
૭ લાખણી ૬ ૮ 
૮ દયોદર ૨૭ ૨૬ 
૯ ભાભર ૨૦ ૧૯ 

૧૦ ધાનેરા ૨૭ ૨૦ 
૧૧ દાંતીવાડા ૧૫ ૧૩ 
૧૨ થરાદ ૩૩ ૩૫ 
૧૩ વાવ ૧૦ ૬ 
૧૪ સુઈગામ ૨ ૩ 

નમદા િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ છે. 
વષવાર લેવાયેલ નમૂના મ તાલુકો 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 
થી 

 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૧ નાંદોદ ૧૫ ૧૮ 
૨ િતલકવાડા ૧૫ ૧૨ 
૩ દેડીયાપાડા ૧૪ ૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમનૂા િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

બનાસકાંઠા ૪૪૭ ૧૪ 
નમદા ૧૦૮ ૦૪   

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) બનાસકાંઠા િજ ામા ં ૧૪ િબન માિણત નમૂના 
પૈકી ૦૮ ની સામે કોટ કેસ, ૦૧ નમૂનો ફેર પૃ થકરણમા ં
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માિણત થયલે છે અને ૦૫ ની સામે કાયવાહી ગિતમા ં
છે, યારે નમદા િજ ામાં ૦૪ િબન માિણત નમૂનાની 
સામે ૦૪  કોટ કેસ કરેલ છે. 

--------- 
ખેડા અને દાહોદ િજ ામાં બાકી પાક વીમો 

૨૪૭૭૨ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો કપાસ અન ે
મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા ખેડતોન ેૂ
ચૂકવવામાં આ યો, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ ખેડા િજ ામાં કપાસ િપયત 
પાકના દાવા ચૂકવવાપા  થતા નથી તથા મગફળી પાક 
નોટીફાઈડ થયેલ ન હોઈ, દાવા ચૂકવણીનો  ઉપિ થત 
થતો નથી.  
 દાહોદ િજ ામાં કપાસ અને મગફળી પાક નોટીફાઈડ 
થયેલ ન હોઈ, દાવા ચૂકવણીનો  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
વડોદરા અને નવસારી િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  

૨૪૭૯૦ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અને નવસારી િજ ામા ંજતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (૧) વડોદરા િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ વડોદરા ૩૩ ૨૮ 
૨ પાદરા ૪૫ ૩૪ 
૩ સાવલી ૨૦ ૨૪ 
૪ ડેસર ૧૫ ૧૩ 
૫ વાઘોડીયા ૨૦ ૧૮ 
૬ કરજણ ૩૦ ૨૪ 
૭ િશનોર ૨૫ ૨૧ 
૮ ડભોઈ ૩૧ ૨૫  

નવસારી િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ 
છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ નવસારી ૨૧ ૧૩ 
૨ જલાલપોર ૧૩ ૧૩ 
૩ ચીખલી ૧૭ ૧૪ 
૪ ખેરગામ ૧૬ ૧૩ 
૫ ગણદેવી ૧૭ ૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

વડોદરા ૩૯૨ ૧૪ 
નવસારી ૧૭૫ ૦૨   

 (૩) િબન માિણત નમનૂાઓમા ંગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) વડોદરા િજ ામા ં ૧૪ િબન માિણત નમૂના પૈકી 
૦૫ ની સામે કોટ કેસ કરેલ છે, ૦૪ નમૂનાઓ 
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ફેરપૃ થકરણમા ં માિણત થયેલ છે અને ૦૫ નમૂનાઓ 
નામદાર કોટ ારા રી-એનાલીસીસ અથ મોકલી આપવામા ં
આવેલ છે. યારે નવસારી િજ ામાં ૦૨ િબન માિણત પૈકી 
૦૧  ની સામે કોટ કેસ કરેલ છે, અને ૦૧ ની સામે વહીવટી 
પગલાં લેવામાં આ યા છે.  

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  

૨૪૬૬૯ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી. પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામા ંરકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થાય છે.  
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ અરવ ી ૧૭,૯૮,૫૨૮ ૧૮,૬૬,૬૩૩ ૩૬,૬૫,૧૬૧ 
૨ સાબરકાંઠા ૧૬,૦૧,૬૧૭ ૧૨,૫૭,૨૨૯ ૨૮,૫૮,૮૪૬ 

 કુલ ૩૪,૦૦,૧૪૫ ૩૧,૨૩,૮૬૨ ૬૫,૨૪,૦૦૭   
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર  શુ ંન ી કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે ?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં મીનીમલ ોસેસ ગ એકમ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૭૦ ી અરિવંદભાઈ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામાં મીનીમલ ોસેસ ગ એકમ 
થાપવા માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૪ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
નમદા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના કામોે  

૨૩૦૮૧ ી તે  સુખ ડઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામા ં વાસનના િવકાસ માટે યા કામો 
હાથ ધરવામાં આ યા, 

  (૧) અને  (૨)  નમદા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં નીચે મુજબ વાસન 
સુિવધા િવકાસના કામો હાથ ધરવામાં આ યા. 
અ. 
નં. 

કામનંુ નામ સમાિવ  સુિવધાઓ 

૧ હરિસિ ધ માતા મં દર ખાત ે
િવકાસના કામો. 

તળાવ યુ ટ ફકેશન, વોક વ,ે 
ગઝેબો, તળાવ પ રસર ગેબીયન 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  75 

વોલ, પાટ  લોટ ડેવલપમે ટ, 
ટે પલ કોટયાડ ફલોર ગ 
રી લેસમે ટ, ડેકોરે ટવ ીલ વક, 
ઈલેકટીક વક વગરેે. 

૨ ભાથી  મં દર, ભાદરવા, 
તા.િતલકવાડા ખાતે 
િવકાસના કામો. 

નવી ધમશાળા, ટોઈલેટ લોક, 
નવી દુકાનો, ગેટ કલેડ ગ િવથ 
સે ડ ટોનવક, રીટેઈન ગ 
વોલ, ટે પલ ટેપ ફલોર ગ, 
પાક ગ યવ થા, બેઠક 
યવ થા, ઈલેકટીક વક વગેરે. 

૩ ટે યુ ઓફ યુિનટી, 
કેવડીયા આસપાસના 
િવ તારના િવકાસના કામો 

વાસીઓની સિુવધા માટે 
પી.પી.પી. ધોરણે ટે ટ સીટી 
ઉભા કરવામા ં આવેલ છે. ટે ટ 
સીટી ૧ અને ૨ ખાત ે
ઈલેિ ટકની કામગીરી, ટે ટ 
સીટી માટે એ ોચ રોડ અને 
પાણીની પાઈપ લાઈન, 
ગઝેબો, રોડ લાઈટ ગ, 
સાઈને સ, બે ચીસ, 
ડ ટબીન, પોટબલ ટોઈલેટ 
વગેરે. 

૪ દેવમોગરા ખાતે યાહા-
મોગી મં દર ખાતે 
િવકાસના કામો. 

ધમશાળાના, મુ ય ાર, 
પાિકગ, પાથ-વ,ે  ટોઈલેટ 

લોક, સે ટલ િવ ટા, દુકાનો 
વગેરે.  

 (૨) આ થળો ખાતે મુ ય વે યા કારની 
સુિવધાનો સમાવેશ થાય છે, અન ે

  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો ખચ 
થવા  પામલે છે ? 

  (૩) .૨૫૪૮.૭૩ લાખ. 

--------- 
ગાંધીનગર અને દાહોદ િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  

૨૪૬૮૧ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અન ેદાહોદ િજ ામાં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા,  

  (૧) ગાંધીનગર િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 
 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 
મ તાલુકો તા.૧-૪-૧૮ થી 

તા.૩૧-૩-૧૯ 
તા.૧-૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ ગાંધીનગર  ૩૬ ૨૯ 
૨ દહેગામ ૨૮ ૨૧ 
૩ કલોલ ૧૬ ૧૬ 
૪ માણસા ૩૨ ૩૦ 

દાહોદ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ છે. 
વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો તા.૧-૪-૧૮ થી 
તા.૩૧-૩-૧૯ 

તા.૧-૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ દાહોદ ૧૦ ૧૦ 
૨ ગરબાડા ૦૬ ૦૪ 
૩ ઝાલોદ ૧૦ ૦૯ 
૪ ફતેપુરા ૦૪ ૦૫ 
૫ સંજલેી ૦૬ ૦૭ 
૬ લીમખેડા ૮ ૦૫ 
૭ સ ગવડ ૨ ૪ 
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૮ દેવ. 
બારીયા 

૧૩ ૦૭ 

૯ ધાનપુર ૦૪ ૦૪  
 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ 
નામ 

માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

ગાંધીનગર ૨૧૧ ૦૫ 
દાહોદ ૧૧૫ ૦૪  

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) ગાંધીનગર િજ ામાં ૦૫ િબન માિણત નમનૂાની 
સામ ે ૦૫ કોટ કેસ કરેલ છે, યારે, દાહોદ િજ ામા ં ૦૪ 
િબન માિણત નમનૂા પૈકી ૦૧ ની સામ ેકોટ કેસ અને ૦૩  
ની  સામ ેકાયવાહી ગિતમાં છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં કિષ પાક વીમાની મળેલ અર ઓૃ  

૨૪૬૫૩ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કૃિષ પાક વીમાની 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ સબંંિધત વીમા કપનીને પાક ં
નુકસાનીની પાક વીમા બાબતની તાલુકાવાર મળલે 
અર ઓની િવગત પ ક-૧ મુજબ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ખેડતોન ે પાક વીમાની રકમ ૂ
ચૂકવવામા ંઆવી અન ેકેટલાને ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સંબંિધત વીમા કપની ારા ં ૧૧ ખેડતોને દાવા ૂ
ચૂકવવામાં આવેલ છે અને ૬૬૦ ખેડતોને દાવા ચૂકવવાના ૂ
બાકી છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ બાકી કૃિષ પાક વીમાની રકમ 
કેટલા સમયમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે વીમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

પ ક-૧ 
અ.નં. તાલુકાનંુ નામ સં યા 

૧ અમીરગઢ ૧૯૫ 
૨ દાંતીવાડા ૯૬ 
૩ ધાનેરા ૬૬ 
૪ પાલનપુર ૮૨ 
૫ કાંકરેજ ૨૨૪૬ 
૬ ડીસા ૩૦૬૧ 
૭ થરાદ ૧૩૪૩ 
૮ દયોદર ૩૬૨ 
૯ ભાભર ૧૨૮ 

૧૦ લાખણી ૨૫૮૧ 
૧૧ વડગામ ૧૦૫ 
૧૨ વાવ ૭૭૯૧ 
૧૩ સુઈગામ ૪૨૨૬ 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં યાયામ શાળાઓને આિથક સહાય આપવા બાબત 

૨૩૧૧૯ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર અમદાવાદ િજ ામાં કેટલી યાયામ 
શાળાઓને આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૧) વષ-૨૦૧૮મા-ં૧ યાયામ શાળા 
  વષ-૨૦૧૯મા-ં૧ યાયામ શાળા 

 (૨) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૨,૦૦,૦૦૦/- 
--------- 
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નવસારી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
૨૩૦૧૬ ી િપયુષભાઇ દેસાઇ  (નવસારી) : માનનીય અ  અને 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 નવસારી િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) નવસારી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(માં અ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૫૫૪૮૫.૭૪ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યું ? 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩(મા ંઅ પૂણા 
યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા અન ે
દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણ 
નો 

સમયગાળો 
કટગરીે ે  

ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-
૨૦૧૯ 

PHH 
( યિ ત 

દીઠ) 
૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
 

અમદાવાદ િજ ામાં રમતમંડળોન ેઆિથક સહાય આપવા બાબત 
૨૩૧૧૫ ી દપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ િજ ામાં કેટલા રમત મંડળોન ે
આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૧) ૨૦૧૮મા ં ૪ મંડળો 
  ૨૦૧૯મા ં ૪ મંડળો 

 (૨) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૨૮,૦૦૦/- 
--------- 

 
અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 

 
૨૪૬૯૪ ી રાજશકમાર ગોહીલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર અમદાવાદ અન ે દાહોદ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમા ં સહાય/સબિસડી મળેવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ટે ટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મળેવવા નીચે મુજબની અર ઓ 
મળી. 

અમદાવાદ િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અસારવા ૧ ૦ 
૨ ઘાટલોડીયા ૦ ૧ 
૩ દે ોજ ૬૪ ૧૦૬ 
૪ દસ ોઇ ૧૬૪ ૨૫૨ 
૫ ધંધુકા ૧૭૪ ૧૭૨ 
૬ ધોલેરા ૮૫ ૮૯ 
૭ ધોળકા ૪૧૦ ૪૭૨ 
૮ બાવળા ૧૮૭ ૨૭૭ 
૯ માંડલ ૧૬૯ ૧૨૯ 
૧૦ વેજલપુર ૧ ૫ 
૧૧ વટવા ૩ ૩ 
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૧૨ િવરમગામ ૨૩૧ ૩૧૪ 
૧૩ સાણંદ ૧૫૮ ૨૬૩ 
૧૪ સાબરમતી ૧ ૦ 

કુલ ૧૬૪૮ ૨૦૮૩ 

દાહોદ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) 

૧ ગરબાડા ૫૦ ૮૭ 
૨ ઝાલોદ ૧૧૭ ૧૮૪ 
૩ દેવગઢબારીયા ૩૯ ૮૧ 
૪ દાહોદ ૧૫૬ ૨૨૯ 
૫ ધાનપુર ૬૦ ૬૨ 
૬ ફતેપુરા ૧૦૫ ૧૩૩ 
૭ લીમખેડા ૪૨ ૫૭ 
૮ સંજલેી ૩૦ ૫૪ 
૯ સ ગવડ ૩૫ ૬૭ 

કુલ ૬૩૪ ૯૫૪  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી. 

અમદાવાદ િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ અસારવા ૧ ૪૫,૦૦૦ ૦ ૦ 
૨ ઘાટલોડીયા ૦ ૦ ૧ ૪૫,૦૦૦ 
૩ દે ોજ ૩૪ ૧૬,૬૫,૦૦૦ ૬૦ ૨૭,૪૫,૦૦૦ 
૪ દસ ોઇ ૧૦૦ ૪૮,૧૫,૦૦૦ ૧૨૮ ૬૧,૫૦,૦૦૦ 
૫ ધંધુકા ૮૯ ૪૩,૫૦,૦૦૦ ૧૦૪ ૫૧,૦૦,૦૦૦ 
૬ ધોલેરા ૬૪ ૩૧,૨૦,૦૦૦ ૫૧ ૨૪,૬૦,૦૦૦ 
૭ ધોળકા ૨૫૧ ૧,૨૩,૬૦,૦૦૦ ૩૦૮ ૧,૫૧,૮૦,૦૦૦ 
૮ બાવળા ૧૦૯ ૫૧,૬૦,૦૦૦ ૧૬૩ ૭૬,૩૫,૦૦૦ 
૯ માંડલ ૯૨ ૪૫,૦૦,૦૦૦ ૪૧ ૧૯,૬૫,૦૦૦ 

૧૦ વેજલપુર ૦ ૦ ૫ ૨,૫૫,૦૦૦ 
૧૧ વટવા ૩ ૧,૬૫,૦૦૦ ૨ ૯૦,૦૦૦ 
૧૨ િવરમગામ ૧૨૮ ૬૩,૧૫,૦૦૦ ૧૬૬ ૮૦,૪૦,૦૦૦ 
૧૩ સાણંદ ૯૪ ૪૫,૪૫,૦૦૦ ૧૫૭ ૭૫,૬૦,૦૦૦ 
૧૪ સાબરમતી ૧ ૪૫,૦૦૦ ૦ ૦ 

કુલ ૯૬૬ ૪,૭૦,૮૫,૦૦૦ ૧૧૮૬ ૫,૭૨,૨૫,૦૦૦ 

દાહોદ િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ તાલુકાનું નામ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

૧ ગરબાડા ૨૩ ૧૦,૯૫,૦૦૦ ૨૮ ૧૨,૯૦,૦૦૦ 

૨ ઝાલોદ ૫૦ ૨૨,૯૫,૦૦૦ ૫૯ ૨૬,૮૫,૦૦૦ 

૩ દેવગઢબારીયા ૨૬ ૧૧,૭૦,૦૦૦ ૨૭ ૧૨,૧૫,૦૦૦ 

૪ દાહોદ ૫૯ ૨૭,૦૦,૦૦૦ ૧૧૧ ૫૦,૧૦,૦૦૦ 

૫ ધાનપુર ૨૮ ૧૨,૯૦,૦૦૦ ૨૬ ૧૧,૭૦,૦૦૦ 

૬ ફતેપુરા ૪૪ ૧૯,૯૫,૦૦૦ ૬૭ ૩૦,૬૦,૦૦૦ 

૭ લીમખેડા ૨૪ ૧૦,૯૫,૦૦૦ ૩૫ ૧૫,૭૫,૦૦૦ 

૮ સંજલેી ૯ ૪,૦૫,૦૦૦ ૧૬ ૭,૨૦,૦૦૦ 

૯ સ ગવડ ૧૬ ૭,૨૦,૦૦૦ ૧૬ ૭,૨૦,૦૦૦ 

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા  (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
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કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને આવેલ છે. 
અમદાવાદ િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અસારવા ૦ ૦ 
૨ ઘાટલોડીયા ૦ ૦ 
૩ દે ોજ ૩૦ ૫ 
૪ દસ ોઇ ૬૪ ૪૮ 
૫ ધંધુકા ૮૫ ૩૮ 
૬ ધોલેરા ૨૧ ૨૧ 
૭ ધોળકા ૧૫૯ ૮૦ 
૮ બાવળા ૭૮ ૫૯ 
૯ માંડલ ૭૭ ૨૯ 

૧૦ વેજલપુર ૧ ૦ 
૧૧ વટવા ૦ ૧ 
૧૨ િવરમગામ ૧૦૩ ૮૧ 
૧૩ સાણંદ ૬૪ ૫૮ 
૧૪ સાબરમતી ૦ ૦ 

કુલ ૬૮૨ ૪૨૦ 

દાહોદ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) 

૧ ગરબાડા ૨૭ ૪૧ 
૨ ઝાલોદ ૬૭ ૧૧૦ 
૩ દેવગઢબારીયા ૧૩ ૫૩ 
૪ દાહોદ ૯૭ ૯૮ 
૫ ધાનપુર ૩૨ ૨૫ 
૬ ફતેપુરા ૬૧ ૬૧ 
૭ લીમખેડા ૧૮ ૨૦ 
૮ સંજલેી ૨૧ ૩૩ 
૯ સ ગવડ ૧૯ ૩૫ 

કુલ ૩૫૫ ૪૭૬ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છે. 

 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
 િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  
 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
 જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  
 અર  પહેલા ખરીદી કરેલ હોય 

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

અમદાવાદ િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અસારવા ૦ ૦ 
૨ ઘાટલોડીયા ૦ ૦ 
૩ દે ોજ ૦ ૪૧ 
૪ દસ ોઇ ૦ ૭૬ 
૫ ધંધુકા ૦ ૩૦ 
૬ ધોલેરા ૦ ૧૭ 
૭ ધોળકા ૦ ૮૪ 
૮ બાવળા ૦ ૫૫ 
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૯ માંડલ ૦ ૫૯ 
૧૦ વેજલપુર ૦ ૦ 
૧૧ વટવા ૦ ૦ 
૧૨ િવરમગામ ૦ ૬૭ 
૧૩ સાણંદ ૦ ૪૮ 
૧૪ સાબરમતી ૦ ૦ 

કુલ ૦ ૪૭૭ 

દાહોદ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) 

૧ ગરબાડા ૦ ૧૮ 
૨ ઝાલોદ ૦ ૧૫ 
૩ દેવગઢબારીયા ૦ ૧ 
૪ દાહોદ ૦ ૨૦ 
૫ ધાનપુર ૦ ૧૧ 
૬ ફતેપુરા ૦ ૫ 
૭ લીમખેડા ૦ ૨ 
૮ સંજલેી ૦ ૫ 
૯ સ ગવડ ૦ ૧૬ 

કુલ ૦ ૯૩  
--------- 

 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ આપવા બાબત 

૨૩૦૯૦ ી રાઘવ ભાઇ પટલે  ( મનગર ા ય) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
દ રયામાં માછીમારોની ઓળખ થાિપત કરવા માટેની 
કોઈ યોજના અમલમા ંછે કે કેમ,અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમાં ગીર 
સોમનાથ િજ ામાં કેટલા માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ગીર સોમનાથ િજ ામાં અ યાર સુધીમા ં 
કલુ -૬૨૫૬૫ માછીમારોને બાયોમટેીક કાડ આપવામા ં
આવેલ છે. ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગીર સોમનાથ 
િજ ામાં માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ આપવામાં આવેલ 
નથી. 

--------- 
 

મોરબી િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ 
૨૩૦૪૭ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ામાં નવી ાદિેશક વાહન યવહાર અિધકારીની 
કચેરીના બાંધકામનું મંજર થયેલ કામ યા તબ ે  છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ામાં નવી સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારીની કચેરીનુ ં બાંધકામ તા.૨૮-૦૬-૨૦૧૯ ના 
રોજ પૂણ થયેલ છે. 

 (૨) આ બાંધકામ પાછળ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો, અન ે

  (૨) બાંધકામ પાછળ .૧૧૨૯.૮૧ લાખનો ખચ 
થયેલ છે. 

 (૩) આ કામ યારે પૂણ કરવામા ંઆવશે ?   (૩) આ કામ તા.૨૮-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ પૂણ 
થયેલ છે. 

 
--------- 

 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂતોને પાકવીમો મંજર કરવા બાબતૂ  

૨૪૬૫૧ ી નથાભાઈ પટલે   (ધાનરેા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં છે ા એક વષમાં અિતવૃિ  
અને કમોસમી વરસાદના કારણે તાલુકાવાર કેટલા ખેડતોનો ૂ
કેટલી રકમનો પાક વીમો મંજર કરવામા ંઆ યોૂ , અન ે

  (૧) તાલુકાવાર વીમા કપની ારા મંજર કરેલ દાવા ં ૂ
અને ખેડતોની િવગત પ કૂ -૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉ ત મંજર રકમ પૈકી કેટલી રકમ તાલુકાવાર ૂ
ખેડતોને ચૂકવવામાં આવી અને કેટલી ચૂકવવાની બાકી છેૂ , 
અન ે

  (૨) તાલુકાવાર િવગત પ ક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) બાકી રકમ યાં સુધીમા ંચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે વીમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

 
પ ક-૧ 

અ.નં. તાલુકાનું નામ ખેડૂતોની સં યા દાવાની રકમ ( .) 
૧ અમીરગઢ ૪ ૩૨,૦૦૦ 
૨ દાંતીવાડા ૦ ૦ 
૩ ધાનેરા ૧૭ ૧,૨૩,૯૦૨ 
૪ પાલનપુર ૬ ૧૩,૩૬૭ 
૫ કાંકરેજ ૩ ૮,૬૫૪ 
૬ ડીસા ૩૭૮ ૧૦,૧૧,૪૭૪ 
૭ થરાદ ૩ ૧,૮૦,૨૮૯ 
૮ દયોદર ૦ ૦ 
૯ ભાભર ૦ ૦ 

૧૦ લાખણી ૨૦૪ ૩,૬૮,૬૬૯ 
૧૧ વડગામ ૫૦ ૭૫,૪૫૧ 
૧૨ વાવ ૩ ૩૦૩ 
૧૩ સુઈગામ ૩ ૨,૬૬૩ 

 
પ ક-૨ 

અ.નં. તાલુકાનું નામ ચૂકવાયેલ દાવાની 
રકમ ( .) 

બાકી દાવાની રકમ 
( .) 

૧ અમીરગઢ ૦ ૩૨,૦૦૦ 
૨ દાંતીવાડા ૦ ૦ 
૩ ધાનેરા ૦ ૧,૨૩,૯૦૨ 
૪ પાલનપુર ૦ ૧૩,૩૬૭ 
૫ કાંકરેજ ૨,૬૬૯ ૫,૯૮૫ 
૬ ડીસા ૦ ૧૦,૧૧,૪૭૪ 
૭ થરાદ ૧,૮૦,૨૮૯ ૦ 
૮ દયોદર ૦ ૦ 
૯ ભાભર ૦ ૦ 

૧૦ લાખણી ૦ ૩,૬૮,૬૬૯ 
૧૧ વડગામ ૦ ૭૫,૪૫૧ 
૧૨ વાવ ૩૦૩ ૦ 
૧૩ સુઈગામ ૨૬૬૩ ૦ 

--------- 
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પાટણ અને મહસાણાે  િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાંે  સહાય/સબિસડીની અર ઓ 
 

૨૪૬૫૯ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમા ં વષવાર પાટણ અન ે મહેસાણા િજ ામા ં
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી 
મેળવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર ટે ટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા નીચે મુજબની અર ઓ 
મળી. 

પાટણ  

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ચાણ મા ૧૧૬ ૧૨૧ 
૨ પાટણ ૧૩૫ ૧૯૦ 
૩ રાધનપુર ૧૬૭ ૨૩૨ 
૪ શંખે ર ૧૬૩ ૧૧૬ 
૫ સમી ૧૫૬ ૨૦૦ 
૬ સર વતી ૧૩૩ ૧૫૦ 
૭ સાંતલપુર ૨૫૪ ૨૫૩ 
૮ િસ ધપુર ૬૩ ૭૨ 
૯ હારીજ ૧૩૦ ૧૨૭ 

કુલ ૧૩૧૭ ૧૪૬૧ 

મહસાણા ે  

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ઝા ૭૯ ૧૦૫ 
૨ કડી ૨૫૬ ૨૫૧ 
૩ ખેરાલ ુ ૨૧૩ ૨૫૪ 
૪ ટાણા ૫૭ ૫૭ 
૫ બેચરા  ૮૪ ૮૮ 
૬ મહેસાણા ૧૪૫ ૧૭૮ 
૭ વડનગર ૧૪૯ ૧૪૩ 
૮ િવ પુર ૩૬૩ ૪૪૩ 
૯ િવસનગર ૧૮૬ ૧૭૦ 

૧૦ સતલાસણા ૧૫૧ ૧૯૭ 
કુલ ૧૬૮૩ ૧૮૮૬  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી 
ચૂકવવામાં આવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામાં આવી. 

પાટણ  

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ ચાણ મા ૭૬ ૩૫,૭૦,૦૦૦ ૫૩ ૨૪,૧૫,૦૦૦ 

૨ પાટણ ૭૬ ૩૬,૪૫,૦૦૦ ૬૮ ૩૧,૫૦,૦૦૦ 

૩ રાધનપુર ૯૨ ૪૬,૫૦,૦૦૦ ૮૫ ૪૦,૯૫,૦૦૦ 

૪ શંખે ર ૫૯ ૨૮,૬૫,૦૦૦ ૩૯ ૧૮,૯૦,૦૦૦ 

૫ સમી ૮૩ ૪૦,૯૫,૦૦૦ ૭૪ ૩૫,૮૫,૦૦૦ 

૬ સર વતી ૯૪ ૪૪,૨૫,૦૦૦ ૫૭ ૨૫,૮૦,૦૦૦ 

૭ સાંતલપુર ૧૩૪ ૬૮,૭૦,૦૦૦ ૮૮ ૪૨,૪૫,૦૦૦ 

૮ િસ ધપુર ૨૪ ૧૦,૮૦,૦૦૦ ૨૦ ૯,૧૫,૦૦૦ 

૯ હારીજ ૬૦ ૨૮,૩૫,૦૦૦ ૪૭ ૨૩,૧૦,૦૦૦ 

કુલ ૬૯૮ ૩,૪૦,૩૫,૦૦૦ ૫૩૧ ૨,૫૧,૮૫,૦૦૦ 

મહસાણાે  
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૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ તાલુકાનું નામ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

૧ ઝા ૪૨ ૧૯,૬૫,૦૦૦ ૫૦ ૨૩,૨૫,૦૦૦ 

૨ કડી ૧૩૫ ૬૪,૦૫,૦૦૦ ૧૩૦ ૬૦,૬૦,૦૦૦ 

૩ ખેરાલ ુ ૧૦૧ ૪૫,૬૦,૦૦૦ ૧૦૩ ૪૬,૩૫,૦૦૦ 

૪ ટાણા ૨૪ ૧૧,૧૦,૦૦૦ ૩૦ ૧૩,૬૫,૦૦૦ 

૫ બેચરા  ૪૮ ૨૨,૩૫,૦૦૦ ૫૪ ૨૫,૯૫,૦૦૦ 

૬ મહેસાણા ૭૯ ૩૬,૬૦,૦૦૦ ૧૦૫ ૪૭,૮૫,૦૦૦ 

૭ વડનગર ૬૦ ૨૭,૦૦,૦૦૦ ૬૩ ૨૮,૫૦,૦૦૦ 

૮ િવ પુર ૧૫૧ ૬૯,૧૫,૦૦૦ ૧૯૨ ૮૭,૭૫,૦૦૦ 

૯ િવસનગર ૮૩ ૩૮,૪૦,૦૦૦ ૭૪ ૩૩,૩૦,૦૦૦ 

૧૦ સતલાસણા ૮૮ ૩૯,૭૫,૦૦૦ ૯૨ ૪૧,૫૫,૦૦૦ 

કુલ ૮૧૧ ૩,૭૩,૬૫,૦૦૦ ૮૯૩ ૪,૦૮,૭૫,૦૦૦  
 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

પાટણ 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ચાણ મા ૪૦ ૩૮ 
૨ પાટણ ૫૯ ૭૩ 
૩ રાધનપુર ૭૫ ૬૩ 
૪ શંખે ર ૧૦૪ ૩૬ 
૫ સમી ૭૩ ૭૧ 
૬ સર વતી ૩૯ ૩૮ 
૭ સાંતલપુર ૧૨૦ ૫ 
૮ િસ ધપુર ૩૯ ૩૧ 
૯ હારીજ ૭૦ ૪૪ 

કુલ ૬૧૯ ૩૯૯ 

મહસાણાે  

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઝા ૩૭ ૫૧ 
૨ કડી ૧૨૧ ૧૦૬ 
૩ ખેરાલ ુ ૧૧૨ ૧૪૦ 
૪ ટાણા ૩૩ ૨૨ 
૫ બેચરા  ૩૬ ૩૩ 
૬ મહેસાણા ૬૬ ૭૦ 
૭ વડનગર ૮૯ ૭૬ 
૮ િવ પુર ૨૧૨ ૨૪૧ 
૯ િવસનગર ૧૦૩ ૯૩ 

૧૦ સતલાસણા ૬૩ ૮૮ 
કુલ ૮૭૨ ૯૨૦ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના કારણોસર 
નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છે. 

 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય. 
 િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ ન કરેલ હોયૂ . 

 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય. 
 જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ . 
 અર  કયા પહેલા ખરીદી કરેલ હોય. 

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે 
અને તેનો િનકાલ યાં સુધીમાં કરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 
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પાટણ  

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ચાણ મા ૦ ૩૦ 
૨ પાટણ ૦ ૪૯ 
૩ રાધનપુર ૦ ૮૪ 
૪ શંખે ર ૦ ૪૧ 
૫ સમી ૦ ૫૫ 
૬ સર વતી ૦ ૫૫ 
૭ સાંતલપુર ૦ ૧૬૦ 
૮ િસ ધપુર ૦ ૨૧ 
૯ હારીજ ૦ ૩૬ 

કુલ ૦ ૫૩૧ 

મહસાણા ે  

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઝા ૦ ૪ 
૨ કડી ૦ ૧૫ 
૩ ખેરાલ ુ ૦ ૧૧ 
૪ ટાણા ૦ ૫ 
૫ બેચરા  ૦ ૧ 
૬ મહેસાણા ૦ ૩ 
૭ વડનગર ૦ ૪ 
૮ િવ પુર ૦ ૧૦ 
૯ િવસનગર ૦ ૩ 

૧૦ સતલાસણા ૦ ૧૭ 
કુલ ૦ ૭૩  

--------- 
ક છ િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે  

૨૩૦૬૫ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
ક પોન ટ) અંતગત ક છ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર જળસં હ માટે 
કેટલા કામો હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૪૭૮ કામો ૩૭૫ કામો  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ જળસં હના કલ કેટલા કામો ુ
પૂણ કરેલ છે, અન ે

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૪૭૮ કામો ૩૭૫ કામો  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ કેટલો ખચ થયેલ 
છે ? 

  (૩)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
.૮૮૨ લાખ . ૫૫૧ લાખ  

--------- 
સુરત અને વડોદરા િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૭૯૯ ી આનંદભાઈ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત અન ે
વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) પ ક- અ મુજબ 
પ ક-અ 

મ સંવગનંુ નામ 
મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
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સુરત િજ ાની કચેરી 
આરટીઓ 

સુરત 
એઆરટીઓ 
બારડોલી 

આરટીઓ 
વડોદરા 

૧ ાદેિશક વાહન 
યવહાર 

અિધકારી, વગ-
૧ 

૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદેિશક 
વાહન યવહાર 
અિધકારી, વગ-
૨ 

૦૩ ૦૦ ૦૨ 

૩ મોટર વાહન 
ોસી યુટર,  

વગ-૨ 

૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૪ હસાબી 
અિધકારી, વગ-
૨ 

૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૫ વહીવટી 
અિધકારી, વગ-
૨ 

૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૬ મોટર વાહન 
િનરી ક, વગ-૨ 

૧૯ ૦૪ ૧૧ 

૭ સહાયક મોટર 
વાહન િનરી ક, 
વગ-૩ 

૨૬ ૦૫ ૧૭ 

૮ જનસંપક 
અિધકારી, વગ-
૩ 

૦૨ ૦૦ ૦૨ 

૯ હેડ લાક, વગ-
૩ 

૦૬ ૦૧ ૦૫ 

૧૦ િસિનયર લાક, 
વગ-૩ 

૧૧ ૦૪ ૧૫ 

૧૧ જુિનયર લાક, 
વગ-૩ 

૪૪ ૧૦ ૪૩ 

૧૨ હસાબનીશ, 
વગ-૩ 

૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૧૩ સબ ઓડીટર, 
વગ-૩ 

૦૨ ૦૧ ૦૨ 

૧૪ ટેનો ેડ-૨, 
વગ-૩ 

૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૫ સકલ ઓફીસર, 
વગ-૩ 

૦૨ ૦૧ ૦૩ 

૧૬ સંશોધન 
મદદનીશ, વગ-
૩ 

૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૧૭ આંકડા 
મદદનીશ, વગ-
૩ 

૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૧૮ ડાઇવર, વગ-૩ ૦૨ ૦૧ ૦૨ 
૧૯ નાયક, વગ-૪ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨૦ પટાવાળા, વગ-

૪ 
૦૯ ૦૨ ૧૧ 

 કુલ ૧૩૪ ૩૦ ૧૨૧  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે અન ે કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) પ ક- બ મુજબ 
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 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
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 ૂ
યાઓ બનતી વરાએ ભરવામા ંઆવશ.ે 

પ ક- બ 
સુરત િજ ાની કચેરી 

આર.ટી.ઓ. સુરત એ.આર.ટી.ઓ. બારડોલી આર.ટી.ઓ. વડોદરા મ સંવગનંુ નામ 

ભરલ જ યાે  ખાલી જ યા ભરલ જ યાે  ખાલી જ યા ભરલ જ યાે  ખાલી જ યા 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી,  

વગ-૧ 
૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી, વગ-૨ 

૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર,  
વગ-૨ 

૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૪ હસાબી અિધકારી, વગ-૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૫ વહીવટી અિધકારી, વગ-૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૬ મોટર વાહન િનરી ક, વગ-૨ ૧૨ ૦૭ ૦૪ ૦૦ ૦૮ ૦૩ 
૭ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક, વગ-૩ ૨૩ ૦૩ ૦૪ ૦૧ ૧૫ ૦૨ 
૮ જનસંપક અિધકારી, વગ-૩ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
૯ હેડ લાક, વગ-૩ ૦૧ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૪ ૦૧ 

૧૦ િસિનયર લાક, વગ-૩ ૦૯ ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૭ ૦૮ 
૧૧ જુિનયર લાક, વગ-૩ ૨૧ ૨૩ ૦૩ ૦૭ ૧૮ ૨૫ 
૧૨ હસાબનીશ, વગ-૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ સબ ઓડીટર, વગ-૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૧૪ ટેનો ેડ-૨, વગ-૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૫ સકલ ઓફીસર, વગ-૩ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ 
૧૬ સંશોધન મદદનીશ, વગ-૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૭ આંકડા મદદનીશ, વગ-૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૮ ડાઇવર, વગ-૩ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
૧૯ નાયક, વગ-૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨૦ પટાવાળા, વગ-૪ ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૫ ૦૬ 

 કુલ ૮૦ ૫૪ ૧૭ ૧૩ ૬૫ ૫૬ 
 

--------- 
મોરબી અને પોરબંદર િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  

૨૪૭૦૭ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય કિષ મં ી ીૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને પોરબંદર િજ ામા ં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 
 

  (૧) મોરબી િજ ાની િવગત નીચે મુજબ છે. 
વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ મોરબી ૧૨ ૧૪ 
૨ માળીયા ૫ ૯ 
૩ વાંકાનેર ૧૧ ૧૩ 
૪ ટકારાં  ૧૨ ૧૫ 
૫ હળવદ ૧૨ ૧૪ 

પોરબંદર િજ ાની િવગત નીચે મુજબ છે. 
વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ પોરબંદર ૧૮ ૧૫ 
૨ રાણાવાવ ૧૩ ૫ 
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૩ કુિતયાણા ૭ ૧૪  
 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માણીત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માણીત નમૂના િબન માણીત નમૂના 

મોરબી ૧૧૧ ૬ 
પોરબંદર ૬૯ ૩  

 (૩) િબન માિણત નમનૂાઓમા ંગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) મોરબી િજ ામા ં ૦૬ િબન માિણત નમનૂા પૈકી 
૦૫ ની સામ ે કોટ કેસ અને ૦૧ િબન માિણત નમનૂાની 
સામ ે સમાન ઉ પાદક, સમાન જતુનાશક દવા અને સમાન ં
બેચ નંબર હોઇ, રાજકોટ િજ ામાં તબદીલ કરેલ છે, યારે 
પોરબંદર િજ ામાં ૦૩ િબન માિણત નમૂનાની સામ ે કોટ 
કેસ કરેલ છે. 

--------- 
 

તાપી અને નમદા િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  
૨૪૮૦૫ ી સુિનલભાઇ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાંૂ  
ઓછા ૧૦ હેકટર તથા અનસુૂિચત િત/અનસુૂિચત જન 

િતના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હેકટર 
િવ તારનો કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર તાપી 
અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડતોને કેટલી સહાય ૂ
ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

સાબરકાંઠા અને સુરત િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  
 

૨૪૬૭૫ ી જસુભાઇ પટલ ે  (બાયડ) : માનનીય કિષ મં ી ીૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો ૂ માટે ઓછામા ંઓછા 
૧૦ હેકટર તથા અનુસૂિચત િત/અનસુૂિચત જન િતના 
ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હેકટર િવ તારનો 
કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર 
સાબરકાંઠા અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડતોન ેૂ
કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 
મ િજ ો વષ ખેડૂતોની 

સં યા 
સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
૧ સાબરકાંઠા 

૨૦૧૯-૨૦ ૧ ૩.૨૫ 
૨ સુરત ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યા ં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમાનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ. 

--------- 
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આણંદ અને ખેડા િજ ામા પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  
૨૪૭૬૮ ી પુનમભાઇ પરમાર (સો ા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ંૂ
ઓછા ૧૦ હેકટર તથા અનસુૂિચત િત/અનુસૂિચત 
જન િતના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ં ઓછા ૂ ૫ હેકટર 
િવ તારનો કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમા ં વષવાર 
આણંદ અને ખેડા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ખેડતોન ેૂ
કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

મ િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
૧ આણંદ 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ ૦.૦૦ 
૨ ખેડા ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમાનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ. 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  

૨૪૮૦૮ ી મંગળભાઇ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાૂ કના 
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતો માટે ઓછામા ં ઓછા ૂ ૧૦ 
હેકટર તથા અનસુૂિચત િત/અનુસૂિચત જન િતના ખેડતો ૂ
માટે ઓછામાં ઓછા ૫ હેકટર િવ તારનો કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર ડાંગ 
અને વલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ખેડતોને કેટલી ૂ
સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

મ િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
૧ ડાંગ 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૫૩ ૧૭૫.૦૦ 
૨ વલસાડ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૪ ૨૮.૫૯ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યા ં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમાનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ. 

--------- 
મોરબી િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ 

૨૩૦૪૯ ીમતી ગીતાબા ડ  ે  (ગ ડલ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ામાં નવી ાદિેશક વાહન યવહાર અિધકારીની 
કચેરીના બાંધકામનું મંજર થયેલ કામ યા તબ ે  છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની 
કચેરીનું બાંધકામ તા.૨૮-૦૬-૨૦૧૯ ના રોજ પૂણ 
થયેલ છે. 

 (૨) આ બાંધકામ પાછળ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો, અન ે

  (૨) બાંધકામ પાછળ .૧૧૨૯.૮૧ લાખનો ખચ 
થયેલ છે. 

 (૩) આ કામ યારે પૂણ કરવામા ંઆવશે ?   (૩) આ કામ તા.૨૮-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ પૂણ 
થયેલ છે. 
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પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં બાકી પાક વીમોે  

 
૨૪૬૬૨ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
અને મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો 
કપાસ અન ે મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા 
ખેડતોને ચૂકવવામા ંઆ યોૂ , 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
પાટણ િજ ામાં મગફળી પાક નોટીફાઈડ થયેલ ન હોઇ, 
દાવા ચૂ વણીનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની ગવાઈ 
મુજબ પાક ઉ પાદનમા ં થયેલ ઘટાડાન ે આધારે થાય છે, 
ખાતા ક ાએ પાક વીમાના દાવાની ટકાવારીની ગણતરી 
કરવામા ંઆવતી નથી.  

પ ક-૧ 
તાલુકાનું 

નામ 
પાકનું નામ દાવા ચૂકવાયેલ 

ખેડૂતોની સં યા 
પાટણ 

પાટણ કપાસ િપયત ૪ 
રાધનપુર કપાસ િપયત ૯૪ 
શંખે ર કપાસ િબનિપયત ૫૫ 
સમી કપાસ િપયત ૪૧ 
સમી કપાસ િબનિપયત ૧ 
સાંતલપુર કપાસ િપયત ૯૨ 
હારીજ કપાસ િપયત ૪૪ 

મહસાણાે  
કડી કપાસ િપયત ૧ 

ટાણા કપાસ િપયત ૨ 
બેચરા  કપાસ િપયત ૯૪ 
મહેસાણા કપાસ િપયત ૦૨ 
િવ પુર કપાસ િપયત ૯ 
િવસનગર કપાસ િપયત ૧૩ 

ઉ ત િ થિતએ મહેસાણા િજ ામા ં વીમા કપની ારા ં
મગફળી પાકના કોઇ દાવા ચૂકવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ િવમા કપની ારા મહેસાણા ં
િજ ાના િવ પુર તાલુકામાં મગફળી પાકના ૩( ણ) 
ખેડતોને દાવા ચૂકવવાના બાકી છેૂ . 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૭૨૫ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ ારકા 
અને મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ દેવભૂિમ ારકા 
અને મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકામૂ ે  
અ. નં. સંવગનું નામ એ.આર.ટી.ઓ 

દેવભૂિમ ારકા 
આર.ટી.ઓ 

મનગર 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
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૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૨ ૦૭ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૧૦ 
૫ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૬ હેડ લાક ૦૧ ૦૨ 
૭ િસિનયર લાક ૦૨ ૦૫ 
૮ જુિનયર લાક ૦૬ ૧૭ 
૯ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 
૧૪ નાયક ૦૦ ૦૧ 
૧૫ પટાવાળા ૦૦ ૦૪ 

 કુલ ૧૯ ૫૩  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર ભરાયેલ 
અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 
 

એ.આર.ટી.ઓ. દેવભૂિમ ારકા આર.ટી.ઓ. મનગર 
અ. નં. સંવગનુ ંનામ ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ 

જ યા 
ખાલી જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૧ ૦૧ ૦૬ ૦૧ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૦ ૦૮ ૦૨ 
૫ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૬ હેડ લાક ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૭ િસિનયર લાક ૦૦ ૦૨ ૦૫ ૦૦ 
૮ જિનયરુ  લાક ૦૪ ૦૨ ૦૮ ૦૯ 
૯ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૩ ડાઇવર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ નાયક ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૫ પટાવાળા ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૨ 

 કલુ  ૧૧ ૦૮ ૩૨ ૨૧ 
 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની યા 
િનરતર ચાલુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા અનસુાર 
તથા વહીવટી અનુકળતાૂ એ બાકીની ખાલી રહેતી જ યાઓ 
બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
અમરલી િજ ામાં માલસામાન કામો અને મજરીની રકમ ચૂકવવા બાબતે ૂ  

૨૪૭૫૦ ી િવર ભાઇ ઠ મર ુ  (લાઠી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
અમરેલી િજ ાના મનરેગા યોજના હેઠળ કરેલ 
કામોના માલસામાન અને મજરીની કેટલી રકમ ૂ
ચૂકવવાની બાકી છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અમરેલી િજ ાના 
મનરેગા યોજના હેઠળ કરેલ કામોના માલસામાન અન ે મજરીની ૂ
નીચેની િવગતે રકમ ચૂકવવાની બાકી છે. 

ચૂકવવાની બાકી રકમ ( પીયા લાખમાં) 
માલસામાન મજરીૂ  કલુ  
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૧ .૦૦ ૪.૪૩ ૨૦.૪૩  
 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમ ણ માસ અને કેટલી 
રકમ ણ માસથી વધુ ચૂકવવાની બાકી છે, 

  (૨) તે પૈકી નીચેની િવગતે રકમ ણ માસ અને ણ 
માસથી વધુ ચૂકવવાની બાકી છે. 

ચૂકવવાની બાકી રકમ ( પીયા લાખમાં) 
માલસામાન મજરીૂ  કુલ 

ણ 
માસથી 

ચૂકવવાની 
બાકી 
રકમ 

ણ 
માસથી 

વધુ 
ચૂકવવાની 

બાકી 
રકમ 

ણ 
માસથી 

ચૂકવવાની 
બાકી 
રકમ 

ણ 
માસથી 

વધુ 
ચૂકવવાની 

બાકી 
રકમ 

ણ 
માસથી 

ચૂકવવાની 
બાકી 
રકમ 

ણ 
માસથી 

વધુ 
ચૂકવવાની 

બાકી 
રકમ 

૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૪૩ ૦.૦૦ ૨૦.૪૩ ૦.૦૦  
 (૩) ઉ ત રકમ ચૂકવવાની બાકી રહેવાના 
કારણો શુ ંછે, અન ે

  (૩) ઉ ત રકમ વહીવટી કારણોસર ચૂકવવાની બાકી છે. 

(૪)બાકી રકમ યાં સુધી ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૪) ા ટ મ ેથી સ વરે ચૂકવ ં કરવામા ંઆવશ.ે 
ખેડા િજ ામાં લે ટ આઉટ બિેન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

૨૩૦૫૭ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન શરીઝના તાલુકાવાર 
કેટલા કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં ુ ું
આ યા, અન ે

  (૧) ખેડા િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન શરીઝના તાલુકાવાર કલ ુ ૭૬૮૦ 
કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યાુ ું , જ ે
નીચે મુજબ છે. 

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનું નામ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ બનેલ યિ તગત 
શૌચાલયની સં યા 

૧ ગળતે ર  ૬૦૮ 
૨ કપડવંજ ૧૫૫૧ 
૩ કઠલાલ ૧૦૫૫ 
૪ ખેડા ૩૮૫ 
૫ મહધાુ  ૪૦૫ 
૬ માતર ૬૦૩ 
૭ મહેમદાવાદ ૧૨૪૬ 
૮ નડીઆદ ૧૦૦૪ 
૯ ઠાસરા ૭૪૫ 

૧૦ વસો ૭૮ 
કલુ  ૭૬૮૦  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો?  

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ . ૮૧૭.૨૦ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો. 

(સં યામાં) 
મ તાલુકાનું નામ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

િ થિતએ થયેલ ખચની 
િવગત ( . લાખમાં)  

૧ ગળતે ર  ૭૨.૦૦ 
૨ કપડવંજ ૧૮૩.૪૮ 
૩ કઠલાલ ૧૨૬.૬૦ 
૪ ખેડા ૩૯.૧૨ 
૫ મહધાુ  ૪૮.૬૦ 
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૬ માતર ૭૨.૩૬ 
૭ મહેમદાવાદ ૧૪૯.૫૨ 
૮ નડીઆદ ૫૦.૪૦ 
૯ ઠાસરા ૬૫.૭૬ 

૧૦ વસો ૯.૩૬ 
કલુ  ૮૧૭.૨૦  

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં રમતમંડળોને આિથક સહાય આપવા બાબત 

૨૩૧૧૬ ી રાકશભાઇ શાહે  (એિલસિ જ) : માનનીય રમતગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિતઓ ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ િજ ામાં કેટલા રમત મંડળોન ે
આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૧) ૨૦૧૮મા ં ૪ મંડળો 
  ૨૦૧૯મા ં ૪ મંડળો 

 (૨) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૨૮,૦૦૦/- 
--------- 

 
પોરબંદર િજ ામાં હયાત મ ય ક ોનું આયોજને  

૨૩૦૮૭ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પોરબંદર 
િ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) હા, . 

 (૨)  હા તો, યા બંદર કેટલા ખચ િવકસાવવાનું 
આયોજન છે? 

  (૨) નવી બંદર મ ય ઉતરાણ કે  અંદાિજત  
. ૧૫.૦૦ કરોડ 

--------- 
મોરબી િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ 

૨૩૦૪૮ ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની 
કચેરીની બાંધકામનું મંજર થયેલ કામ યા તબ ે  છેૂ , 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ામાં નવી ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારીની 
કચેરીનું બાંધકામ તા. ૨૮-૦૬-૨૦૧૯ ના રોજ પૂણ 
થયેલ છે. 

 (૨) આ બાંધકામ પાછળ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો, અને ? 

  (૨) બાંધકામ પાછળ . ૧૧૨૯.૮૧ લાખનો ખચ 
થયેલ છે. 

 (૩) આ કામ યારે પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે   (૩) આ કામ તા. ૨૮-૦૬-૨૦૧૯ ના રોજ પૂણ 
થયેલ છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં ટકટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૨૯૮૯ ી મુકશભાઇ પટલે ે   (ઓલપાડ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંસુરત િજ ામા ં ટે ટર ખરીદીમા ંસહાય મેળવવા માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૫૨૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમાં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૧૧૪૦ 

 (૩) તેમાં કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામા ંઆવી?   (૩) . ૬૦૬.૯૦ લાખ 
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મહસાણા શહર અને િજ ામાં આવેલ રમતગમતના મેદાનોે ે  

૨૪૬૬૫ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય રમતગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
શહેર અને િજ ામા ંરમતગમતના કેટલા મદેાન આવેલા છે, 

  (૧) એક 

 (૨) ઉ ત મેદાનવાર ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર કેટલી રકમ રમતગમતના સાધનો વસાવવા અને 

ળવણી માટે ફાળવવામાં આવી, 

  (૨) રમતગમતના સાધનો વસાવવા તેમજ ળવણી 
માટે મદેાનવાર રકમની ફાળવણી કરવામાં આવતી નથી. 
પરતુ રા યમા ંઆવેલ તમામ રમત સંકલ માટે સંયુ ત રીતે ં ુ
રકમની ફાળવણી કરવામા ંઆવે છે. 

 (૩) ફાળવવામા ં આવેલ રકમ પૈકી યા કામો માટે 
કેટલી રકમનો ખચ થયો? 

  (૩) મરામત અને ળવણી માટે નીચે મુજબનો ખચ 
થયેલ છે. 
વોલીબોલ કોટ- ૫.૧૦ લાખ 
બા કેટબોલ કોટ- ૬.૦૦ લાખ 

--------- 
 
 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 
૨૪૬૭૨ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મળેવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અરવ ી અન ે સાબરકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર ટે ટર 
ખરીદીમા ંસહાય/સબિસડી મેળવવા નીચે મુજબની અર ઓ 
મળી. 

અરવ ી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ધનસુરા ૩૩૮ ૪૪૩ 
૨ બાયડ ૭૧૫ ૮૯૪ 
૩ ભીલોડા ૨૧૧ ૩૪૮ 
૪ મેઘરજ ૨૭૮ ૩૪૪ 
૫ માલપુર ૧૯૮ ૨૯૩ 
૬ મોડાસા ૫૦૨ ૬૧૪ 
 કુલ.. ૨૨૪૨ ૨૯૩૬ 

સાબરકાંઠા િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ઇડર ૧૦૮૦ ૧૦૪૧ 
૨ ખેડ ા  ૩૯૭ ૩૪૫ 
૩ તલોદ ૩૫૪ ૪૮૦ 
૪ ાંિતજ ૪૧૭ ૫૯૦ 
૫ પોિશના ૨૧ ૩૭ 
૬ વડાલી ૫૯૬ ૪૫૧ 
૭ િવજયનગર ૫૮ ૧૦૪ 
૮ હમતનગર ં  ૬૬૯ ૮૧૮ 
 કુલ.. ૩૫૯૨ ૩૮૬૬  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ / સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી. 

અરવ ી િજ ો 

મ તાલુકાનું 
નામ 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
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મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

૧ ધનસુરા ૧૫૪ ૭૧,૫૫,૦૦૦ ૧૨૩ ૫૬,૮૫,૦૦૦ 
૨ બાયડ ૨૯૭ ૧,૩૫,૦૦,૦૦૦ ૧૯૫ ૮૮,૩૫,૦૦૦ 
૩ ભીલોડા ૧૦૮ ૫૦,૪૦,૦૦૦ ૧૫૦ ૬૯,૭૫,૦૦૦ 
૪ મેઘરજ ૧૪૨ ૬૪,૮૦,૦૦૦ ૧૧૭ ૫૩,૧૦,૦૦૦ 
૫ માલપુર ૧૨૪ ૫૬,૮૫,૦૦૦ ૯૮ ૪૪,૪૦,૦૦૦ 
૬ મોડાસા ૨૨૬ ૧,૦૫,૩૦,૦૦૦ ૧૨૬ ૫૭,૪૫,૦૦૦ 

 કુલ.. ૧૦૫૧ ૪,૮૩,૯૦,૦૦૦ ૮૦૯ ૩,૬૯,૯૦,૦૦૦ 

સાબરકાંઠા િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ ઇડર ૩૭૯ ૧,૮૦,૧૫,૦૦૦ ૩૮૦ ૧,૭૯,૪૦,૦૦૦ 
૨ ખેડ ા  ૧૫૮ ૭૩,૩૫,૦૦૦ ૧૩૬ ૬૨,૭૦,૦૦૦ 
૩ તલોદ ૧૪૯ ૬૯,૧૫,૦૦૦ ૧૮૨ ૮૫,૦૫,૦૦૦ 
૪ ાંિતજ ૧૯૯ ૯૩,૭૫,૦૦૦ ૨૦૮ ૯૮,૭૦,૦૦૦ 
૫ પોિશના ૮ ૩,૬૦,૦૦૦ ૧૫ ૬,૭૫,૦૦૦ 
૬ વડાલી ૨૨૮ ૧,૦૫,૭૫,૦૦૦ ૧૭૨ ૭૯,૦૫,૦૦૦ 
૭ િવજયનગર ૨૫ ૧૧,૮૫,૦૦૦ ૬૧ ૨૮,૨૦,૦૦૦ 
૮ હમતનગર ં  ૨૬૧ ૧,૨૧,૨૦,૦૦૦ ૩૪૫ ૧,૬૦,૫૦,૦૦૦ 
 કુલ.. ૧૪૦૭ ૬,૫૮,૮૦,૦૦૦ ૧૪૯૯ ૭,૦૦,૩૫,૦૦૦  

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

અરવ ી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ધનસુરા ૧૮૪ ૧૪૨ 
૨ બાયડ ૪૧૮ ૨૬૭ 
૩ ભીલોડા ૧૦૩ ૧૭૩ 
૪ મેઘરજ ૧૩૬ ૧૮૮ 
૫ માલપુર ૭૪ ૧૨૦ 
૬ મોડાસા ૨૭૬ ૨૧૯ 
 કુલ.. ૧૧૯૧ ૧૧૦૯ 

સાબરકાંઠા િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ઇડર ૭૦૧ ૭૩ 
૨ ખેડ ા  ૨૩૯ ૩૧ 
૩ તલોદ ૨૦૫ ૧૯ 
૪ ાંિતજ ૨૧૮ ૨૦ 
૫ પોિશના ૧૩ ૦ 
૬ વડાલી ૩૬૮ ૩૮ 
૭ િવજયનગર ૩૩ ૪ 
૮ હમતનગર ં  ૪૦૮ ૩૧૧ 
 કુલ.. ૨૧૮૫ ૪૯૬ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છઃે  

 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
 િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  
 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
 ડ લીકેટ અર ઓ હોયુ  
 સહાય મળેવવા પા  ન હોય 
 જ રી પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને   (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
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તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલો વહેલા કરવામાં આવશ.ે 
અરવ ી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ધનસુરા ૦ ૧૭૮ 
૨ બાયડ ૦ ૪૩૨ 
૩ ભીલોડા ૦ ૨૫ 
૪ મેઘરજ ૦ ૩૯ 
૫ માલપુર ૦ ૭૫ 
૬ મોડાસા ૦ ૨૬૯ 
 કુલ.. ૦ ૧૦૧૮ 

સાબરકાંઠા િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ઇડર ૦ ૫૮૮ 
૨ ખેડ ા  ૦ ૧૭૮ 
૩ તલોદ ૦ ૨૭૯ 
૪ ાંિતજ ૦ ૩૬૨ 
૫ પોિશના ૦ ૨૨ 
૬ વડાલી ૦ ૨૪૧ 
૭ િવજયનગર ૦ ૩૯ 
૮ હમતનગર ં  ૦ ૧૬૨ 
 કુલ.. ૦ ૧૮૭૧  

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના કામોે  

૨૩૦૮૦ ી કબેરભાઇ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મ હસાગર િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે યા 
કામો હાથ ધરવામાં આ યા, 

 

 (૨) આ થળો ખાતે મુ ય વે યા કારની 
સુિવધાનો સમાવેશ થાય છે, અન ે

 

 (૧) અને  (૨)   
અ. 
નં. 

થળનું નામ િવગત 

૧ કલે રી, 
તા.ખાનપુર 

૨ જનરલ ટે ટ, ટોઇલટે 
લોક, પાિકગ, બોરવેલ, 

ઇલેિ ટ ફકેશન, કીચન હોલ, 
ગાંડા બાવળ સફાઇ, વન કેડી 
અને પાણીની પાઇપલાઇન. 

૨ માનગઢ હીલ, 
તા.સંતરામપુર 

કીયન અન ેડાયન ગ હોલ, 
કો યુિનટી હોલ, િ જ, ભુંગા, 
યુ પોઇ ટ, યુરલ વોલ, 

ગેટ, પાિકગ, રોડ, 
લે ડ કેિપંગ અને હેર 
શૌચાલય. 

૩ સાતકડા ુ ં
તા.સંતરામપુર 

ોટે શન વોલ, પગિથયા 
અને રેલ ગ, રે ટ મ, હેર 
શૌચાલય, ઓટલા, ટે ટ 
સાઇટ, વન કેડી, ચેઇન લ ક 
ફેિ સંગ, પાણીની સુિવધા, 
ઘાટ, કીચન અને ડાઇન ગ 
એરીયા. 

૪ ડાયનાસોર ફોસીલ 
પાક, રૈયોલી, 

વાયર ફે સ ગ વીથ ટોન 
વોલ, પીવાના પાણીની 
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તા.બાલાિસનોર યવ થા, પાણીની ટાંકી, 
િસ યુરીટી મ, ફોિસલ 

ોટે શન પાક, ચેઇન િલંક 
ફે સ રીપેર ગ, ટોયલેટ 
મેન/વુમન, પેવર લોક અન ે
લે ડ કેિપંગ. 

૫ ડાયનોસોર ડિજટલ 
યુિઝયમ, રૈયોલી, 

તા.બાલાિસનોર  

અગાઉ બનાવલે િબ ડ ગની 
અંદર ડાયનાસોરના િવિવધ 
ટે યુ સ હતનું ડિજટલ 
યુઝીયમ, ૩D િથયેટર, 

લાય ેરી, ટકીટ બારી, 
િબ ડ ગ ઉપર ડોમ, 
વી.આઇ.પી. મ, 
સાઇને સ, ડી. .સેટ, 
રેલ ગ,સીસીટીવી, ફાયર 
ફાઇ ટગં , પીવાનું પાણી તથા 
શૌચાલયની સુિવધા.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કેટલો ખચ 
થવા  પામલે છે ? 

  (૩) .૧૨૪૬.૧૧ લાખ. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં મીનીમલ ોસેસ ગ એકમ થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૭૨ ી કનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામાં મીનીમલ ોસેસ ગ એકમ 
થાપવા માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૪ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં મનરગા યોજના હઠળ રકમ ફાળવણીે ે  

૨૪૭૮૧ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર દાહોદ િજ ામા ં તાલુકાવાર મનરેગા  
યોજના અંતગત કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ી ારા 
મળેલ ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 
િજ ાવાર/તાલુકાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી પરતુ ં
િજ ાવાર/તાલુકાવાર રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં
(FTO) ારા જમા થાય છે.   

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર મનરેગા 
યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલા કામો મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર મનરેગા 
યોજના હેઠળ નીચેની િવગતે કામો મંજર કરવામાંૂ  આ યા, 

મંજર થયેલ કામોની સં યાૂ  

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ દાહોદ ૨૪૩૭ ૨૩૫૯ ૪૭૯૬ 
૨ દેવગઢ 

બા રયા 
૩૭૮૦ ૨૬૪૦ ૬૪૨૦ 

૩ ધાનપુર ૨૯૬૯ ૧૮૨૨ ૪૭૯૧ 
૪ ફતેપુરા ૧૦૫૩ ૧૮૬૭ ૨૯૨૦ 
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૫ ગરબાડા ૧૩૧૨ ૯૧૧ ૨૨૨૩ 
૬ ઝાલોદ ૩૧૦૦ ૯૨૫ ૪૦૨૫ 
૭ લીમખેડા ૩૫૨૪ ૨૬૦૦ ૬૧૨૪ 
૮ સંજલેી ૬૪૯ ૫૪૭ ૧૧૯૬ 
૯ િસંગવડ ૪૧૮૯ ૩૬૯૬ ૭૮૮૫ 

કુલ ૨૩૦૧૩ ૧૭૩૬૭ ૪૦૩૮૦  
 (૩) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, તાલુકાવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી પૂરી પાડવામા ંઆવી, અને 

  (૩) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, તાલુકાવાર નીચેની 
િવગતે માનવ દન રોજગારી પૂરી પાડવામા ંઆવી. 

માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-

૨૦૧૮ થી 
 તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ દાહોદ ૩,૮૭,૮૭૪ ૭,૩૭,૫૯૩ ૧૧,૨૫,૪૬૭ 
૨ દેવગઢ 

બા રયા 
૫,૩૯,૧૭૫ ૫,૨૮,૬૪૩ ૧૦,૬૭,૮૧૮ 

૩ ધાનપુર ૬,૪૨,૦૦૦ ૭,૧૬,૦૦૦ ૧૩,૫૮,૦૦૦ 
૪ ફતેપુરા ૨,૫૩,૮૭૬ ૭,૦૮,૯૦૨ ૯,૬૨,૭૭૮ 
૫ ગરબાડા ૪,૦૨,૪૧૪ ૧,૧૮,૩૧૨ ૫,૨૦,૭૨૬ 
૬ ઝાલોદ ૩,૬૩,૯૩૬ ૨,૩૪,૫૪૨ ૫,૯૮,૪૭૮ 
૭ લીમખેડા ૩,૨૦,૫૩૭ ૫,૪૬,૫૧૯ ૮,૬૭,૦૫૬ 
૮ સંજલેી ૧,૯૪,૩૦૩ ૧,૧૨,૫૩૨ ૩,૦૬,૮૩૫ 
૯ િસંગવડ ૩,૪૦,૬૦૨ ૩,૯૮,૯૪૧ ૭,૩૯,૫૪૩ 

કુલ ૩૪,૪૪,૭૧૭ ૪૧,૦૧,૯૮૪ ૭૫,૪૬,૭૦૧  
 (૪) ફાળવલે રકમ પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર 
કેટલો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૪) રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 
િજ ાવાર/તાલુકાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી પરતુ ં
િજ ાવાર/તાલુકાવાર લાભાથ ના ખાતામા ંરકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી તાલુકાવાર 
નીચેની િવગતે ખચ કરવામાં આવેલ છે.   

(FTO) ારા થયેલ ખચ     (રકમ િપયા 
લાખમાં) 

મ િજ ો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ દાહોદ ૯૯૬.૦૯ ૧૩૮૩.૨૮ ૨૩૭૯.૩૭ 
૨ દેવગઢ 

બા રયા 
૧૦૪૮.૦૦ ૧૦૫૨.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ 

૩ ધાનપુર ૬૩૬.૮૪ ૧૨૪૦.૪૬ ૧૮૭૭.૩૦ 
૪ ફતેપુરા ૩૯૬.૦૩ ૧૦૫૬.૭૭ ૧૪૫૨.૮૦ 
૫ ગરબાડા ૬૯૦.૨૩ ૨૦૮.૦૭ ૮૯૮.૩૦ 
૬ ઝાલોદ ૮૯૯.૦૪ ૭૮૫.૯૧ ૧૬૮૪.૯૫ 
૭ લીમખેડા ૧૨૬૫.૪૮ ૪૭૭.૯૮ ૧૭૪૩.૪૬ 
૮ સંજલેી ૫૨૧.૯૧ ૪૩૧.૧૮ ૯૫૩.૦૯ 
૯ િસંગવડ ૧૪૨૦.૯૦ ૪૭૦.૦૪ ૧૮૯૦.૯૪ 

કુલ ૭૮૭૪.૫૨ ૭૧૦૫.૬૯ ૧૪૯૮૦.૨૧  
--------- 

સુરત િજ ામાં િવજતા ખેલાડીઓને સહાય આપવા બાબતે  
૨૩૧૨૨ મતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય રમતગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિતઓ ૃ મં ી ી 
(રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખલેાડીન ે કોઈ 
સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે, 

  (૧) હા,  
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 (૨)  હા તો, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીઓને કેટલી સહાય 
આપવામાં આવી, અને  

  (૨) ૧૪૪ ખેલાડીઓન ે .૪૮.૪૫ લાખની સહાય 
આપવામાં આવી છે. 

 (૩) તે માટે કલ કેટલો ખચ થયોુ ?   (૩) .૪૮,૪૫,૦૦૦/- 
પાલનપુર એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નવા ન ધાયેલ ડાઈવ ગ લાયસ સ 

૨૩૦૪૦ ી ઋિષકશ પટલે ે   (િવસનગર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ંપાલનપુર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
ડાઈિવંગ લાયસ સ ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૧૫૫૭૬ નવા ડાઈિવંગ લાયસ સ ન ધવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન  કેટલી આવક થઈ?   (૨) . ૧.૬૪ કરોડની આવક થઈ.  
 

સુર નગર અને ભ ચ િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાે ં  
૨૪૭૦૦ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સરેુ નગર અન ેભ ચ િજ ામા ંજતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 

  (૧) સુરે નગર િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ ાંગ ા ૧૪ ૧૬ 
૨ વઢવાણ ૨૩ ૧૯ 
૩ મુળી ૫ ૧૦ 
૪ ચોટીલા ૧૩ ૧૩ 
૫ સાયલા ૧૨ ૧૧ 
૬ લખતર ૫ ૦૫ 
૭ થાનગઢ ૫ ૧૦ 
૮ િલંબડી ૯ ૧૦ 
૯ ચુડા ૭ ૦૯ 

૧૦ પાટડી ૫ ૦૮ 

 
ભ ચ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયલે નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ ભ ચ ૨૬ ૧૨ 
૨ વાગરા ૦૮ ૦૭ 
૩ આમોદ ૦૯ ૦૫ 
૪ જબુસરં  ૦૪ ૧૨ 
૫ અંકલે ર ૫૬ ૪૩ 
૬ હાંસોટ ૧૭ ૧૩ 
૭ વાલીયા ૦૮ ૦૬ 
૮ ઝગડીયા ૧૭ ૦૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમનૂા િજ ાવાર માિણત 
થયા અન ેકેટલા નમનૂા િબન માિણત થયા, અને 

 (૨) 
િજ ાનું નામ માિણત નમૂના િબન માિણત 

નમૂના 
સુરે નગર ૧૯૮ ૧૧ 

ભ ચ ૨૫૭ ૦૯  
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 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા 
િનયં ણ અંતગત શા પગલા ંલેવામાં આ યા? 

  (૩) સુરે નગર િજ ામાં ૧૧ િબન માિણત નમૂના 
પૈકી ૧૧ કોટ કેસ કરેલ છે, યારે ભ ચ િજ ામા ં ૯ 
િબન માિણત પૈકી ૦૭ કોટ કેસ કરેલ છે, અને ૦૨ ની સામ ે
કાયવાહી ગિતમાં છે.  

--------- 
 

ખેડા િજ ામાં ખેડૂતોને તારની વાડ બનાવવા સહાય ચૂકવવા બાબત 
૨૪૭૭૦ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં તાલુકાવાર નીલગાય, ભૂંડ અન ેઅ ય પશુઓથી 
ખેતીપાકના ર ણ માટે છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલા 
ખેડતોને તારની વાડ બનાવૂ વા સહાય ચૂકવવામાં આવી, 

  (૧)  
તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તાલુકાનું 
નામ 

ખેડૂતોની સં યા ખેડૂતોની  સં યા 
ઠાસરા ૩૦ ૦ 
કઠલાલ ૨૭ ૦ 
ગળતે ર ૩૪ ૩ 
કપડવંજ ૫૩ ૦ 
માતર ૦ ૦ 
મહધાુ  ૫ ૦ 
મહેમદાવાદ ૦ ૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ખેડતોને સહાય ૂ
ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 
તા.૧-૧-૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તાલુકાનું 
નામ 

ખેડૂતોની સં યા ખેડૂતોની  સં યા 
કપડવંજ ૦ ૯ 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમાનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયેથી. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસુલાત વૃિ  સહાય 

૨૩૧૪૫ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સાબરકાંઠા િજ ામાં કેટલી સેવા સહકારી મંડળીઓન ે
િધરાણ અને વસુલાત વૃિ  સહાય આપવામાં આવેલ છે?
  

   ૪૪  

--------- 
નવસારી અને ભ ચ િજ ામાં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડીની અર ઓ 

૨૪૮૧૧ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નવસારી અન ેભ ચ િજ ામા ંતાલુકાવાર 
ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મળેવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર નવસારી અને ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર ટે ટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મળેવવા નીચે મુજબની અર ઓ 
મળી. 

નવસારી 
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
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૧ ખેરગામ ૧૭ ૨૫ 
૨ ગણદેવી ૭૪ ૭૯ 
૩ ચીખલી ૮૬ ૯૭ 
૪ જલાલપોર ૭૬ ૫૯ 
૫ નવસારી ૮૫ ૫૧ 
૬ વાંસદા ૪૯ ૪૪ 

કુલ ૩૮૭ ૩૫૫ 

ભ ચ 
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ અંકલે ર ૭૭ ૮૫ 
૨ આમોદ ૨૦૨ ૨૪૩ 
૩ જબુસરં  ૨૨૩ ૩૩૦ 
૪ ઝગ ડયા ૨૦૫ ૨૨૬ 
૫ ને ંગ ૪૧ ૬૬ 
૬ ભ ચ ૨૩૬ ૩૪૯ 
૭ વાગરા ૭૭ ૧૨૦ 
૮ વાલીયા ૫૦ ૮૫ 
૯ હાંસોટ ૮૪ ૧૧૪ 

કુલ ૧૧૯૫ ૧૬૧૮  
(૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામાં આવી. 

નવસારી 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) મ 

તાલુકાનંુ 
નામ 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
મંજર ૂ

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

૧ ખેરગામ ૧૦ ૪,૯૫,૦૦૦ ૯ ૪,૦૫,૦૦૦ 
૨ ગણદેવી ૨૭ ૧૩,૨૦,૦૦૦ ૩૩ ૧૬,૦૫,૦૦૦ 
૩ ચીખલી ૩૦ ૧૪,૮૫,૦૦૦ ૩૫ ૧૭,૨૫,૦૦૦ 
૪ જલાલપોર ૪૪ ૨૩,૫૫,૦૦૦ ૩૦ ૧૬,૨૦,૦૦૦ 
૫ નવસારી ૪૧ ૨૧,૭૫,૦૦૦ ૨૫ ૧૩,૨૦,૦૦૦ 
૬ વાંસદા ૨૪ ૧૩,૫૦,૦૦૦ ૨૦ ૧૧,૧૦,૦૦૦ 

કુલ ૧૭૬ ૯૧,૮૦,૦૦૦ ૧૫૨ ૭૭,૮૫,૦૦૦  
   ભ ચ 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) મ 

તાલુકાનંુ 
નામ 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
મંજર ૂ

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

૧ અંકલે ર ૫૦ ૨૫,૩૫,૦૦૦ ૩૫ ૧૭,૫૫,૦૦૦ 
૨ આમોદ ૧૦૧ ૪૬,૬૫,૦૦૦ ૧૦૬ ૪૯,૬૫,૦૦૦ 
૩ જબુસરં  ૧૨૦ ૫૪,૩૦,૦૦૦ ૧૨૫ ૫૬,૫૫,૦૦૦ 
૪ ઝગ ડયા ૧૦૮ ૫૨,૩૫,૦૦૦ ૮૯ ૪૩,૨૦,૦૦૦ 
૫ ને ંગ ૧૨ ૫,૭૦,૦૦૦ ૨૦ ૯,૬૦,૦૦૦ 
૬ ભ ચ ૧૧૩ ૫૨,૬૫,૦૦૦ ૧૪૪ ૬૭,૩૫,૦૦૦ 
૭ વાગરા ૩૪ ૧૫,૭૫,૦૦૦ ૫૬ ૨૬,૧૦,૦૦૦ 
૮ વાલીયા ૩૦ ૧૪,૮૫,૦૦૦ ૩૭ ૧૯,૮૦,૦૦૦ 
૯ હાંસોટ ૩૭ ૧૮,૯૦,૦૦૦ ૨૭ ૧૨,૯૦,૦૦૦ 

કુલ ૬૦૫ ૨,૮૬,૫૦,૦૦૦ ૬૩૯ ૩,૦૨,૭૦,૦૦૦  
 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

નવસારી 
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મ તાલુકાનંુ 
નામ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ખેરગામ ૭ ૧૩ 
૨ ગણદેવી ૪૭ ૪૧ 
૩ ચીખલી ૫૬ ૫૦ 
૪ જલાલપોર ૩૨ ૨૬ 
૫ નવસારી ૪૪ ૨૩ 
૬ વાંસદા ૨૫ ૧૯ 

કુલ ૨૧૧ ૧૭૨ 

ભ ચ 
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ અંકલે ર ૨૭ ૩૩ 
૨ આમોદ ૧૦૧ ૮૦ 
૩ જબુસરં  ૧૦૩ ૧૬૩ 
૪ ઝગ ડયા ૯૭ ૧૦૪ 
૫ ને ંગ ૨૯ ૨૭ 
૬ ભ ચ ૧૨૩ ૧૫૭ 
૭ વાગરા ૪૩ ૫૧ 
૮ વાલીયા ૨૦ ૩૬ 
૯ હાંસોટ ૪૭ ૬૧ 

કુલ ૫૯૦ ૭૧૨ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના કારણોસર 
નામંજર કરવામાં આવેલ છૂ ે. 

- િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
- િનયત સમય મયાદામા ંદરખા ત રજ ન કરેલ હોૂ ય 
- અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
- જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

નવસારી 
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ખેરગામ ૦ ૩ 
૨ ગણદેવી ૦ ૫ 
૩ ચીખલી ૦ ૧૨ 
૪ જલાલપોર ૦ ૩ 
૫ નવસારી ૦ ૩ 
૬ વાંસદા ૦ ૫ 

કુલ ૦ ૩૧ 

ભ ચ 
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ અંકલે ર ૦ ૧૭ 
૨ આમોદ ૦ ૫૭ 
૩ જબુસરં  ૦ ૪૨ 
૪ ઝગ ડયા ૦ ૩૩ 
૫ ને ંગ ૦ ૧૯ 
૬ ભ ચ ૦ ૪૮ 
૭ વાગરા ૦ ૧૩ 
૮ વાલીયા ૦ ૧૨ 
૯ હાંસોટ ૦ ૨૬ 

કુલ ૦ ૨૬૭  
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જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયૂ ે /સબિસડીની અર ઓ 

૨૪૭૩૧ ી હષદકમાર ુ  રીબડીયા (િવસાવદર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢ અન ે ગીર સોમનાથ િજ ામા ંૂ
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમા ં સહાય/સબિસડી મેળવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર જનાગઢ અન ેગીર સોમનાથ િજ ામા ંતાલુકાવાર ટે ટર ૂ
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા મળેલ અર ઓની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

જનાગઢૂ  
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ કેશોદ ૩૭૨ ૩૬૩ 
૨ જૂનાગઢ ૨૦૧ ૨૧૫ 
૩ ભેસાણ ૩૫૩ ૨૧૪ 
૪ મદરડા ૧૯૮ ૨૩૬ 
૫ માંગરોળ ૪૩૪ ૫૦૧ 
૬ માણાવદર ૩૬૧ ૩૧૦ 
૭ માળીયા 

હાટીના 
૪૫૭ ૬૩૧ 

૮ વંથલી ૨૨૧ ૨૨૨ 
૯ િવસાવદર ૩૦૯ ૨૯૧ 

કુલ ૨૯૦૬ ૨૯૮૩ 

ગીર સોમનાથ 
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઉના ૧૫૬ ૨૨૭ 
૨ કોડીનાર ૨૬૪ ૨૫૨ 
૩ ગીર ગઢડા ૧૫૬ ૨૨૮ 
૪ તાલાલા ૧૪૮ ૧૬૯ 
૫ વેરાવળ ૩૬૪ ૨૯૦ 
૬ સુ ાપાડા ૨૦૪ ૧૩૮ 

કુલ ૧૨૯૨ ૧૩૦૪  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

  (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામાં આવી. 

જનાગઢૂ  

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) મ 

તાલુકાનંુ 
નામ 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
( ) 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
( ) 

૧ કેશોદ ૧૮૦ ૮૨,૯૦,૦૦૦ ૧૧૧ ૫૧,૧૫,૦૦૦ 
૨ જૂનાગઢ ૧૩૮ ૬૩,૪૫,૦૦૦ ૧૧૪ ૫૧,૯૦,૦૦૦ 
૩ ભેસાણ ૨૬૩ ૧,૧૯,૨૫,૦૦૦ ૯૮ ૪૪,૧૦,૦૦૦ 
૪ મદરડા ૧૩૭ ૬૨,૭૦,૦૦૦ ૮૦ ૩૬,૦૦,૦૦૦ 
૫ માંગરોળ ૨૧૧ ૯૬,૬૦,૦૦૦ ૧૦૭ ૪૮,૩૦,૦૦૦ 
૬ માણાવદર ૧૭૭ ૮૧,૯૦,૦૦૦ ૧૦૧ ૪૫,૯૦,૦૦૦ 
૭ માળીયા 

હાટીના 
૨૨૭ ૧,૦૩,૨૦,૦૦૦ ૧૧૩ ૫૧,૧૫,૦૦૦ 

૮ વંથલી ૧૪૩ ૬૬,૬૦,૦૦૦ ૮૬ ૩૯,૧૫,૦૦૦ 
૯ િવસાવદર ૨૧૯ ૯૯,૩૦,૦૦૦ ૧૬૦ ૭૩,૨૦,૦૦૦ 

કુલ ૧૬૯૫ ૭,૭૫,૯૦,૦૦૦ ૯૭૦ ૪,૪૦,૮૫,૦૦૦ 

ગીર સોમનાથ 
મ તાલુકાનંુ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
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(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) 

નામ 
મંજર ૂ

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

( ) 
મંજર ૂ

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

( ) 
૧ ઉના ૧૦૭ ૪૮,૩૦,૦૦૦ ૧૦૨ ૪૬,૨૦,૦૦૦ 
૨ કોડીનાર ૧૫૪ ૭૦,૩૫,૦૦૦ ૮૮ ૩૯,૯૦,૦૦૦ 
૩ ગીર 

ગઢડા 
૯૯ ૪૫,૪૫,૦૦૦ ૯૩ ૪૨,૬૦,૦૦૦ 

૪ તાલાલા ૯૪ ૪૩,૦૫,૦૦૦ ૫૨ ૨૩,૮૫,૦૦૦ 
૫ વેરાવળ ૧૯૧ ૮૭,૭૫,૦૦૦ ૮૭ ૩૯,૬૦,૦૦૦ 
૬ સુ ાપાડા ૧૨૨ ૫૬,૪૦,૦૦૦ ૫૦ ૨૨,૬૫,૦૦૦ 

કુલ ૭૬૭ ૩,૫૧,૩૦,૦૦૦ ૪૭૨ ૨,૧૪,૮૦,૦૦૦  
 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

જનાગઢૂ  
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કેશોદ ૧૯૨ ૭૭ 
૨ જૂનાગઢ ૬૩ ૪૨ 
૩ ભેસાણ ૯૦ ૩૮ 
૪ મદરડા ૬૧ ૪૯ 
૫ માંગરોળ ૨૨૩ ૯૮ 
૬ માણાવદર ૧૮૪ ૯૬ 
૭ માળીયા 

હાટીના 
૨૩૦ ૮૯ 

૮ વંથલી ૭૮ ૬૨ 
૯ િવસાવદર ૯૦ ૫૬ 

કુલ ૧૨૧૧ ૬૦૭ 

 
ગીર સોમનાથ 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઉના ૪૯ ૪૨ 
૨ કોડીનાર ૧૧૦ ૮૧ 
૩ ગીર ગઢડા ૫૭ ૫૮ 
૪ તાલાલા ૫૪ ૪૯ 
૫ વેરાવળ ૧૭૩ ૧૧૫ 
૬ સુ ાપાડા ૮૨ ૫૦ 

કુલ ૫૨૫ ૩૯૫ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજર કરવામાં આવેલ છૂ ે. 

- િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
- િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ ન કરેલ હોયૂ  
- અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
- જ રી પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  
- સાધિનક કાગળોમાં યો ય ન હોવાથી 
- ખરીદી અર  કયા પહેલા કરેલ હોવાથી 
- ખાતાના અ ય ખાતેદારોનું સંમિત પ ક રજ કરેલ ન ૂ

હોવાથી 
(૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

 (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

જનાગઢૂ  
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મ તાલુકાનંુ 
નામ 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ કેશોદ ૦ ૧૭૫ 
૨ જૂનાગઢ ૦ ૫૯ 
૩ ભેસાણ ૦ ૭૮ 
૪ મદરડા ૦ ૧૦૭ 
૫ માંગરોળ ૦ ૨૯૬ 
૬ માણાવદર ૦ ૧૧૩ 
૭ માળીયા 

હાટીના 
૦ ૪૨૯ 

૮ વંથલી ૦ ૭૪ 
૯ િવસાવદર ૦ ૭૫ 

કુલ ૦ ૧૪૦૬ 

ગીર સોમનાથ 
મ તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ઉના ૦ ૮૩ 
૨ કોડીનાર ૦ ૮૩ 
૩ ગીર ગઢડા ૦ ૭૭ 
૪ તલાલા ૦ ૬૮ 
૫ વેરાવળ ૦ ૮૮ 
૬ સુ ાપાડા ૦ ૩૮ 

કુલ ૦ ૪૩૭  
--------- 

દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  
૨૪૭૮૪ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
અને છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. 
કચેરીનું સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
છોટા-ઉદેપુર િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
અ.નં. સંવગનંુ નામ એ.આર.ટી.ઓ. 

દાહોદ 
એ.આર.ટી.ઓ. 

છોટાઉદેપુર 
૧ સહાયક ાદેિશક 

વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૨ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૭ ૦૩ 
૩ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૯ ૦૬ 

૪ હેડ કલાક ૦૧ ૦૧ 
૫ િસિનયર કલાક ૦૨ ૦૩ 
૬ જુિનયર કલાક ૦૮ ૦૬ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૨ ૦૦ 
૯ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 

૧૦ ડાઈવર ૦૧ ૦૧ 
૧૧ પટાવાળા ૦૬ ૦૨ 

કુલ ૩૮ ૨૫  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયલે અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

એ.આર.ટી.ઓ. 
દાહોદ 

એ.આર.ટી.ઓ. 
છોટાઉદેપુર 

અ.નં. સંવગનંુ નામ 
ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી  
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 
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૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૩ ૦૩ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૭ ૦૨ ૦૬ ૦૦ 

૪ હેડ કલાક ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૫ િસિનયર કલાક ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૧ 
૬ જુિનયર કલાક ૦૫ ૦૩ ૦૩ ૦૩ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
૯ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૧૦ ડાઈવર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૧ પટાવાળા ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૦૧ 

કુલ ૨૧ ૧૭ ૧૮ ૦૭  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં 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.ે 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં માનવ દન રોજગારીે  

૨૩૦૭૦ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર િ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 ં
સુરે નગર િ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 
કુલ 

૧૫,૬૮,૭૧૧ ૧૪,૯૦,૧૮૧ ૩૦,૫૮,૮૯૨  
 (૨) તેની સામ ે ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં આવેલ છે, 
અન ે

  (૨) તેની સામે ઉ ત િ થિતએ વષવાર નીચેની િવગતે 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવેલ છે. 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
કુલ 

૧૫,૨૭,૧૦૭ ૧૨,૫૧,૯૬૮ ૨૭,૭૯,૦૭૫  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ 
માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
કુલ 

૪,૫૬,૪૨૦ ૪,૭૨,૭૩૪ ૯,૨૯,૧૫૪  
--------- 

સુરત આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  
૨૩૦૨૭ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૨૭૬ વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આ યા. 

 (૨)તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવી ?   (૨) .૪૪,૫૮,૧૮૫/- દંડ વસૂલ કરવામાં આ યો. 
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આણંદ િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
૨૩૦૧૫ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : 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 આણંદ િજ ામાં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અને  

  (૧) આણંદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૭૮૩૯૬.૦૩ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં 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 અન ે
દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણ 
નો 

સમયગાળો 
કટગરીે ે  

ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-
૨૦૧૯ 

PHH 
( યિ ત 

દીઠ) 
૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં પેટોલે /ડીઝલ પંપોની તપાસ 
૨૩૦૨૧ ી કરશનભાઈ સોલકંી  (કડી) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં મહેસાણા િજ ા ખાતે ધી લીગલ મેટોલો  એ ટ 
૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૪૫૧ પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમા ં ગેરરીિત 
માલુમ પડી, અને  

  (૨) તે પૈકી ૨ (બે) પેટોલ/ડીઝલ પંપમાં ગેરરીિત 
માલુમ પડી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કસુરવારો સામે શું પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૩) જ ે અ વયે ૧ એકમ સામે ધી લીગલ મેટોલો  
એ ટ ૨૦૦૯ની કલમ ૨૪/૩૩ અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા 
માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૨૦૦૦/- (અંકે િપયા બે હ ર) 
વસૂલ કરેલ છે, તથા ૧ એકમ સામ ે ગુજરાત કાનનુી 
માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ ના િનયમ 
૨૨/૫ અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે િપયા 
૧૦૦૦/-(અંકે િપયા એક હ ર) એમ કલ િપયા ુ
૩૦૦૦/- (અંકે િપયા ણ હ ર) વસલૂ કરેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં બી.પી.એલ. કટબોની સં યાુ ું  

૨૬૦૩૨ ી ેશકમાર મેવાણી ુ  (વડગામ) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર બીપીએલ કટબોની સં યા કેટલી છેુ ું , 

  (૧)  

તાલુકા 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ બનાસકાંઠા િજ ામાં 
તાલુકાવાર બીપીએલ કટબોની ુ ું

સં યા 
અમીરગઢ ૧૩૬૨૪ 
ભાભર ૧૪૨૧૭ 
દાંતા ૨૪૧૦૭ 
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દાંતીવાડા ૧૧૧૧૭ 
ડીસા ૩૦૮૬૧ 
દયોદર ૧૪૨૮૪ 

ધાનેરા ૧૩૬૧૭ 
કાંકરેજ ૨૮૩૩૮ 
પાલનપુર ૨૩૯૨૦ 
થરાદ ૧૯૪૫૪ 
વડગામ ૨૧૫૦૭ 
વાવ ૨૧૭૯૮ 

કલુ  ૨૩૬૮૪૪  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર, 
તાલુકાવાર બી.પી.એલ યાદીમાં નવા દાખલ થવા 
નામ/પરીવારોની કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૨)  
ઉ ત િ થિતએ છ ા બે વષે માં વષવાર, તાલુકાવાર 

બીપીએલ યાદીમાં નવા દાખલ થવા મળેલ 
નામ/પરીવારોની અર ઓની સં યા 

તાલુકા 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

 થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
 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 

 (૩) તે અ વયે તાલુકાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરી કેટલા નવા નામૂ /પરીવારો ઉમેરવામા ં
આ યા, અન ે

  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તાલુકા મંજૂર કરલ ે
નામ/પરીવારોની 

સં યા 

ઉમેરાયેલ 
નામ/પરીવારોની 

સં યા 

મંજરૂ  કરલ ે
નામ/પરીવારોની 

સં યા 

ઉમેરાયેલ 
નામ/પરીવારોની 

સં યા 
અમીરગઢ ૦ ૦ ૪ ૪ 
ભાભર ૦ ૦ ૭ ૭ 
દાંતા ૨ ૨ ૩ ૩ 
દાંતીવાડા ૧ ૧ ૦ ૦ 
ડીસા ૫૬ ૫૬ ૮ ૮ 
દયોદર ૩૪ ૩૪ ૧૬ ૧૬ 

ધાનેરા ૧૦ ૧૦ ૨ ૨ 
કાંકરેજ ૯ ૯ ૨૯ ૨૯ 
પાલનપુર ૧૭ ૧૭ ૩૨ ૩૨ 
થરાદ ૦ ૦ ૧ ૧ 
વડગામ ૩ ૩ ૩૬ ૩૬ 
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વાવ ૧૬ ૧૬ ૨ ૨ 
કલુ  ૧૪૮ ૧૪૮ ૧૪૦ ૧૪૦ 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં બીપીએલ 
યાદીમાંથી કેટલા નામ/પરીવાર કમી/રદ કરવામા ંઆ યા, 
અને તેના કારણો શા છે? 

  (૪) બીપીએલ યાદીમાંથી કોઈ પરીવાર રદ/કમી 
કરવામા ંઆવેલ નથી. તેથી કોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
તાપી િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરી કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  

૨૩૦૫૮ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાપી િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન 
( ામીણ) યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરી 
તાલુકાવાર કેટલા કટબો માટે યિ તગત શૌચાલય ુ ું
બનાવવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) તાપી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીના તાલુકાવાર કટબો માટે કલ ુ ુ ું
૧૦૧૨૨ યિ તગત શૌચાલય નીચે મુજબ બનાવવામાં 
આ યા. 

(સં યામા)ં 
મ તાલુકાનું 

નામ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

બનેલ શૌચાલયની સં યા 
૧ િનઝર ૧૦૪૭ 
૨ કકરમુ ડાુ  ૧૨૦૭ 
૩ ઉ છલ ૭૪૩ 
૪ સોનગઢ ૩૭૩૬ 
૫ વાલોડ ૧૧૭૫ 
૬ યારા ૬૩૧ 
૭ ડોલવણ ૧૫૮૩ 

કલુ  ૧૦૧૨૨  
 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કલુ  ૧૨૧૪.૬૪ લાખનો ખચ  
નીચે મુજબ કરવામા ંઆ યો છે.  

મ તાલુકાનું  
નામ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ બનેલ શૌચાલયનો 

ખચ ( . લાખમાં) 
૧ િનઝર ૧૨૫.૬૪ 
૨ કકરમુ ડાુ  ૧૪૪.૮૪ 
૩ ઉ છલ ૮૯.૧૬ 
૪ સોનગઢ ૪૪૮.૩૨ 
૫ વાલોડ ૧૪૧.૦૦ 
૬ યારા ૭૫.૭૨ 
૭ ડોલવણ ૧૮૯.૯૬ 

કલુ  ૧૨૧૪.૬૪  
--------- 

ન ધણા અને સારોદ ગામોમાં ખેતીની જમીન ફળ ુપ અને ઉપ વ બનાવવા સહાય ચૂકવવા બાબત 
૨૪૭૯૬ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ 
િજ ાના જબુસર તાલુકાના ન ધણા અન ેસારોદ ગામોના ં
ખેતરોમાં કેમીકલ યુ ત ગંદુ પાણી ચોમાસામાં વરસાદના 
પાણી સાથે ફરી વળતાં ખેતીની જમીન િબન-ખેતીલાયક 
બની છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, 

  (૧) હા,  
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 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ગામોમા ં
ખેતીની જમીન ફળ ુપ અન ે ઉપ વ બનાવવા છે ા બે 
વષમાં કોઈ સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૨) કલકેટર ી, ભ ચના અ ય  થાને રચાયેલ 
િજ ા વળતર સિમિતની તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની બેઠકમા,ં 
કેનાલનુ ં કેિમકલ યુ ત પાણી ગામના ખેતરમા ં સરી જતા ં
ઉભા પાકને થયલે નુકસાન બદલ સંબંિધત કપની ારા ં
ખેડતોને નાણાકીય વળતર ચૂકવવાનો િનણય થયેલ ૂ  

 (૩)  હા, તો ઉ ત ગામવાર કેટલા ખેડતોન ેૂ
કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩)  
ગામ ખેડૂતોની સં યા રકમ ( .) 

ન ધણા ૧ ૧૬,૭૯૪ 
સારોદ ૪ ૧,૬૧,૧૨૫  

 
ક છ િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

 
૨૪૬૩૯ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર મનરેગા યોજના 
હેઠળ કેટલા માનવ દનની રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ િજ ામા ં તાલુકાવાર મનરેગા યોજના 
હેઠળ નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગાર પૂરી પાડવામા ં
આવી. 
 

 
માનવ દન રોજગારી મ તાલુકો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કલુ  

૧ અબડાસા ૨,૩૫,૪૬૨ ૮,૩૩,૬૪૦ ૧૦,૬૯,૧૦૨ 
૨ અં ર ૮૬,૭૧૩ ૨,૧૨,૩૨૦ ૨,૯૯,૦૩૩ 
૩ ભચાઉ ૧,૧૬,૯૨૪ ૨,૪૭,૯૮૯ ૩,૬૪,૯૧૩ 
૪ ભુજ ૩,૨૦,૦૨૪ ૬,૮૧,૯૧૧ ૧૦,૦૧,૯૩૫ 
૫ ગાંધીધામ ૪,૨૬૨ ૨,૮૩૫ ૭,૦૯૭ 
૬ લખપત ૧,૯૮,૮૯૫ ૩,૮૨,૪૪૯ ૫,૮૧,૩૪૪ 
૭ માંડવી ૨૬,૦૩૮ ૬૪,૭૦૪ ૯૦,૭૪૨ 
૮ મુ ા ૨૪,૯૩૭ ૪૫,૧૫૮ ૭૦,૦૯૫ 
૯ નખ ાણા ૨,૧૯,૧૮૩ ૩,૫૬,૪૬૬ ૫,૭૫,૬૪૯ 

૧૦ રાપર ૨,૧૬,૯૦૧ ૩,૭૪,૧૦૯ ૫,૯૧,૦૧૦ 
 કલુ  ૧૪,૪૯,૩૩૯ ૩૨,૦૧,૫૮૧ ૪૬,૫૦,૯૨૦ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ રોજગારીના દૈિનક દર કેટલો છે, 
અને  

  (૨) ઉ ત િ થિતએ રોજગારીના નાણાકીય વષ  
૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- દૈિનક વેતનદર છે. 

 (૩) ઉ ત દરમાં છે ે યારે કેટલો વધારો કરવામા ં
આવેલ છે. 

  (૩) ઉ ત દરમાં છે ે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯નાં રોજ 
રકમ .૫/- નો વધારો કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
 

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ શૌચાલયનું બાંધકામુ ેું  
૨૩૦૬૪ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧)  છોટાઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના અંતગત 

  (૧)  છોટા-ઉદેપુર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના અંતગત 
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લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કેટલા કટબો માટે ુ ું
શૌચાલયોના બાંધકામ પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન હતંુ, અને  

લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના ૧૩૩૪૨ કટબો માટે ુ ું
શૌચાલયોના બાંધકામ પૂણ કરવાનું આયોજન હતંુ.
  

 (૨)  તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો?  

 (૨)  તે માટે ઉ ત િ થિતએ કલ ુ . ૧૬૦૧.૦૪ 
લાખનો ખચ કરવામાં આ યો.   

--------- 
 

અમદાવાદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  
૨૪૬૮૩ ી લાખાભાઈ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
જતુનાશક દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામા ંં
આ યા, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  (૧) અમદાવાદ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૧ ધોળકા ૨૫ ૨૪ 
૨ બાવળા ૩૫ ૩૨ 
૩ ધંધુકા ૧૦ ૧૦ 
૪ ધોલેરા ૦ ૦ 
૫ માંડલ ૧૫ ૧૪ 
૬ દે ોજ ૧૫ ૧૪ 
૭ અમદાવાદ 

સીટી 
૩૧ ૨૮ 

૮ દ ોઈ ૫૮ ૪૧ 
૯ સાણંદ ૨૪ ૧૨ 

૧૦ િવરમગામ ૨૧ ૧૨ 

છોટાઉદેપુર િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૧ બોડેલી ૧૮ ૧૦ 
૨ છોટાઉદેપુર ૪ ૬ 
૩ જતેપુર પાવી ૧૧ ૯ 
૪ કવાટં  ૫ ૧૦ 
૫ નસવાડી ૧૫ ૮ 
૬ સંખેડા ૫ ૧૨  

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

અમદાવાદ ૪૦૨ ૧૯ 
છોટાઉદેપુર ૧૦૬ ૦૭  

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) અમદાવાદ િજ ામાં ૧૯ િબન માિણત નમૂના 
પૈકી ૧૪ કોટ કેસ કરેલ છે, ૦૩ નમનૂાની સામે ૦૨ પોલીસ 
ફરીયાદ કરેલ છે, ૦૧ ની સામ ે વહીવટી પગલા ં લેવામા ં
આવેલ છે, અને ૦૧ ની સામે કાયવાહી ગિતમાં છે, યારે 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૦૭ િબન માિણત પૈકી ૦૪ કોટ કેસ 
કરેલ છે, અને ૦૩ ની સામે કાયવાહી ગિતમાં છે. 

--------- 
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બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  
૨૪૬૪૭ ી ગલુાબિસંહ રાજપૂત  (થરાદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી. 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજં ાવાર 
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ બનાસકાંઠા ૨૮,૧૮,૪૭૩ ૧૮,૧૪,૮૩૯ ૪૬,૩૩,૩૧૨ 

૨ ક છ ૧૪,૪૯,૩૩૯ ૩૨,૦૧,૫૮૧ ૪૬,૫૦,૯૨૦ 

 કુલ ૪૨,૬૭,૮૧૨ ૫૦,૧૬,૪૨૦ ૯૨,૮૪,૨૩૨  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં કરોસીનનો જ થો ફાળવવા બાબતે  

૨૪૭૭૯ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર કેરોસીનનો 
કેટલો જ થો ફાળવવામા ંઆ યો,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ામા ં
તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર નીચે મજુબ કેરોસીનનો 
જ થો ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

અ.નં. તાલુકાનું 
નામ 

સને ૨૦૧૮ 
(લીટરમાં) 

સને ૨૦૧૯ 
(લીટરમાં) 

૧ દાહોદ ૨૫,૭૨,૫૮૦ ૬,૦૬,૭૫૦ 
૨ ગરબાડા ૧૦,૪૯,૪૧૦ ૩,૭૪,૯૩૦ 
૩ ઝાલોદ ૨૧,૪૩,૮૨૦ ૬,૦૮,૦૮૦ 
૪ ફતેપુરા ૧૯,૩૪,૦૧૦ ૯,૧૫,૪૧૦ 
૫ લીમખેડા ૧૩,૯૦,૭૦૦ ૬,૧૦,૭૩૦ 
૬ ધાનપુર ૧૨,૫૬,૦૦૦ ૭,૮૯,૧૨૦ 
૭ દે.બારીઆ ૧૭,૦૬,૫૫૦ ૯,૩૨,૩૯૦ 
૮ સંજલેી ૫,૫૨,૭૬૦ ૧,૭૦,૮૯૦ 
૯ સ ગવ  ૬,૦૩,૧૭૦ ૩,૨૧,૭૦૦ 

કલુ  ૧,૩૨,૦૯,૦૦૦ ૫૩,૩૦,૦૦૦   
 (૨) ઉકત જ થો પૂરતો ન હોવાની ફ રયાદથી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૨) માસ દરિમયાન િવતરણના અંતે દરેક માસમા ં
કેરોસીનનો બંધ જ થો રહે છે. તેમાંથી કેરોસીનનો બચત રહેલ 
જ થો સર ડર કરાવવામાં આવે છે. આમ, ફાળવવામાં આવતો 
જ થો પુરતો છે. 

 (૩)  હા, તો આ જ થામાં યારે કેટલો વધારો 
કરવામા ંઆવશે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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ખેડા િજ ામાં લેફટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કુટબો માટ ય કતગત શૌચાલયું ે  

૨૩૦૫૯ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લેફટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કેટલા કટબો ુ ું
માટે યિકતગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ખેડા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  
િ થિતએ છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લેફટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કલ ુ ૭૬૮૦ 
કટબો માટે યિકતગત શૌચાલય બનાવવામાંુ ું  આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉકત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ .૮૧૭.૨૦ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો. 

 
અમદાવાદ િજ ામાં યાયામ શાળાઓને આિથક સહાય આપવા બાબત 

૨૩૧૧૮ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય રમતગમત યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ િજ ામાં કેટલી યાયામ 
શાળાઓને આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૧) વષ-૨૦૧૮મા ં-૧ યાયામ શાળા. 
  વષ-૨૦૧૯મા-ં૧ યાયામ શાળા.  

 (૨) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો ?   (૨) .૨,૦૦,૦૦૦/- 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 
૨૩૦૭૩ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િ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 ં
પંચમહાલ િ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 

કુલ 

૨૯,૩૭,૩૦૬ ૩૨,૮૨,૪૬૪ ૬૨,૧૯,૭૭૦  
 (૨) તેની સામ ે ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૨) તેની સામે ઉ ત િ 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 

કુલ 

૩૭,૯૮,૭૨૯ ૩૦,૩૩,૦૯૧ ૬૮,૩૧,૮૨૦   
 (૩) તે પૈકી ઉક  િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ 
માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

કુલ 

૧૩,૭૧,૪૬૧ ૧૨,૪૭,૨૨૬ ૨૬,૧૮,૬૮૭   
અમદાવાદ અને સુર નગર િજ ામાં બાકી પાક વીમોે  

૨૪૬૮૬ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને સરેુ નગર િજ ામા ં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો 
કપાસ અને મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ સુરે નગર િજ ામા ં તાલકુાવાર કપાસ અન ે
મગફળી પાકના દાવા ચકૂવાયેલ ખેડૂતોની િવગત પ ક-૧  મુજબ છે. 
  યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની ગવાઈ મુજબ 
પાક ઉ પાદનમાં થયલે ઘટાડાને આધારે થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના 
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ખેડતોને ચૂકવવામા ંઆ યોૂ , દાવાની ટકાવારીની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી. 
પ ક-૧ 

તાલુકાનું નામ પાકનું નામ દાવા ચૂકવાયલે 
ખેડૂતોની સં યા 

સુર નગરે  
ચુડા કપાસ િપયત ૨૫૨૫ 
ચુડા કપાસ િબનિપયત ૨૦૮ 
ચોટીલા કપાસ િપયત ૩૯૫૩ 
ચોટીલા કપાસ િબનિપયત ૪ 
ચોટીલા મગફળી ૩૧૧ 
થાનગઢ કપાસ િપયત ૯૦૯ 
થાનગઢ કપાસ િબનિપયત ૧ 
થાનગઢ મગફળી ૪ 
દસાડા કપાસ િપયત ૧૫૫૪ 
દસાડા કપાસ િબનિપયત ૧૨૫૬ 

ાંગ ા કપાસ િપયત ૭૫૬૬ 
ાંગ ા કપાસ િબનિપયત ૪૭૭ 
ાંગ ા મગફળી ૬ 

મુળી કપાસ િપયત ૪૨૭૫ 
મુળી કપાસ િબનિપયત ૧૬૮ 
મુળી મગફળી ૨૬૬ 
લખતર કપાસ િપયત ૨૪૩૧ 
લખતર કપાસ િબનિપયત ૨૪૪૧ 
લ બડી કપાસ િપયત ૨૫૭૯ 
લ બડી કપાસ િબનિપયત ૧૬૧૯ 
વઢવાણ કપાસ િપયત ૪૨૨૫ 
વઢવાણ કપાસ િબનિપયત ૧૬૯૯ 
સાયલા કપાસ િપયત ૨૪૮૭ 
સાયલા કપાસ િબનિપયત ૫૦૨ 
સાયલા મગફળી ૩૧  

 ઉ ત િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામા ં કપાસ અને મગફળી પાકના દાવા 
ચૂકવવાપા  થતા નથી. 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાક વીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ સુરે નગર િજ ામાં તાલુકાવાર પાકવાર બાકી 
ખેડૂતોની િવગત નીચે મુજબ છે. 

તાલુકાનું નામ પાકનું નામ બાકી ખેડૂતોની સં યા 
સુર નગરે  

ચોટીલા મગફળી ૧૪૯ 
મુળી મગફળી ૯૧ 
સાયલા મગફળી ૭૧   

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ે જણાવવામા ંં
આવેલ છે.  

--------- 
ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  

૨૪૭૩૭ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગીર સોમનાથ અને પોરબંદર િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડં  ટા સફર ઓડર (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
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 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા છે તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર 
ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ ગીર 
સોમનાથ 

૪,૨૧,૧૧૫ ૨,૬૪,૭૪૧ ૬,૮૫,૮૫૬ 

૨ પોરબંદર ૩,૧૨,૭૪૩ ૩,૮૪,૧૮૦ ૬,૯૬,૯૨૩ 
 કુલ ૭,૩૩,૮૫૮ ૬,૪૮,૯૨૧ ૧૩,૮૨,૭૭૯   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?  (૪)ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
 

રા ય અને ક  સરકારનો પાકવીમા િ િમયમ પેટ હ સોે ે  
૨૪૬૯૨ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાક વીમા 
િ િમયમ પેટે રા ય અન ેકે  સરકારનો હ સો કેટલો છે, 

  (૧) પાક વીમાના િ િમયમ પેટે ટે ડરથી મળેલ 
કપનીના િ િમયમ દરમાંથી ખેડતો તરફથી ભરવામાં આવેલ ં ૂ
િ િમયમ દર બાદ કરતા બાકી રહેલ િ િમયમ દરમાં રા ય 
અને કે  સરકાર ીનો ૫૦%-૫૦% હ સોછે. 

 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર પાક 
વીમા િ િમયમ પેટે રા ય સરકાર અને કે  સરકાર ારા 
કઈ-કઈ  વીમા કપનીઓમા ં કેટકેટલુ ં િ િમયમ જમા ં
કરવામા ંઆ યુ,ં અન ે

  (૨) *પ ક-૧ મુજબ. 

 (૩) પાક વીમા પેટે કઈ-કઈ વીમા કપનીઓન ેં
ખેડૂતોને કેટલી રકમ ઉકત િ થિતએ વષવાર ચૂકવી? 

  (૩) *પ ક-૨ મુજબ. 

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

ક છ િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે  
૨૩૦૬૬ ડો.િનમાબેન આચાય  (ભૂજ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
ક પોન ટ) અંતગત ક છ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર જળસં હ માટે 
કેટલા કામો હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૪૭૮ કામો ૩૭૫ કામો  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ જળસં હના કલ કેટલા કામો ુ
પૂણ કરેલ છે, અન ે

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૪૭૮ કામો ૩૭૫ કામો  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ કેટલો ખચ થયેલ 
છે ? 

  (૩)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
.૮૮૨ લાખ . ૫૫૧ લાખ  

--------- 
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સુરત િજ ામાં િવજતા ખેલાડીઓને સહાય આપવા બાબતે  
૨૩૧૨૩ ી હષ સંઘવી  (મજરાુ ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિત વૃિ ઓ મંૃ ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખલેાડીન ે કોઈ  
સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો, તો ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીઓને કેટલી સહાય 
આપવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૧૪૪ ખેલાડીઓન ે .૪૮.૪૫ લાખની સહાય 
આપવામાં આવી છે. 

 (૩) તે માટે કલ કેટલો ખચ થયો  ુ ?   (૩) .૪૮,૪૫,૦૦૦/- 
--------- 

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ટકટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 
૨૪૭૨૨ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા  ( મ ધપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંવષવાર મનગર અન ેદેવભૂિમ 

ારકા િજ ામા ં તાલુકાવાર ટેકટર ખરીદીમા ં
સહાય/સબિસડી મળેવવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર ટેકટર ખરીદીમાં 

સહાય/સબિસડી મેળવવા મળેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે.   
મનગર િજ ો 

મ તાલુકાનું નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કાલાવડ ૪૪૨ ૩૭૯ 
૨ મ ધપુર ૨૦૦ ૨૨૭ 
૩ મનગર ૫૦૨ ૪૧૯ 
૪ ડીયા ૧૪૯ ૧૫૩ 
૫ ોલ ૨૧૪ ૨૪૩ 
૬ લાલપુર ૨૬૩ ૨૫૦ 

કલુ  ૧૭૭૦ ૧૬૭૧ 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો 

મ તાલુકાનું નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ક યાણપુર ૯૦૧ ૮૪૪ 
૨ ખંભાિળયા ૫૨૯ ૬૧૩ 
૩  રકા ૫૪ ૫૫ 
૪ ભાણવડ ૨૭૬ ૨૨૭  

કલુ  ૧૭૬૦ ૧૭૩૯  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી 
ચૂકવવામાં આવી,  

  (૨) તે પૈકી વષવાર તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરી ૂ
સહાય/ સબિસડી ચૂકવવામાં આવી.  

મનગર િજ ો 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
સુધી) 

મ તાલુકાનું 
નામ 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ કાલાવડ ૨૦૯ ૯૫,૪૦,૦૦૦ ૧૧૮ ૫૪,૧૫,૦૦૦ 
૨ મ ધપુર ૭૪ ૩૪,૨૦,૦૦૦ ૧૩૮ ૨૪,૯૦,૦૦૦ 
૩ મનગર ૨૪૫ ૧,૧૨,૦૫,૦૦૦ ૫૫ ૬૩,૦૦,૦૦૦ 
૪ ડીયા ૫૯ ૨૭,૧૫,૦૦૦ ૬૩ ૨૮,૯૫,૦૦૦ 
૫ ોલ ૧૧૮ ૫૩,૭૦,૦૦૦ ૬૧ ૨૭,૭૫,૦૦૦ 
૬ લાલપુર ૧૧૧ ૫૧,૭૫,૦૦૦ ૭૪ ૩૪,૨૦,૦૦૦ 
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કલુ  ૮૧૬ ૩,૭૪,૨૫,૦૦૦ ૫૦૯ ૨,૩૨,૯૫,૦૦૦ 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

સુધી) 

મ તાલુકાનું 
નામ 

મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ મંજર ૂ
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ ક યાણપુર ૩૭૯ ૧,૭૧,૭૫,૦૦૦ ૨૩૭  ૧,૦૭,૧૦,૦૦૦ 
૨ ખંભાિળયા ૨૪૦ ૧,૧૧,૧૫,૦૦૦ ૨૩૭ ૧,૧૦,૮૫,૦૦૦ 
૩ ારકા ૩૦ ૧૩,૫૦,૦૦૦ ૩૩ ૧૫,૧૫,૦૦૦ 
૪ ભાણવડ ૧૩૫ ૬૩,૬૦,૦૦૦ ૯૦ ૪૧,૭૦,૦૦૦ 

કલુ  ૭૮૪ ૩,૬૦,૦૦,૦૦૦ ૫૯૭ ૨,૭૪,૮૦,૦૦૦  
 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મુ ય વે યા કારણોસર નામંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ .  
મનગર િજ ો 

મ તાલુકાનું નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કાલાવડ ૨૩૩ ૨૬ 
૨ મ ધપુર ૧૨૬ ૧૧ 
૩ મનગર ૨૫૭ ૯ 
૪ ડીયા ૯૦ ૧૧ 
૫ ોલ ૯૬ ૧ 
૬ લાલપુર ૧૫૨ ૭ 

કલુ  ૯૫૪ ૬૫  
દેવભૂિમ ારકા િજ ો 

મ તાલુકાનું નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ક યાણપુર ૫૨૨ ૫૦૫ 
૨ ખંભાિળયા ૨૮૯ ૩૨૫ 
૩ ારકા ૨૪ ૧૭ 
૪ ભાણવડ ૧૪૧ ૧૩૩ 

કલુ  ૯૭૬ ૯૮૦  
ઉકત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના કારણોસર નામંજર ૂ
કરવામાં આવેલ છે. 
- િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય  
-િનયત સમય મયાદામાં દરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  
- અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
-અર ઓ પા તા ધરાવતી ન હોય 
- જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોય ૂ  

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર 
છે અને તેનો િનકાલ યા ં સુધીમાં કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચ ે મુજબ છે, અર ઓનો િનકાલ 
શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશે. 

મનગર િજ ો 
મ તાલુકાનું નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કાલાવડ ૦ ૨૩૫ 
૨ મ ધપુર ૦ ૧૬૧ 
૩ મનગર ૦ ૨૭૨ 
૪ ડીયા ૦ ૭૯ 
૫ ોલ ૦ ૧૮૧ 
૬ લાલપુર ૦ ૧૬૯ 

કલુ  ૦ ૧૦૯૭ 
દેવભૂિમ ારકા િજ ો 
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મ તાલુકાનું નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ક યાણપુર ૦ ૧૦૨ 
૨ ખંભાિળયા ૦ ૫૧ 
૩ ારકા ૦ ૫ 
૪ ભાણવડ ૦ ૪ 

કલુ  ૦ ૧૬૨   
--------- 

દાહોદ િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 
૨૩૦૬૮ ી રમેશભાઇ કટારા  (ફતેપુરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િ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 ં
દાહોદ િ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  

૪૫,૧૬,૮૪૭ ૩૫,૮૬,૭૨૯ ૮૧,૦૩,૫૭૬  
 (૨) તેની સામે ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં આવેલ છે, 
અન ે

  (૨) તેની સામે ઉ ત િ 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  

૩૦,૩૬,૨૧૬ ૪૭,૮૬,૦૩૧ ૭૮,૨૨,૨૪૭  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ 
માટે કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કલુ  

૧૨,૨૦,૧૮૧ ૨૦,૩૬,૭૮૪ ૩૨,૫૬,૯૬૫  
--------- 

મહસાણા િજ ામાં પેટોલે /ડીઝલ પંપોની તપાસ 
૨૩૦૨૨ ી રમણભાઇ પટલ ે  (િવ પુર) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં ધી લીગલ મેટોલો  એ ટ 
૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૪૫૧ પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમા ં ગેરરીિત 
માલુમ પડી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૨ (બે) પેટોલ/ડીઝલ પંપમાં ગેરરીિત 
માલુમ પડી. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કસુરવારો સામે શું પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૩) જ ે અ વયે ૧ એકમ સામે ધી લીગલ મેટોલો  
એ ટ ૨૦૦૯ની કલમ ૨૪/૩૩ અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા 
માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૨૦૦૦/- (અંકે િપયા બે હ ર) 
વસૂલ કરેલ છે, તથા ૧ એકમ સામ ે ગુજરાત કાનનુી 
માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ ના િનયમ 
૨૨/૫ અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા માડંવાળ ફી પેટે િપયા 
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૧૦૦૦/-  
(અંકે િપયા એક હ ર) એમ કલ િપયા ુ ૩૦૦૦/-  
(અંકે િપયા ણ હ ર) વસલૂ કરેલ છે. 

--------- 
સાવલી બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૪૧ ી કતનભાઇ ઇનામદારે  (સાવલી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા િજ ાની સાવલી બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) .૨૯.૫૦/- લાખ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) .૨૯.૫૦/- લાખ 
--------- 

સુરત આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઇન વાહનોે  
૨૩૦૨૮ ી કાંિતભાઇ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૨૭૬ વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આ યા. 

 (૨) તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસૂલવામા ં
આવી? 

  (૨) .૪૪,૫૮,૧૮૫/- દંડ વસૂલ કરવામાં આ યો. 

--------- 
પાલનપુર એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નવા ન ધાયેલ ડાઈવ ગ લાયસ સ 

૨૩૦૪૩ ી શશીકાંત પં ા (ડીસા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા એક વષમાં પાલનપુર એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતેથી 
કેટલા નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૫૫૭૬ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) .૧.૬૪ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

સુરત િજ ામાં િવજતા ખેલાડીઓને સહાય આપવા ે બાબત 
૨૩૧૨૧ ી પૂણશ મોદી  (સરુત પિ મ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા ય 
સરકાર ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખેલાડીન ે કોઇ 
સહાય આપવાની યોજના અમલમા ંછે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા તો, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
સુરત િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીઓને કેટલી સહાય 
આપવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૧૪૪ ખેલાડીઓન ે .૪૮.૪૫ લાખની સહાય 
આપવામાં આવી છે. 

 (૩) તે માટે કલ કેટલો ખચ થયો ુ ?   (૩) .૪૮,૪૫,૦૦૦/- 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં બી.પી.એલ યાદીમાં નામ દાખલ કરવા મળેલ અર ઓ 
૨૪૬૪૪  ગેનીબેન ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર 
બી.પી.એલ યાદીમા ં નામ દાખલ કરવા કેટલી અર ઓ 

  (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 સંે યા. 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  119 

મળી, તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 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 

કુલ.. ૧૨૧૮ ૩૩૬  
 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર, વષવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરી કેટલા પરીવારોના નામ દાખલ ૂ
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તાલુકા મંજરૂ  કરલ ે
અર ઓની 

સં યા 

નામ દાખલ 
 કરાયેલ  

પરીવારોની 
સં યા 

મંજરૂ  કરલ ે
અર ઓની  

સં યા 

નામ દાખલ 
કરાયેલ 

પરીવારોની 
સં યા 

અમીરગઢ ૦ ૦ ૪ ૪ 
ભાભર ૦ ૦ ૭ ૭ 
દાંતા ૨ ૨ ૩ ૩ 
દાંતીવાડા ૧ ૧ ૦ ૦ 
ડીસા ૫૬ ૫૬ ૮ ૮ 
દયોદર ૩૪ ૩૪ ૧૬ ૧૬ 

ધાનેરા ૧૦ ૧૦ ૨ ૨ 
કાંકરેજ ૯ ૯ ૨૯ ૨૯ 
પાલનપુર ૧૭ ૧૭ ૩૨ ૩૨ 
થરાદ ૦ ૦ ૧ ૧ 
વડગામ ૩ ૩ ૩૬ ૩૬ 
વાવ ૧૬ ૧૬ ૨ ૨ 

કુલ.. ૧૪૮ ૧૪૮ ૧૪૦ ૧૪૦  
 (૩) કેટલી અર ઓ કયા કારણોસર નામંજર ૂ
કરવામા ંઆવી? 

  (૩) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
દર યાન ૧૩ અર ઓ અન ે તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ દર યાન ૧૭૦ અર ઓનો કોર  
૨૧-૫૨માં આવલે હોવાથી નામંજર થયેલ છેૂ . 

--------- 
જનાગઢ અનેૂ  રાજકોટ િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  

૨૪૭૨૯ ી ભીખાભાઇ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ંૂ
ઓછા ૧૦ હેકટર તથા અનુસિૂચત િત/અનુસિૂચત 
જન િતના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હેકટર 
િવ તારનો કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર 
જનાગઢ અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડતોને ૂ ૂ
કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

જનાગઢૂ  
૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
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૨૦૧૯-૨૦ ૨૬ ૩૦.૫૪ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

રાજકોટ 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ ૦.૦૦  

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યા ં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમાનસુાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે  

૨૩૧૦૭ ી કશુભાઇ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભાવનગર િજ ામા ં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ભાવનગર િજ ામા ં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વય ે
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  
૧ ભાવનગર ૨૪૮૪ 
૨ ગારીયાધાર ૮૭ 
૩ ઘોઘા ૧૮૪ 
૪ જસેર ૧૨૬ 
૫ મહવાુ  ૬૭૪ 
૬ પાલીતાણા ૩૮૭ 
૭ િસહોર ૯૫૮ 
૮ તળા  ૬૭૪ 
૯ ઉમરાળા ૨૧૬ 

૧૦ વલભીપુર ૧૭૫ 
 કલુ .. ૫૯૬૫  

 (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  

૫૧૩૩ 

બકો ારા મંજર કરેલ ૂ
અર  

૨૮૨૯ 

 
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજર કરવામાંૂ  આવી?   (૩) .૨૫૫૮.૫૪ લાખની સહાય મંજર કરવામા ંૂ

આવી. 
--------- 

ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નવા ન ધાયેલ ડાઈવ ગ લાયસ સ 
૨૩૦૪૧ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા એક વષમાં ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતેથી 
કેટલા નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૪૧૪૧ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) .૩.૪૮ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં િનમળ ભારત અિભયાન યોજના 
૨૬૦૦૯ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાના તાલુકાવાર વ છ ભારત 
િમશન યોજના હેઠળ કેટલા શૌચાલયો બનાવવામા ં

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પંચમહાલ િજ ાના તાલુકાવાર વ છ ભારત િમશન યોજના 
હેઠળ ૨૯૪૯૬ શૌચાલયો નીચે મુજબ બનાવવામાં આ યા. 
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આ યા,  (સં યામા)ં 
મ તાલુકાનું નામ બનાવવામાં આવેલ યિ તગત 

શૌચાલયની સં યા 
૧ ગોધરા ૨૯૮૪ 
૨ મોરવા (હ) ૪૮૮૩ 
૩ શહેરા ૫૮૯૬ 
૪ કાલોલ ૫૫૭૧ 
૫ હાલોલ ૩૩૨૬ 
૬ ંબુઘોડા ૪૫૮૮ 
૭ ઘોઘંબા ૨૨૪૮ 

 કલુ  ૨૯૪૯૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલા એ.પી.એલ. અને કેટલા 
બી.પી.એલ. કટબો હતાુ ું , અને 

  (૨) તે પૈકી ૨૫૮૪૮ એ.પી.એલ. અન ે ૩૬૪૮ 
બી.પી.એલ. કટબો હતાુ ું . 

એ.પી.એલ. અને બી.પી.એલ. કુટુબોની ં
સં યા  

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ એ.પી.એલ. 
કુટુબોં  

બી.પી.એલ. 
કુટુબોં  

કુલ 

૧ ગોધરા ૨૯૧૮ ૬૬ ૨૯૮૪ 
૨ મોરવા (હ) ૪૮૭૩ ૧૦ ૪૮૮૩ 
૩ શહેરા ૫૧૦૮ ૭૮૮ ૫૮૯૬ 
૪ કાલોલ ૫૩૮૯ ૧૮૨ ૫૫૭૧ 
૫ હાલોલ ૨૧૫૯ ૧૧૬૭ ૩૩૨૬ 
૬ ંબુઘોડા ૩૨૦૦ ૧૩૮૮ ૪૫૮૮ 
૭ ઘોઘંબા ૨૨૦૧ ૪૭ ૨૨૪૮ 

કુલ ૨૫૮૪૮ ૩૬૪૮ ૨૯૪૯૬  
 (૩) ઉ ત યોજના અ વયે કેટલા શૌચાલયો 
બનાવવાના બાકી છે? 

  (૩) ઉ ત યોજના અ વય ેશૌચાલયો બનાવવાના બાકી 
નથી. 

--------- 
જનાગઢ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ાૂ માં ફાઈબર લાસ બોટના રિજ ટશન માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૪૭૩૪ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં જનાગઢૂ  અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં તાલુકાવાર 
માછીમારી માટે નવી ફાઈબર લાસની બોટના રિજ ટેશન 
માટે (કોલ બનાવવા માટે) કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) મા હતી દશાવતંુ પ ક-૧ સામેલ છે. 
પ ક-૧ 

િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ મળેલ 
અર ઓ 

કુલ 

માંગરોળ ૫૧ જૂનાગઢ 
માળીયા 
હાટીના 

૧૬ 
૬૭ 

ારકા  ૪૬ દેવભિૂમ 
ારકા  ક યાણપુર ૧૧ 

૬૭ 

 (૨) મળેલ અર ઓ પૈકી િજ ાવાર, તાલુકાવાર 
કેટલી ફાઈબર લાસ બોટના રિજ ટેશન કરવામા ંઆ યા 
અને કેટલાના બાકી છે, 

  (૨) મા હતી દશાવતંુ પ ક-૨ સામેલ છે. 
પ ક-૨ 

િજ ાનંુ નામ તાલુકાનંુ નામ રિજ ટશને  
કરલ ે

અર ઓની 
સં યા 

રિજ ટશને  
માટ બાકી ે

અર ઓની 
સં યા 

માંગરોળ ૫૧ ૦૦ 
જૂનાગઢ માળીયા 

હાટીના 
૧૬ ૦૦ 

દેવભિૂમ 
ારકા  ૦૬ ૪૦ 
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ક યાણપુર ૦૩ ૦૮ ારકા 
ખંભાળીયા ૦૦ ૧૦  

 (૩)  નવી ફાઈબર લાસની બોટના રિજ ટેશન 
કરવામા ંન આ યા હોય તો તેના કારણો શાં છે, અને 

  (૩) અરજદારો તરફથી મળેલ અર ઓમાં અધૂરાશ હોઈ 
તેની પૂતતા કરવા માટે ઘટતા પૂરાવા માંગવામાં આવેલ છે. 

 (૪) યાં સુધીમા ંઆ રિજ ટેશન કરવામાં આવશ?ે   (૪) અરજદારો તરફથી વાંધાઓની અધૂરાશોની પૂતતા 
થયેથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં ટ ટે ર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૯૦ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામા ં ટે ટર ખરીદીમાં સહાય મળેવવા માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૫૨૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૧૧૪૦ 

 (૩)તેમાં કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૬૦૬.૯૦ લાખ 
--------- 

 
ધંધુકા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર ે ૂ રકમ 

૨૩૧૫૪ ી સુરશભાઈ પટલ ે ે (મણીનગર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ાની ધંધુકા બ ર સિમિતને 
આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ 
મંજર કરવામાં આવલે છેૂ , અને 

  (૧) . ૪૮.૩૩/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે ? 

  (૨) . ૪૮.૩૩/- લાખ 

--------- 
 

અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે ે  
૨૪૭૪૭ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ
૧૦ હેકટર તથા અનુસૂિચત િત/અનસુૂિચત જન િતના 
ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હેકટર િવ તારનો 
કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર 
અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છેૂ , અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 
મ િજ ો વષ ખેડૂતોની 

સં યા 
સહાય રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
૧ અમરેલી 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૭૬ ૧૧૨.૭૦ 
૨ ભાવનગર ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યા ં સુધીમાં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમોનસુાર કાયવાહી 
પૂણ થયેથી.  

 
--------- 
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એસ. ટી. િનગમ પાસેથી રા ય સરકારને લેવાની રકમ 
૨૬૦૨૬ ી કીરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત 
માગ વાહન યવહાર િનગમ પાસેથી રા ય સરકારે કેટલી 
રકમ લેવાની નીકળ ેછે, 

  (૧) .૩૩૨૬.૧૨ કરોડ 

 (૨) ઉ ત લેવાની િનકળતી રકમ પેટે વેરા, લોન, 
યાજ અને અ ય યા કારની કેટલી રકમ છે, અન ે

  (૨)  

મ િવગત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ય સરકારને ચૂકવવાની બાકી 

રકમ ( .કરોડમાં) 
૧ ચૂકવવાની બાકી 

લોનની રકમ 
૩૧૪૬.૦૭ 

૨ ચૂકવવાની બાકી લોનના 
યાજની રકમ 

૦.૦૦ 

૩ ચૂકવવાના બાકી પેસે જર 
ટે સની રકમ 

૧૫૭.૩૦ 

૪ ચૂકવવાના બાકી મોટર 
હીકલ ટે સની રકમ 

૨૨.૭૫ 

 કુલ ૩૩૨૬.૧૨  
 (૩) ઉ ત બાકી રકમ  વસલૂવા સરકારે ઉ ત 
િ થિતએ છે ાં બે વષમાં શા પગલાં લીધા?ં  

  (૩)  

મ િવગત સમયગાળો 
રકમ 

( .કરોડમાં) 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮  
૧૫૪.૯૬ ૧ વસુલાત કરેલ 

પેસે જર ટે સ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯  

૭૨.૧૮ 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં મીનીમલ ોસેસ ગ એકમ  થાપવા માટ મળેલ અર ઓે  

૨૨૯૭૧ ી ભરતભાઈ પટલ ે  (વલસાડ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 
વષમાં વલસાડ િજ ામા ં મીનીમલ ોસેસ ગ એકમ  
થાપવા માટે રા ય સરકારન ેકેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૦૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૦૪ 
 (૩) તેમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ આપવા બાબત 

૨૩૦૮૮ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
દ રયામાં માછીમારોની ઓળખ થાિપત કરવા માટેની 
કોઈ  યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા  તો  ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગીર 
સોમનાથ િજ ામાં કેટલા માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ 
આપવામાં આવેલ છે. 

  (૨) ગીર સોમનાથ િજ ામા ં અ યાર સુધીમા ં કલુ -
૬૨૫૬૫ માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ આપવામાં આવેલ 
છે.  ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગીર  સોમનાથ િજ ામા ં
માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ આપવામા ંઆવેલ નથી. 

--------- 
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ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  
૨૪૭૫૬ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામા ં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  (૧) ભાવનગર િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના . તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૧ ઉમરાળા ૮ ૫ 
૨ ગારીયાધાર ૧૦ ૯ 
૩ ઘોઘા ૧૦ ૧૦ 
૪ જસેર ૧૦ ૫ 
૫ તળા  ૬૩ ૧૫ 
૬ પાલીતાણા ૧૯ ૧૩ 
૭ ભાવનગર ૩૧ ૩૧ 
૮ મહવાુ  ૩૫ ૨૧ 
૯ વ ભીપુર ૧૦ ૫ 

૧૦ િશહોર ૨૩ ૧૭ 

બોટાદ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ છે. 
વષવાર લેવાયેલ નમૂના મ તાલુકો 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 
થી 

 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

 તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

૧ બોટાદ ૩૧ ૩૦ 
૨ ગઢડા ૨૦ ૧૫ 
૩ રાણપુર ૧૪ ૧૦ 
૪ બરવાળા ૯ ૧૦  

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માણીત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

ભાવનગર ૩૪૨ ૦૮ 
બોટાદ ૧૩૫ ૦૪  

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) ભાવનગર િજ ામાં ૦૮ િબન માિણત નમૂના 
પૈકી ૦૩ કોટ કેસ કરેલ છે, ૦૧ ની સામે પોલીસ ફરીયાદ 
કરેલ છે, ૦૧ નમૂનામાં નામદાર કોટ ારા ફેર-પૃ થકરણ 
માટે મોકલી આપેલ છે, ૦૧ નમૂનો ફેર-પૃ થકરણમાં 

માિણત થયેલ છે, અને ૦૨ ની સામ ેકાયવાહી ગિતમાં 
છે. યારે બોટાદ િજ ામા ં૦૪ િબન માિણત નમનૂાની સામ ે
૦૪ કોટ કેસ કરેલ છે. 

--------- 
 

બનાસકાંઠા િજ ામાં ઉ ોગ ક ને ક ટર ઉ ોગ શ  કરવા માટ મળેલ અર ઓે ુ ે  
૨૬૦૨૯ ી મહશકમાર પટલ ે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર િજ ા ઉ ોગ કે ને કટીર ઉ ોગ શ  ુ
કરવા માટે સને ૨૦૧૯માં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર િજ ા ઉ ોગ કે ને કટીર ઉ ોગ શ  ુ
કરવા માટે સને ૨૦૧૯માં નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

અનુ. તાલુકાનંુ નામ અર  
૧ પાલનપુર ૧૧૦૦ 
૨ ડીસા ૫૩૮ 
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૩ ધાનેરા ૧૩૭૩ 
૪ વડગામ ૬૨૦ 
૫ દાંતીવાડા ૨૫૬ 
૬ લાખણી ૪૫૧ 
૭ દયોદર ૨૫૪ 
૮ ભાભર ૧૭૧ 
૯ થરાદ ૪૪૯ 

૧૦ અમીરગઢ ૧૮૦ 
૧૧ દાંતા ૨૫૪ 
૧૨ વાવ ૨૦૯ 
૧૩ કાંકરેજ ૬૧૩ 
૧૪ સુઈગામ ૧૯૧ 

કુલ ૬૬૫૯  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી લોન પૂરી ૂ
પાડવા બે કોને ભલામણ કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૫૨૫૯ અર ઓ મંજર કરી બે કોન ેૂ
ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) બે કોને ભલામણ કરવામા ં આવેલ અર ઓ 
પૈકી કેટલી અર ઓમાં બે કો ારા લોન પૂરી પાડવામા ં
આવી? 

  (૩) ૩૭૬૨ અર ઓમા ં બે કો ારા લોન પૂરી 
પાડવામાં આવેલ છે.  

 
વડોદરા અને આણંદ િજ ામાં મનરગા યોજના હઠળ રોજગારીે ે  

 
૨૫૧૮૭ ી અિમત ચાવડા  (આંકલાવ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં મનરેગા યોજના 
અંતગત રા ય અને કે  સરકાર તરફથી 
કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામા ં આવી, 
અન ે

  (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં મનરેગા 
યોજના અંતગત રા ય અન ે કે  સરકાર તરફથી નીચેની િવગતે રકમની 
ફાળવણી કરવામાં આવી. 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
રકમ ( . લાખમાં) 

રા ય ફાળો ક  ફાળોે  
માલ સમાન મજરીૂ  કુલ માલ સમાન મજરીૂ  કુલ 
૧૪૧૧૧.૩૩ ૦.૦૦ ૧૪૧૧૧.૩૩ ૪૩૦૬૭.૫૬ ૧૩૩૮૦૩.૦૧ ૧૭૬૮૭૦.૫૭  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વડોદરા અને આણંદ િજ ામા ંકેટલા 

બકાડ ધારકોને કેટલા માનવ દન 
રોજગારી આપવામા ં આવી, કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વડોદરા અને આણંદ િજ ામા ં
નીચેની િવગતે બકાડ ધારકોન ે માનવ દન રોજગારી આપવામાં આવી 
અને રકમ ચૂકવવામાં આવી. 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
મ િજ ાનંુ નામ બકાડ 

ધારકોની સં યા 
માનવ દન 
રોજગારી 

ચૂકવેલ રકમ  
( . લાખમાં) 

૧ વડોદરા ૭૭૫૧ ૫૦૪૬૭૬ ૯૦૫.૫૪ 
૨ આણંદ ૧૪૬૫૫ ૮૯૫૦૬૦ ૧૫૩૧.૩૫  
--------- 

મોરબી અને પોરબંદર િજ ામાં ટ ટે ર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડીની અર ઓ 
૨૪૭૧૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને પોરબંદર િજ ામા ં
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમા ં સહાય/સબિસડી મળેવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મોરબી અન ે પોરબંદર િજ ામા ં તાલુકાવાર ટે ટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મળેવવા મળલે અર ઓની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

મોરબી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ટકારાં  ૧૧૦ ૧૦૧ 
૨ માળીયા ૮૯ ૫૬ 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 126 

૩ મોરબી ૨૦૨ ૧૧૨ 
૪ વાંકાનેર ૧૭૦ ૧૪૯ 
૫ હળવદ ૫૩૪ ૬૧૩ 

 કુલ.. ૧૧૦૫ ૧૦૩૧ 

પોરબંદર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કુિતયાણા ૧૫૭ ૧૭૨ 
૨ પોરબંદર ૬૬૭ ૪૭૦ 
૩ રાણાવાવ ૧૮૭ ૧૭૧ 
 કુલ.. ૧૦૧૧ ૮૧૩  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ / સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી. 

મોરબી િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ ટકારાં  ૫૫ ૨૫,૯૫,૦૦૦ ૪૮ ૨૨,૫૦,૦૦૦ 
૨ માળીયા ૫૨ ૨૫,૬૫,૦૦૦ ૨૪ ૧૨,૩૦,૦૦૦ 
૩ મોરબી ૯૬ ૪૫,૩૦,૦૦૦ ૪૧ ૧૯,૩૫,૦૦૦ 
૪ વાંકાનેર ૯૭ ૫૦,૨૫,૦૦૦ ૬૬ ૩૨,૭૦,૦૦૦ 
૫ હળવદ ૨૪૫ ૧,૩૨,૦૦,૦૦૦ ૨૨૩ ૧,૧૮,૦૫,૦૦૦ 

 કુલ.. ૫૪૫ ૨,૭૯,૧૫,૦૦૦ ૪૦૨ ૨,૦૪,૯૦,૦૦૦ 

પોરબંદર િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૧ કુિતયાણા ૮૦ ૩૭,૬૫,૦૦૦ ૮૪ ૩૯,૬૦,૦૦૦ 
૨ પોરબંદર ૩૫૫ ૧,૬૩,૫૦,૦૦૦ ૧૫૮ ૭૩,૫૦,૦૦૦ 
૩ રાણાવાવ ૯૧ ૪૧,૫૫,૦૦૦ ૭૨ ૩૨,૮૫,૦૦૦ 

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

મોરબી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ટકારાં  ૫૫ ૫૩ 
૨ માળીયા ૩૭ ૩૨ 
૩ મોરબી ૧૦૬ ૬૬ 
૪ વાંકાનેર ૭૩ ૭૯ 
૫ હળવદ ૨૮૯ ૩૦૧ 
 કુલ.. ૫૬૦ ૫૩૧ 

પોરબંદર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કુિતયાણા ૭૭ ૮૨ 
૨ પોરબંદર ૩૧૨ ૧૮૨ 
૩ રાણાવાવ ૯૬ ૫૬ 
 કુલ.. ૪૮૫ ૩૨૦ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છઃે  

 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
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 િનયત સમય મયાદામા ંદરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  
 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
 અર  કયા પહેલા ખરીદી કરેલ હોવાથી  

 જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેૂ લ ન હોય 
 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓના િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

મોરબી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ટકારાં  ૦ ૦ 
૨ માળીયા ૦ ૦ 
૩ મોરબી ૦ ૫ 
૪ વાંકાનેર ૦ ૪ 
૫ હળવદ ૦ ૮૯ 
 કુલ.. ૦ ૯૮ 

પોરબંદર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કુિતયાણા ૦ ૬ 
૨ પોરબંદર ૦ ૧૩૦ 
૩ રાણાવાવ ૦ ૪૩ 
 કુલ.. ૦ ૧૭૯  

--------- 
નમદા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના કામોે  

૨૩૦૮૩ ીમતી સીમાબેન મોહીલ ે(અકોટા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંનમદા િજ ામા ં વાસનના િવકાસ માટે યા કામો 
હાથ ધરવામાં આ યા, 

 

 (૨) આ થળો ખાતે મુ ય વ ે યા કારની 
સુિવધાનો સમાવેશ થાય છે, અન ે

 

 (૧) અને (૨)  નમદા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં નીચે મુજબ વાસન 
સુિવધા િવકાસના કામો હાથ ધરવામાં આ યા. 
નં. કામનંુ નામ સમાિવ  સુિવધાઓ 
૧ હરિસિ ધમાતા મં દર ખાતે 

િવકાસના કામો. 
તળાવ યુ ટ ફકેશન, વોક 
વ,ે ગઝેબો, તળાવ પ રસર 
ગેબીયન વોલ, પાટ  લોટ 
ડેવલપમે ટ, ટે પલ કોટયાડ 
ફલોર ગ રી લેસમે ટ, 
ડેકોરે ટવ ીલ વક, 
ઈલેકટીક વક વગરેે. 

૨ ભાથી  મં દર, ભાદરવા, 
તા.િતલકવાડા ખાતે િવકાસના 
કામો. 

નવી ધમશાળા, ટોઈલેટ 
લોક, નવી દુકાનો, ગેટ 

કલેડ ગ િવથ સે ડ ટોન 
વક, રીટેઈન ગ વોલ, 
ટે પલ ટેપ ફલોર ગ, 
પાક ગ યવ થા, બેઠક 
યવ થા, ઈલેકટીક વક 

વગેરે. 
૩ ટે યુ ઓફ યુિનટી, કેવડીયા 

આસપાસના િવ તારના 
િવકાસના કામો 

વાસનીઓની સુિવધા માટે 
પી.પી.પી. ધોરણે ટે ટ 
સીટી ઉભા કરવામાં આવેલ 
છે. ટે ટ સીટી ૧ અને ૨ 
ખાતે ઈલેકટીકની કામગીરી, 
ટે ટ સીટી માટે એ ોચ રોડ 
અને પાણીની પાઈપ 
લાઈન, ગઝેબો, રોડ 
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લાઈટ ગ, સાઈને સ, 
બે ચીસ, ડ ટબીન, 
પોટબલ ટોઈલેટ વગરેે. 

૪ દેવમોગરા ખાતે યાહા-મોગી 
મં દર પ રસરનંુ કામ. 

ધમશાળા, મુ ય ાર, 
પાક ગ, પાથ-વે,  ટોઈલેટ 

લોક, સે ટલ િવ ટા, 
દુકાનો વગેરે.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો ખચ 
થવા  પામલે છે ? 

  (૩) .૨૫૪૮.૭૩ લાખ. 

--------- 
મ હસાગર િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના કામોે  

૨૩૦૭૯ ી શેકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મ હસાગર િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટે યા 
કામો હાથ ધરવામાં આ યા, 

 

 (૨) આ થળો ખાતે મુ ય વે યા કારની 
સુિવધાનો સમાવેશ થાય છે, અન ે

 

 (૧) અને (૨)  
અ.નં. થળનું નામ િવગત 

૧ કલે રી, 
તા.ખાનપુર 

૨ જનરલ ટે ટ, ટોઈલટે 
લોક, પાક ગ, બોરવેલ, 

ઇલેિકટ ફકેશન, કીચન હોલ, 
ગાંડા બાવળ સફાઈ, વન કેડી 
અને પાણીની પાઈપલાઇન. 

૨ માનગઢ હીલ, 
તા.સંતરામપુર 

કીચન અન ે ડાયન ગ હોલ, 
કો યુિનટી હોલ, િ જ, 
ભુંગા, યુ પોઈ ટ, યુરલ 
વોલ, ગેટ, પાિકગ, રોડ, 
લે ડ કેિપંગ અને હેર 
શૌચાલય. 

૩ સાતકડાુ ં , 
તા.સંતરામપુર 

ોટે શન વોલ, પગિથયા 
અને રેલ ગ, રે ટ મ, હેર 
શૌચાલય, ઓટલા, ટે ટ 
સાઈટ, વન કેડી, ચેઈન 
લ ક, ફેિ સંગ, પાણીની 
સુિવધા, ઘાટ, કીચન અને 
ડાઈન ગ એરીયા. 

૪ ડાયનોસોર 
ફોસીલ પાક, 
રૈયોલી, 
તા.બાલાિસનોર 

વાયર ફે સ ગ વીથ ટોન 
વોલ, પીવાના પાણીની 
યવ થા, પાણીની ટાંકી, 

િસ યુરીટી મ, ફોિસલ 
ોટે શન પાક, ચેઈન િલંક 

ફે સ રીપેર ગ, ટોયલેટ 
મેન/વુમને, પેવર લોક 
અને લે ડ કેિપંગ. 

૫ ડાયનોસોર 
ડિજટલ 
યુિઝયમ, 

રૈયોલી, 
તા.બાલાિસનોર 

અગાઉ બનાવલે િબ ડ ગની 
અંદર ડાયનાસોરના િવિવધ 
ટે યુ સ હતનું ડીિજટલ 
યુઝીયમ, િથયેટર, 

લાય ેરી, ટકીટ બારી, 
િબ ડ ગ ઉપર ડોમ, 
વી.આઈ.પી. મ, 
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સાઈને સ, ડી. .સેટ, 
રેલ ગ, સીસીટીવી, ફાયર 
ફાઈ ટગં , પીવાનું પાણી 
તથા શૌચાલયની સિુવધા.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો ખચ 
થવા  પામલે છે ? 

  (૩) ` ૧૨૪૬.૧૧ લાખ 

--------- 
તાપી અને નમદા િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 

૨૪૮૦૨ ી પુનાભાઇ ગામીત ( યારા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર 
ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર તાપી અન ેનમદા િજ ામાં તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમા ં
સહાય/સબિસડી મળેવવા મળેલ અર ઓની િવગત નીચે 
મુજબ છે. 

તાપી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ઉ છલ ૫૫ ૭૩ 
૨ કુકરમંુડા ૭૩ ૭૦ 
૩ ડોલવણ ૬૯ ૭૭ 
૪ િનઝર ૮૦ ૭૪ 
૫ યારા ૯૧ ૧૦૦ 
૬ વાલોડ ૪૮ ૪૬ 
૭ સોનગઢ ૧૨૬ ૧૯૨ 
 કુલ.. ૫૪૨ ૬૩૨ 

નમદા િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ગ ડે ર ૬૯ ૭૯ 
૨ ડેડીયાપાડા ૪૬ ૭૯ 
૩ િતલકવાડા ૧૭૫ ૧૮૯ 
૪ નાંદોદ ૨૪૪ ૨૫૮ 
૫ સાગબારા ૩૯ ૭૩ 
 કુલ.. ૫૭૩ ૬૭૮  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ / સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી. 

તાપી િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની 

રકમ 
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની 

રકમ 
૧ ઉ છલ ૨૨ ૧૨,૯૦,૦૦૦ ૨૭ ૧૪,૮૫,૦૦૦ 
૨ કુકરમુંડા ૩૭ ૨૦,૧૦,૦૦૦ ૨૪ ૧૩,૯૫,૦૦૦ 
૩ ડોલવણ ૩૩ ૧૭,૨૫,૦૦૦ ૪૦ ૨૧,૬૦,૦૦૦ 
૪ િનઝર ૨૯ ૧૪,૨૫,૦૦૦ ૨૯ ૧૫,૭૫,૦૦૦ 
૫ યારા ૫૩ ૨૭,૧૫,૦૦૦ ૪૨ ૨૧,૬૦,૦૦૦ 
૬ વાલોડ ૨૬ ૧૫,૦૦,૦૦૦ ૨૬ ૧૪,૧૦,૦૦૦ 
૭ સોનગઢ ૭૦ ૩૬,૬૦,૦૦૦ ૫૯ ૩૧,૬૫,૦૦૦ 

 કુલ.. ૨૭૦ ૧,૪૩,૨૫,૦૦૦ ૨૪૭ ૧,૩૩,૫૦,૦૦૦ 

નમદા િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) મ 
તાલુકાનું 

નામ 
મંજરૂ  સહાયની રકમ  મંજરૂ  સહાયની રકમ  
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અર ઓ અર ઓ 
૧ ગ ડે ર ૩૩ ૧૬,૯૫,૦૦૦ ૪૧ ૧૯,૬૫,૦૦૦ 
૨ ડેડીયાપાડા ૨૩ ૧૧,૪૦,૦૦૦ ૩૩ ૧૫,૬૦,૦૦૦ 
૩ િતલકવાડા ૯૭ ૪૬,૬૫,૦૦૦ ૯૧ ૪૨,૭૫,૦૦૦ 
૪ નાંદોદ ૧૦૨ ૪૮,૭૫,૦૦૦ ૧૧૬ ૫૪,૭૫,૦૦૦ 
૫ સાગબારા ૨૨ ૧૧,૫૫,૦૦૦ ૨૯ ૧૪,૫૫,૦૦૦ 
 કુલ.. ૨૭૭ ૧,૩૫,૩૦,૦૦૦ ૩૧૦ ૧,૪૭,૩૦,૦૦૦  

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆૂ વી, અને 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

તાપી િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ઉ છલ ૩૩ ૨૫ 
૨ કુકરમંુડા ૩૬ ૨ 
૩ ડોલવણ ૩૬ ૨૬ 
૪ િનઝર ૫૧ ૩૧ 
૫ યારા ૩૮ ૩૭ 
૬ વાલોડ ૨૨ ૧૮ 
૭ સોનગઢ ૫૬ ૨૩ 
 કુલ.. ૨૭૨ ૧૬૨ 

નમદા િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ગ ડે ર ૩૬ ૨૮ 
૨ ડેડીયાપાડા ૨૩ ૨૯ 
૩ િતલકવાડા ૭૮ ૫૧ 
૪ નાંદોદ ૧૪૨ ૭૮ 
૫ સાગબારા ૧૭ ૪૪ 
 કુલ.. ૨૯૬ ૨૩૦ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છઃે  

 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
 િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  
 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, પડતર 
અર ઓના િનકાલ શ ય તેટલો વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

તાપી િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ અર ઓની સં યા 
૧ ઉ છલ ૨૧ 
૨ કુકરમંુડા ૪૪ 
૩ ડોલવણ ૧૧ 
૪ િનઝર ૧૪ 
૫ યારા ૨૧ 
૬ વાલોડ ૨ 
૭ સોનગઢ ૧૧૦ 
 કુલ.. ૨૨૩ 

નમદા િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ અર ઓની સં યા 
૧ ગ ડે ર ૧૦ 
૨ ડેડીયાપાડા ૧૭ 
૩ િતલકવાડા ૪૭ 
૪ નાંદોદ ૬૪ 
૫ સાગબારા ૦ 
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 કુલ.. ૧૩૮  
--------- 

નવસારી િજ ામાં અનાજના જ થાનું િવતરણ 
૨૩૦૧૭ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંરા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ં
અ પૂણા યોજના) હેઠળ નવસારી િજ ામા ં કેટલા 
અનાજના જ થાનું િવતરણ કરવામાં આ યુ,ં અન ે

  (૧) નવસારી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (મા ંઅ પૂણા યોજના) 
હેઠળ છે ા એક વષમાં કલ ુ ૫૫૪૮૫.૭૪ મે.ટન અનાજના 
જ થાનું િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) કયા માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામા ં
આ યું ? 

  (૨) રા ીય અ  સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માં અ પૂણા 
યોજના) હેઠળ અનાજનું નીચે મુજબના સમયગાળા અન ે
દશાવેલ માણ-ભાવથી િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

િવતરણ 
નો 

સમયગાળો 

કટગરીે ે  ઘ  
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

ચોખા 
( ક. ા.) 

ભાવ 
િત 

કલો 
( .) 

કુલ 
અનાજ 

( ક. ા.) 

AAY 
(કાડ 
દીઠ) 

૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ ય-ુ
૨૦૧૯ થી 
ડસે બર-

૨૦૧૯ PHH 
( યિ ત 
દીઠ) 

૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

 
--------- 

વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  
૨૪૮૧૪ ી તુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
અને ડાંગ િજ ામા ંિજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનું સંવગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ વલસાડ અન ે
ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકામૂ ે  
અ. 
 નં. 

સંવગનંુ નામ આરટીઓ 
વલસાડ 

એઆરટીઓ 
ડાંગ-આહવા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ ૦૦ 
૪ મોટર વાહન િનરી ક ૧૯ ૦૪ 
૫ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૨૧ ૦૫ 
૬ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૭ હેડ લાક ૦૩ ૦૧ 
૮ િસિનયર લાક ૦૬ ૦૧ 
૯ જુિનયર લાક ૧૭ ૦૪ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૩ ૦૦ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ ડાઇવર ૦૨ ૦૦ 
૧૫ નાયક ૦૧ ૦૦ 
૧૬ પટાવાળા ૧૪ ૦૦ 
૧૭ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 

 કુલ.. ૯૪ ૧૬  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જ યાઓ 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
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ખાલી છે, અન ે
આર.ટી.ઓ. વલસાડ એ.આર.ટી.ઓ. ડાંગ-આહવા 

અ. નં. સંવગનું નામ 
ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૪ મોટર વાહન િનરી ક ૧૧ ૦૮ ૦૩ ૦૧ 
૫ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૯ ૦૨ ૦૫ ૦૦ 
૬ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૭ હેડ લાક ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 
૮ િસિનયર લાક ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૯ જિનયરુ  લાક ૦૭ ૧૦ ૦૨ ૦૨ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૪ ડાઇવર ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૫ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૬ પટાવાળા ૦૧ ૧૩ ૦૦ ૦૦ 
૧૭ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 કલુ  ૪૮ ૪૬ ૧૨ ૦૪  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયાં સુધીમા ં 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.ે  

 
--------- 

ખેડા િજ ામાં લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝ કટબો માટ યિ તગત શૌચાલયુ ેું  
૨૩૦૫૬ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખેડા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) 
યોજના અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કેટલા કટબો ુ ું
માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ખેડા િજ ામા ંતા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં વ છ ભારત િમશન ( ામીણ) યોજના 
અંતગત લે ટ આઉટ બેિન ફશરીઝના કલ ુ ૭૬૮૦ કટબો ુ ું
માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યા. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ .૮૧૭.૨૦ લાખનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

૨૩૦૭૨ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િ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 ં
પંચમહાલ િ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 
કુલ 

૨૯,૩૭,૩૦૬ ૩૨,૮૨,૪૬૪ ૬૨,૧૯,૭૭૦  
 (૨) તેની સામ ે ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા   (૨) તેની સામે ઉ ત િ થિતએ વષવાર નીચેની િવગતે 
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માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અન ે 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 
કુલ 

૩૭,૯૮,૭૨૯ ૩૦,૩૩,૦૯૧ ૬૮,૩૧,૮૨૦  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ 
છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧૩,૭૧,૪૬૧ ૧૨,૪૭,૨૨૬ ૨૬,૧૮,૬૮૭  
--------- 

ભાવનગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે  
૨૩૧૦૮ ી ભીખાભાઇ બારયા ૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય કટીર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભાવનગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ભાવનગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વય ે
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  
૧ ભાવનગર ૨૪૮૪ 
૨ ગારીયાધાર ૮૭ 
૩ ઘોઘા ૧૮૪ 
૪ જસેર ૧૨૬ 
૫ મહવાુ  ૬૭૪ 
૬ પાલીતાણા ૩૮૭ 
૭ િસહોર ૯૫૮ 
૮ તળા  ૬૭૪ 
૯ ઉમરાળા ૨૧૬ 

૧૦ વલભીપુર ૧૭૫ 
 કલુ .. ૫૯૬૫  

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

  (૨) તે પૈકી  નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
ભલામણ કરેલ અર  

૫૧૩૩ 

બકો ારા મંજર કરેલ ૂ
અર  

૨૮૨૯ 

 
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજર કરવામાં આવીૂ ?   (૩) ` ૨૫૫૮.૫૪ લાખની સહાય મંજર ૂ કરવામા ં

આવી. 
--------- 

 
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૬૪૧ ીમતી સંતોકબેન અરોઠીયા (રાપર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
બનાસકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનું સંવગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ક છ અન ે
બનાસકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું 
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમૂ ની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મંજૂર થયેલ મહકમે  

અ. નં. સંવગનું નામ આરટીઓ ભૂજ 
(ક છ) 

આરટીઓ 
પાલનપરુ 

(બનાસકાંઠા) 
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૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૩ ૦૩ 

૩ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૪ મોટર વાહન િનરી ક ૨૦ ૨૭ 
૫ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૨૩ ૩૪ 
૬ જનસંપક અિધકારી ૦૨ ૦૧ 
૭ હેડ લાક ૦૪ ૦૩ 
૮ િસિનયર લાક ૦૭ ૦૭ 
૯ જુિનયર લાક ૨૫ ૧૯ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૨ ૦૦ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૨ ૦૩ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૧ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૨ ૦૧ 
૧૪ ડાઇવર ૦૨ ૦૩ 
૧૫ નાયક ૦૧ ૦૩ 
૧૬ પટાવાળા ૦૪ ૨૨ 
૧૭ વોચમેન ૦૧ ૦૧ 

 કુલ ૧૦૧ ૧૨૯  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે અને કેટલી જ યાઓ 
ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 

આરટીઓ ભૂજ (ક છ) 
આરટીઓ પાલનપુર 

(બનાસકાંઠા) અ. નં. સંવગનું નામ 
ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

૩ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૪ મોટર વાહન િનરી ક ૧૨ ૦૮ ૧૭ ૧૦ 
૫ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૭ ૦૬ ૨૮ ૦૬ 
૬ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 
૭ હેડ લાક ૦૨ ૦૨ ૦૩ ૦૦ 
૮ િસિનયર લાક ૦૪ ૦૩ ૦૪ ૦૩ 
૯ જિનયરુ  લાક ૧૧ ૧૪ ૧૫ ૦૪ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૨ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 
૧૪ ડાઇવર ૦૨ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 
૧૫ નાયક ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૨ 
૧૬ પટાવાળા ૦૨ ૦૨ ૦૬ ૧૬ 
૧૭ વોચમેન ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

 કલુ  ૫૩ ૪૮ ૮૧ ૪૮ 
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાએ બાૂ કીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે  
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નમદા િજ ામાં વાસનના િવકાસ માટના કામોે  
૨૩૦૮૨ ી શૈલેષભાઈ મહતાે   (ડભોઈ) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામા ં વાસનના િવકાસ માટે યા કામો 
હાથ ધરવામાં આ યા, 

  (૧) અને  (૨)  નમદા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં નીચે મુજબ વાસન 
સુિવધા િવકાસના કામો હાથ ધરવામાં આ યા. 

 (૨) આ થળો ખાતે મુ ય વે યા કારની 
સુિવધાનો સમાવેશ થાય છે, અન ે

 અ. 
નં. 

કામનંુ નામ સમાિવ  સુિવધાઓ 

૧ હરિસિ ધ માતા મં દર 
ખાતે િવકાસના કામો. 

તળાવ યુ ટ ફકેશન, વોક વ,ે 
ગઝેબો, તળાવ પ રસર ગેબીયન 
વોલ, પાટ  લોટ ડેવલપમે ટ, 
ટે પલ કોટયાડ લોર ગ 
રી લસેમે ટ, ડેકોરે ટવ ીલ વક, 
ઈલે ટીક વક વગેરે. 

૨ ભાથી  મં દર, 
ભાદરવા, 
તા.િતલકવાડા ખાત ે
િવકાસના કામો. 

નવી ધમશાળા, ટોઈલેટ લોક, 
નવી દુકાનો, ગેટ લેડ ગ િવથ 
સે ડ ટોન વક, રીટેઈન ગ વોલ, 
ટે પલ ટેપ લોર ગ, પાિકગ 
યવ થા, બેઠક યવ થા, 

ઈલે ટીક વક વગેરે. 
૩ ટે યુ ઓફ યુિનટી, 

કેવડીયા આસપાસના 
િવ તારના કામો 

વાસીઓની સુિવધા માટે 
પી.પી.પી. ધોરણે ટે ટ સીટી ઉભા 
કરવામાં આવેલ છે. ટે ટ સીટી ૧ 
અને ૨ ખાતે ઈલે ટીકની 
કામગીરી, ટે ટ સીટી માટે એ ોચ 
રોડ અને પાણીની પાઈપ લાઈન, 
ગઝેબો, રોડ લાઈટ ગ, 
સાઈને સ, બે ચીસ, ડ ટબીન, 
પોટબલ ટોઈલેટ વગરેે. 

૪ દેવમોગરા ખાત ે
યાહા-મોગી મં દર 
પ રસરનંુ કામ. 

ધમશાળા, મુ ય ાર, પાિકગ, 
પાથ-વ,ે ટોઈલેટ લોક, સે ટલ 
િવ ટા, દુકાનો વગેરે.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલો ખચ 
થવા  પામલે છે ? 

  (૩) ` ૨૫૪૮.૭૩ લાખ. 

પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 
૨૩૦૩૬ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અને 

  (૧) ૨૪૦૧૮ નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલી આવક થઈ ?   (૨) . ૨૩.૧૫ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

છોટાઉદેપુર િજ ામાં વાસન થળ તરીક પસંદગીે  
૨૪૭૮૭ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં વાસન થળ તરીકે કયા થળોની પસંદગી 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામા ં નીચે મુજબના થળોએ િવકાસની કામગીરી 
કરવામા ંઆવેલ છેઃ 
- બોડેલી તાલુકા ખાતેઃ ઝંડ હનુમાન, તરગોળ તળાવ, 
કેવડી ઈકો ટરીઝમ તથા બકે ર મહાદેવ મં દરુ . 
- વાંટ તાલુકા ખાતેઃ હાંફે ર મં દર. 
-સંખેડા તાલુકા ખાતેઃ રણછોડરાય  મં દર તથા સોનગીરી 
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ઈ ાલ 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર, ઉ ત 

વાસન થળવાર િવકાસના કયા કામો માટે કેટલી રકમ 
મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) મંજર થયેલ કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણ થયા ૂ
અને કેટલા બાકી છે, અન ે

 

 (૨) અને    (૩)  
મ વાસન 

થળનંુ 
નામ 

તા.૧-૧-૧૮ 
થી તા.૩૧-

૧૨-૧૮ 

તા.૧-૧-૧૯ 
થી તા.૩૧-

૧૨-૧૯ 

કામ સંબંધે 
હાલની 

પ રિ થિત 
૧ તરગોળ 

તળાવ 
શૂ ય ૧ કરોડ બાકી 

૨ કેવડી ઈકો 
ટુરીઝમ 

શૂ ય ૧ કરોડ બાકી 

 
 (૪) બાકી કામો યારે પૂણ થશ?ે   (૪) (૧) તરગોળ તળાવ ઈકો ટરીઝમ સાઈટ ુ

ંબુઘોડા વ ય િવ તારમાં આવેલ હોવાથી વન િવભાગ 
સંબંિધત મંજરી મ ેથી કાુ મગીરી પૂણ કરવામાં આવશ.ે 
  (૨) કેવડી ઈકો ટરીઝમ સંબંધે વન િવભાગ ારા ુ
કામગીરી કરવાની થતી હોઈ િજ ા શાસન ારા સદર 

ા ટ િજ ા વન સંર ક ી, છોટાઉદેપુરને ફાળવી સ વરે 
કામગીરી પૂણ કરવામાં આવશ.ે 

 
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ટ ટે ર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડીની અર ઓ 

૨૪૭૬૫ ી િનરજન પટલં ે   (પેટલાદ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાં તાલુકાવાર 
ટે ટર ખરીદીમા ં સહાય/સબિસડી મેળવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર આણંદ અન ેખેડા િજ ામા ંતાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમા ં
સહાય/સબિસડી મેળવવા નીચે મુજબની અર ઓ મળી. 

આણંદ 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ આંકલાવ ૧૨૫ ૧૫૦ 
૨ આણંદ ૧૬૮ ૨૧૧ 
૩ ઉમરેઠ ૯૫ ૧૩૧ 
૪ ખંભાત ૨૭૯ ૪૨૫ 
૫ તારાપુર ૧૭૩ ૩૬૧ 
૬ પેટલાદ ૧૫૩ ૧૮૭ 
૭ બોરસદ ૧૯૪ ૧૯૮ 
૮ સોિજ ા ૮૩ ૧૧૪ 

 કુલ ૧૨૭૦ ૧૭૭૭ 

ખેડા 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કઠલાલ ૧૩૭ ૨૦૧ 
૨ કપડવંજ ૪૫૪ ૪૬૮ 
૩ ખેડા ૧૨૫ ૧૭૮ 
૪ ગળતે ર ૩૮ ૭૫ 
૫ ઠાસરા ૧૪૦ ૧૫૭ 
૬ ન ડયાદ ૧૨૫ ૧૬૫ 
૭ મહધાુ  ૭૮ ૧૧૯ 
૮ મહેમદાવાદ ૧૫૦ ૨૨૬ 
૯ માતર ૧૩૧ ૨૪૦ 

૧૦ વસો ૭૬ ૧૧૩ 
 કુલ ૧૪૫૪ ૧૯૪૨  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ / સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી. 

આણંદ 
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૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ આંકલાવ ૬૫ ૨૯,૫૫,૦૦૦ ૫૬ ૨૫,૬૫,૦૦૦ 
૨ આણંદ ૧૦૪ ૪૮,૬૦,૦૦૦ ૯૦ ૪૧,૭૦,૦૦૦ 
૩ ઉમરેઠ ૪૨ ૧૯,૮૦,૦૦૦ ૪૪ ૨૦,૧૦,૦૦૦ 
૪ ખંભાત ૧૪૩ ૬૮,૨૫,૦૦૦ ૧૮૫ ૮૭,૭૫,૦૦૦ 
૫ તારાપુર ૭૨ ૩૫,૪૦,૦૦૦ ૧૫૧ ૭૨,૬૦,૦૦૦ 
૬ પેટલાદ ૯૧ ૪૧,૫૫,૦૦૦ ૮૦ ૩૬,૪૫,૦૦૦ 
૭ બોરસદ ૧૦૨ ૪૬,૫૦,૦૦૦ ૯૦ ૪૦,૯૫,૦૦૦ 
૮ સોિજ ા ૫૦ ૨૩,૨૫,૦૦૦ ૬૫ ૨૯,૮૫,૦૦૦ 

 કુલ.. ૬૬૯ ૩,૧૨,૯૦,૦૦૦ ૭૬૧ ૩,૫૫,૦૫,૦૦૦ 

ખેડા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ  

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ  

૧ કઠલાલ ૮૨ ૩૭,૫૦,૦૦૦ ૫૨ ૨૩,૫૫,૦૦૦ 
૨ કપડવંજ ૧૯૭ ૯૦,૦૦,૦૦૦ ૨૦૩ ૯૧,૮૦,૦૦૦ 
૩ ખેડા ૭૧ ૩૩,૭૫,૦૦૦ ૧૦૭ ૫૦,૨૫,૦૦૦ 
૪ ગળતે ર ૨૨ ૧૦,૩૫,૦૦૦ ૩૭ ૧૭,૧૦,૦૦૦ 
૫ ઠાસરા ૭૦ ૩૨,૫૫,૦૦૦ ૫૮ ૨૬,૭૦,૦૦૦ 
૬ ન ડયાદ ૫૭ ૨૫,૮૦,૦૦૦ ૭૫ ૩૪,૩૫,૦૦૦ 
૭ મહધાુ  ૪૦ ૧૮,૦૦,૦૦૦ ૫૨ ૨૩,૮૫,૦૦૦ 
૮ મહેમદાવાદ ૬૭ ૩૧,૩૫,૦૦૦ ૧૩૫ ૬૨,૧૦,૦૦૦ 
૯ માતર ૭૨ ૩૪,૦૫,૦૦૦ ૧૧૫ ૫૩,૭૦,૦૦૦ 

૧૦ વસો ૩૭ ૧૬,૬૫,૦૦૦ ૫૬ ૨૫,૮૦,૦૦૦ 
 કુલ.. ૭૧૫ ૩,૩૦,૦૦,૦૦૦ ૮૯૦ ૪,૦૯,૨૦,૦૦૦  

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વ ે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

આણંદ 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ આંકલાવ ૬૦ ૮ 
૨ આણંદ ૬૪ ૨૬ 
૩ ઉમરેઠ ૫૩ ૪ 
૪ ખંભાત ૧૩૬ ૩૦ 
૫ તારાપુર ૧૦૧ ૨૨ 
૬ પેટલાદ ૬૨ ૮ 
૭ બોરસદ ૯૨ ૧૩ 
૮ સોિજ ા ૩૩ ૨ 

 કુલ ૬૦૧ ૧૧૩ 

ખેડા 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કઠલાલ ૫૫ ૮૮ 
૨ કપડવંજ ૨૫૭ ૨૨૧ 
૩ ખેડા ૫૪ ૬૪ 
૪ ગળતે ર ૧૬ ૩૦ 
૫ ઠાસરા ૭૦ ૭૨ 
૬ ન ડયાદ ૬૮ ૬૯ 
૭ મહધાુ  ૩૮ ૪૫ 
૮ મહેમદાવાદ ૮૩ ૮૬ 
૯ માતર ૫૯ ૯૯ 

૧૦ વસો ૩૯ ૫૦ 
 કુલ ૭૩૯ ૮૨૪ 
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ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છઃે  

-  િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
-  િનયત સમયમયાદામા ંદરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  
-  અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
-  જ રી પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  
-  અર ઓ પા તા ધરાવતી ન હોય 

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

આણંદ 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ આંકલાવ ૦ ૮૬ 
૨ આણંદ ૦ ૯૫ 
૩ ઉમરેઠ ૦ ૮૩ 
૪ ખંભાત ૦ ૨૧૦ 
૫ તારાપુર ૦ ૧૮૮ 
૬ પેટલાદ ૦ ૯૯ 
૭ બોરસદ ૦ ૯૫ 
૮ સોિજ ા ૦ ૪૭ 

 કુલ.. ૦ ૯૦૩ 

ખેડા 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કઠલાલ ૦ ૬૧ 
૨ કપડવંજ ૦ ૪૪ 
૩ ખેડા ૦ ૭ 
૪ ગળતે ર ૦ ૮ 
૫ ઠાસરા ૦ ૨૭ 
૬ ન ડયાદ ૦ ૨૧ 
૭ મહધાુ  ૦ ૨૨ 
૮ મહેમદાવાદ ૦ ૫ 
૯ માતર ૦ ૨૬ 

૧૦ વસો ૦ ૭ 
 કુલ ૦ ૨૨૮  

--------- 
ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૭૪૦ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું 
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમૂ ની િવગતે નીચે મુજબ છે. 

મંજૂર થયેલ મહકમે  
અ. નં. સંવગનું નામ એઆરટીઓ 

ગીરસોમનાથ 
આરટીઓ 
ભાવનગર 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૧ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૭ 
૬ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૯ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૨ 
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૮ હેડ લાક ૦૧ ૦૩ 
૯ િસિનયર લાક ૦૨ ૦૬ 

૧૦ જુિનયર લાક ૦૮ ૨૦ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ 
૧૩ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ 
૧૪ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૫ ડાઇવર ૦૦ ૦૧ 
૧૬ નાયક ૦૦ ૦૧ 
૧૭ પટાવાળા ૦૦ ૦૯ 
૧૮ વોચમેન ૦૦ ૦૧ 

 કુલ ૨૧ ૬૭  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે અને કેટલી જ યાઓ 
ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 

એઆરટીઓ ગીર સોમનાથ આર.ટી.ઓ. ભાવનગર 
અ. નં. સંવગનું નામ 

ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૦ ૦૫ ૦૨ 
૬ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૨ ૦૭ ૦૨ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૮ હેડ લાક ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૧ 
૯ િસિનયર લાક ૦૨ ૦૦ ૦૪ ૦૨ 

૧૦ જિનયરુ  લાક ૦૫ ૦૩ ૧૪ ૦૬ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૪ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૫ ડાઇવર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૬ નાયક ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૭ પટાવાળા ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૪ 
૧૮ વોચમેન ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

 કલુ  ૧૩ ૦૮ ૪૩ ૨૪ 
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સધુીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાૂ એ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
અમે રકામાં ગુજરાતનો ચાર કરવા ા ટની ફાળવણી 

૨૪૬૮૯ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય વાસન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમે રકામા ં ગુજરાતનો વાસન ે ે ચાર 
કરવા માટે કઈ સં થા/એજ સીને કેટલી ા ટની ફાળવણી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) અને  (૨)  
  અમે રકામાં ગુજરાતનો વાસન ે ે ચાર કરવા 
માટે વષ ૨૦૧૮મા ં સી. .સી.આઈ. એસોસીએશનન ે
'ચાલો ગુજરાત-ચાલો-ઈિ ડયા' ઈવે ટ આયોિજત કરવા 
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 (૨) તે પૈકી કઈ સં થા/એજ સી ારા અમે રકામા ં
ગુજરાતનો ચાર કરવા માટે કઈ-કઈ ઈવે ટનું આયોજન 
કરવામા ંઆ યુ,ં 

 માટે ` ૫૯ લાખ તથા વ ભ યુથ ઓગનાઈઝેશનન ે

વૈ ણવ ક વે શન ઈવે ટ માટે `૫૦ લાખ ા ટ 
ફાળવવામા ં આવી. વષ ૨૦૧૯મા ં કોઈ ઈવે ટ યોજલે ન 
હોઈ ા ટ ફાળવલે નથી. 

 (૩) ઉ ત સં થા/એજ સી ારા ગેરરીિત થઈ 
હોવાની કેટલી ફ રયાદો છે ા બે વષમા ં વષવાર સરકારન ે
મળી, અન ે

  (૩) શૂ ય 

 (૪) મળેલ ફ રયાદો અ વયે કોની સામે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નવા ન ધાયેલ ડાઈિવંગ લાયસ સ 

૨૩૦૪૨ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ  (દહેગામ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા 
નવા ડાઈિવગં લાયસ સ ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૧૪૧૪૧ નવા ડાઈિવંગ લાયસ સ ન ધવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) .૩.૪૮ કરોડની આવક થઈ. 
--------- 

ધંધુકા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  
૨૩૧૫૫ ી જગદીશભાઈ પટલે   (અમરાઈવાડી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ િજ ાની ધંધુકા બ ર સિમિતને 
આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ 
મંજર કરવામાં આવલે છેૂ , અને 

  (૧) . ૪૮.૩૩/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે ? 

  (૨) . ૪૮.૩૩/- લાખ 

--------- 
ગઢડા, ઉમરાળા અને વ ભીપુર તાલુકામાં પાક વીમો ચૂકવવા બાબત 

૨૪૭૫૯ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બોટાદ અન ે
ભાવનગર િજ ાના ગઢડા, ઉમરાળા અન ે વ ભીપુર 
તાલુકાના ખેડતોન ે વષ ૂ ૨૦૧૯માં પાકમાં થયેલ નુકસાન 
પેટે ઓનલાઈન અર  ન થઈ શકી હોય તેવા ખેડતોન ેપાક ૂ
િવમો ચૂકવવાનું આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ધાનમં ી ફસલ િવમા યોજનાની માગદિશકા 
મુજબ નુકસાની માટે ઓનલાઈન અર  કરવાની કોઈ 

ગવાઈ નથી. 

 (૨)  હા, તો આવા ખેડતોને યાં સુધીમાં પાક ૂ
વીમો ચૂકવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં પેટોલે /ડીઝલ પંપોની તપાસ 

૨૩૦૨૦ ડો.આશાબેન પટલે   ( ઝા) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ામાં ધી લીગલ મેટોલો  એ ટ 
૨૦૦૯ હેઠળ કલ ુ ૪૫૧ પેટોલ/ડીઝલ પંપોની તપાસ 
કરવામા ંઆવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પેટોલ/ડીઝલ પંપોમા ં ગેરરીિત 
માલુમ પડી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૨ (બે) પેટોલ/ડીઝલ પંપમાં ગેરરીિત 
માલુમ પડી. 
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ કસુરવારો સામે શું પગલા ં
લેવામા ંઆ યા? 

  (૩) જ ે અ વયે ૧ એકમ સામે ધી લીગલ મેટોલો  
એ ટ ૨૦૦૯ની કલમ ૨૪/૩૩ અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા 
માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૨૦૦૦/- (અંકે િપયા બે હ ર) 
વસૂલ કરેલ છે, તથા ૧ એકમ સામ ે ગુજરાત કાનનુી 
માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ ના િનયમ 
૨૨/૫ અંતગત ગુ હો ન ધી ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે િપયા 
૧૦૦૦/- (અંકે િપયા એક હ ર) એમ કલ િપયા ુ
૩૦૦૦/- (અંકે િપયા ણ હ ર) વસલૂ કરેલ છે. 

--------- 
ચોટીલા ખાતે હાઈવે પર પીકઅપ ટ ડ બનાવવાની પડતર રજઆતે ૂ /દરખા ત 

૨૪૭૦૫ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરેુ નગર 
િજ ાના ચોટીલા ખાતે હાઈવે પરના બે પીકઅપ ટે ડ 
પોઈ ટ સુિવધાયુ ત પીકઅપ ટે ડ બનાવવાની કોઈ 
રજઆત કે દરખા ત સરકારમા ંપડતર છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે,  

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત દરખા ત યારથી પડતર છે,   (૨)  રહેતો નથી. 
 (૩) ઉ ત દરખા ત પડતર રહેવાના શા કારણો છે, 
અન ે

  (૩)  રહેતો નથી. 

 (૪) યાં સુધીમાં ઉ ત દરખા તને મંજરી આપવામા ંૂ
આવશે ? 

  (૪)  રહેતો નથી. 

--------- 
સુરત િજ ામાં ટકટર ખરીદીમાં સહાય મેળવવા માટ મળેલ અર ઓે ે  

૨૨૯૯૧ ીમતી ઝંખનાબેન પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ામાં ટેકટર ખરીદીમા ંસહાય મળેવવા માટે 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૫૨૫  
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓમા ં સહાય ચૂકવવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૧૧૪૦ 

 (૩) તેમાં કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી 
? 

  (૩) .૬૦૬.૯૦ લાખ.   

--------- 
ક છ િજ ામાં જળસં હ માટ હાથ ધરલ કામોે ે  

૨૩૦૬૭ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
ક પોન ટ) અંતગત ક છ િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર જળસં હ માટે 
કેટલા કામો હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૪૭૮ કામો ૩૭૫ કામો  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ જળસં હના કલ કેટલા કામો ુ
પૂણ કરેલ છે, અન ે

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૪૭૮ કામો ૩૭૫ કામો  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તેની પાછળ કેટલો ખચ થયેલ 
છે ? 

  (૩)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
.૮૮૨ લાખ . ૫૫૧ લાખ  

--------- 
ધાનમં ી ફસલ વીમા યોજનાની ગાઈડલાઈનમાં સુધારા  

૨૬૦૨૩ ી તાપ દૂધાત (સાવરકંુડલા) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના ચોથા સ માં તા. ૦૮-૦૭-૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજ ૂ
થયેલ *૧૫૨૧૮ (અ તાઃ ૧૨૧ અ વય)ે માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાની 
ગાઈડલાઈનમા ં મરિજયાત પાકવીમાનો િવક પ આપવા 
સ હતના સુધારા કરવા અંગે તા.૨-૧-૨૦૧૮ અન ે
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ના પ થી રા ય સરકારે કે  સરકારન ે
સૂચનો કરેલ તે અંગે તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની િ થિતએ કે  
સરકાર સાથે પરામશ ચાલુ હતો તે હકીકત ખરી છે, અન ે

  (૧) હા. 

 (૨)  હા, તો ઉકત પરામશનો કે  સરકારે 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ શું  િતભાવ આપેલ છે ? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનાન ે
મરિજયાત કરવા બાબતે ભારત સરકાર ી ારા રા ય 
સરકાર ીના સૂચનો માંગેલ છે. 

ગીર સોમનાથ િજ ામાં માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ આપવા બાબત 
૨૩૦૮૯ ી અરિવંદ રયાણી ૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
દ રયામાં માછીમારોની ઓળખ થાિપત કરવા માટેની 
કોઈ યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગીર 
સોમનાથ િજ ામાં કેટલા માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ગીર સોમનાથ િજ ામા ં અ યાર સુધીમા ં કલુ -
૬૨૫૬૫ માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ આપવામાં આવેલ 
છે. ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગીર સોમનાથ િજ ામા ં
માછીમારોને બાયોમેટીક કાડ આપવામા ંઆવેલ નથી.  

પાલનપુર એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નવા ન ધાયેલ ડાઈવ ગ લાયસ સ 
૨૩૦૩૯ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ંપાલનપુર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૧૫૫૭૬ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરિમયાન કેટલી આવક થઈ ?   (૨) .૧.૬૪  કરોડની આવક થઈ.  
--------- 

અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં અનાજના સં હ માટ આવેલા ગોડાઉનો ે ે  
૨૩૧૮૮ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
શહેર અન ે િજ ામા ં અનાજના સં હ માટે કલ કેટલા ુ
ગોડાઉનો આવેલા છે, 

  (૧) અમદાવાદ શહેર અન ે અમદાવાદ િજ ામા ં
અનાજના સં હ માટે કલ ુ ૭૯ ગોડાઉનો આવેલા છે.  

 (૨) આ દરેક ગોડાઉનની સં હ શિકત કેટલી છે,   (૨) અમદાવાદ શહેર અને અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ 
કલ ુ ૭૯ ગોડાઉનોની કલ સં હ િશકત ુ ૫૨,૫૫૦ મે.ટન છે. 
જનેી ગોડાઉનવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 

શહરે  ગોડાઉનની સં યા સં હ શ કત 
૫૮ ૫૦૦ મે.ટન 
૬ ૧૦૦૦ મે.ટન 

અમદાવાદ શહેર 

૧ ૧૫૦૦ મે.ટન 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  143 

૧ ૨૦૦૦ મે.ટન 
૧ ૧૫૦ મે.ટન 

સાણંદ 
૧ ૫૦૦ મે.ટન 
૨ ૫૦૦ મે.ટન 

િવરમગામ 
૧ ૧૦૦૦ મે.ટન 
૧ ૧૦૦૦ મે.ટન 

ધોળકા 
૧ ૨૦૦૦ મે.ટન 
૧ ૭૦૦ મે.ટન 
૧ ૧૦૦૦ મે.ટન ધંધુકા 
૧ ૨૦૦૦ મે.ટન 

બાવળા ૨ ૧૫૦૦ મે.ટન 

અમદાવાદ િજ ો 

ધોલેરા ૧ ૨૦૦૦ મે.ટન 
કલુ  ૭૯ ૫૨,૫૫૦ મે.ટન  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત 
ગોડાઉનોમા ંઅનાજનો કલ કેટલો જ થો સડીુ  ગયેલ છે કે 
બગડી ગયેલ છે, અન ે

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઉ ત ગોડાઉનોમા ં
અનાજનો કોઈ જ થો સડી ગયેલ કે બગડી ગયેલ નથી. 

 (૪) તે બાબતે જવાબદારો સામે શા પગલાં લીધાં ?   (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 
૨૩૦૩૩ ી દુ યંતભાઈ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) ૪૫૩૩૪ નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલી આવક થઈ ?   (૨) .૮૫.૦૨  કરોડની આવક થઈ.  
ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે નવા ન ધાયેલ વાહનો 

૨૩૦૩૫ ી અ ણિસંહ રણા  (વાગરા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ભ ચ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામાં આ યા, અન ે

  (૧) ૪૫૩૩૪ નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા. 

 (૨) તે માટે કેટલી આવક થઈ ?   (૨) .૮૫.૦૨  કરોડની આવક થઈ.  
--------- 

સુર નગર અને મોરબી િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે ે  
૨૪૬૯૭ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ
૧૦ હેકટર તથા અનુસિૂચત િત/અનુસિૂચત જન િતના 
ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હેકટર િવ તારનો 
કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમા ં વષવાર 
સુરે નગર અન ે મોરબી િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છેૂ , અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 
િજ ો વષ ખેડૂતોની 

સં યા 
રકમ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

સુરે નગર 
૨૦૧૯-૨૦ ૨૬ ૨૮.૨૬ 

મોરબી ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
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 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમોનસુાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ.  

--------- 
 

ગાંધીનગર અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 
 

૨૪૬૭૭ ડો.સી.જ.ે ચાવડા  (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામાં 
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ગાંધીનગર અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામાં તાલુકાવાર 
ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા નીચે મુજબની 
અર ઓ મળી. 

ગાંધીનગર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 
૧ કલોલ ૧૫૯ ૨૮૭ 
૨ ગાંધીનગર ૩૮૫ ૪૭૮ 
૩ દહેગામ ૪૬૭ ૫૮૩ 
૪ માણસા ૨૪૬ ૨૩૮ 

કુલ ૧૨૫૭ ૧૫૮૬ 

છોટાઉદેપુર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 
૧ વાંટ ૭૨ ૯૧ 
૨ છોટાઉદેપુર ૬૨ ૧૫૪ 
૩ જતેપુરપાવી ૧૩૭ ૨૨૫ 
૪ નસવાડી ૧૩૦ ૧૮૫ 
૫ બોડેલી ૨૬૦ ૩૦૨ 
૬ સંખેડા ૩૦૫ ૩૪૩ 

કુલ ૯૬૬ ૧૩૦૦  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામાં આવી. 

ગાંધીનગર િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ કલોલ ૭૦ ૩૧,૯૫,૦૦૦ ૧૫૩ ૬૯,૪૫,૦૦ 

૨ ગાંધીનગર ૧૭૦ ૭૯,૮૦,૦૦૦ ૨૫૦ ૧,૧૬,૮૫,૦૦૦ 

૩ દહેગામ ૧૯૯ ૯૩,૦૦,૦૦૦ ૨૫૭ ૧,૧૮,૬૫,૦૦૦ 

૪ માણસા ૧૧૨ ૫૦,૫૫,૦૦૦ ૧૦૩ ૪૬,૯૫,૦૦૦ 

કુલ ૫૫૧ ૨,૫૫,૩૦.૦૦૦ ૭૬૩ ૩,૫૧,૯૦,૦૦૦ 

છોટાઉદેપુર િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ તાલુકાનું નામ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

૧ વાંટ ૩૨ ૧૬,૩૫,૦૦૦ ૫૩ ૨૫,૮૦,૦૦૦ 

૨ છોટાઉદેપુર ૧૭ ૭,૯૫,૦૦૦ ૪૭ ૨૧,૧૫,૦૦૦ 

૩ જતેપુરપાવી ૬૨ ૨૮,૮૦,૦૦૦ ૧૨૩ ૫૫,૯૫,૦૦૦ 

૪ નસવાડી ૬૮ ૩૩,૦૦,૦૦૦ ૮૨ ૩૯,૭૫,૦૦૦ 
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૫ બોડેલી ૧૧૫ ૫૩,૮૫,૦૦૦ ૧૩૨ ૬૦,૬૦,૦૦૦ 

૬ સંખેડા ૧૫૦ ૭૧,૧૦,૦૦૦ ૧૮૩ ૮૪,૯૦,૦૦૦ 

કુલ ૪૪૪ ૨,૧૧,૦૫,૦૦૦ ૬૨૦ ૨,૮૮,૧૫,૦૦૦  
 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વ ે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

ગાંધીનગર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 
૧ કલોલ ૮૯ ૧૩૧ 
૨ ગાંધીનગર ૨૧૫ ૨૦૮ 
૩ દહેગામ ૨૬૮ ૨૯૮ 
૪ માણસા ૧૩૪ ૧૩૨ 

કુલ ૭૦૬ ૭૬૯ 

છોટાઉદેપુર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 
૧ વાંટ ૪૦ ૩૨ 
૨ છોટાઉદેપુર ૪૫ ૧૦૪ 
૩ જતેપુરપાવી ૭૫ ૮૬ 
૪ નસવાડી ૬૨ ૮૮ 
૫ બોડેલી ૧૪૫ ૧૪૮ 
૬ સંખેડા ૧૫૫ ૧૨૮ 

કુલ ૫૨૨ ૫૮૬ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છે. 

 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 

 િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ ન કરેલ હોયૂ  
 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
 જ રી પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 
 
  

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

ગાંધીનગર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 
૧ કલોલ ૦ ૩ 
૨ ગાંધીનગર ૦ ૨૦ 
૩ દહેગામ ૦ ૨૮ 
૪ માણસા ૦ ૩ 

કુલ ૦ ૫૪ 

છોટાઉદેપુર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 
૧ વાંટ ૦ ૬ 
૨ છોટાઉદેપુર ૦ ૩ 
૩ જતેપુરપાવી ૦ ૧૬ 
૪ નસવાડી ૦ ૧૫ 
૫ બોડેલી ૦ ૨૨ 
૬ સંખેડા ૦ ૩૨ 

કુલ ૦ ૯૪  
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બાવળા એ.આર.ટી.ઓ. ખાતે નવા ન ધાયેલ ડાઈવ ગ લાયસ સ 

 
૨૩૦૪૪ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ ા ય બાવળા એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી 
ખાતેથી કેટલા નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧) ૧૧૨૬૪ નવા ડાઈવ ગ લાયસ સ ન ધવામા ં
આ યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દર યાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) .૧.૦૭ કરોડની આવક થઈ. 
 

--------- 
 

ખેડૂતોની જમીન સમતલ કરવાની કામગીરી 
 

૨૫૧૯૯ ી ડો. અિનલભાઈ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ કૃિષ િવભાગ 
હેઠળ કાયરત જમીન લેવલ ગ માટેની જમીન િવકાસ 
િનગમની કચેરી બંધ કરવામા ં આવી છે, તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) ગુજરાત રા ય જમીન િવકાસ િનગમની 
યોજનાકીય કામગીરી જળસંપિ  િવભાગ અન ે પંચાયત 

ામ િવકાસ િવભાગ ને તબદીલ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨)  હા, તો એના કારણો શા છે, અને   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ ખેડતોની જમીન સમતલ ૂ
કરવાની કામગીરી કોના મારફત કરવામા ંઆવી છે? 

  (૩) પંચાયત, ામ ગૃહ િનમાણ અને ામ િવકાસ 
િવભાગ હેઠળના ામ િવકાસ ભાગ  

--------- 
 

ભાવનગર િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે  
 

૨૩૧૦૬ ી આર.સી. મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ભાવનગર િજ ામા ં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ભાવનગર િજ ામા ં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વય ે
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  
૧ ભાવનગર ૨૪૮૪ 
૨ ગારીયાધાર ૮૭ 
૩ ઘોઘા ૧૮૪ 
૪ જસેર ૧૨૬ 
૫ મહવાુ  ૬૭૪ 
૬ પાલીતાણા ૩૮૭ 
૭ િસહોર ૯૫૮ 
૮ તળા  ૬૭૪ 
૯ ઉમરાળા ૨૧૬ 

૧૦ વલભીપુર ૧૭૫ 
 કલુ .. ૫૯૬૫  

 (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  

૫૧૩૩ 
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બકો ારા મંજર કરેલ ૂ
અર  

૨૮૨૯ 

 
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજર કરવામાં આવીૂ ?   (૩) .૨૫૫૮.૫૪ લાખની સહાય મંજર કરવામા ંૂ

આવી. 
--------- 

 
આણંદ િજ ામાં આ િવકા િવકાસ માટના કામોે  

 
૨૪૭૬૨ ી રાજ િસંહ પરે માર (બોરસદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ િજ ામા ં ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઈ 
યોજના (વોટર ક પોન ટ) અ વયે તાલુકાવાર આ િવકા 
િવકાસ માટે કયા કામો હાથ ધરવામા ંઆ યા, અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ િજ ામાં ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઈ યોજના 
(વોટરશેડ ક પોન ટ) હેઠળ આણંદ િજ ામા ં તાલુકાવાર 
આ િવકા િવકાસ માટે કોઈ કામો કરવામા ં આવેલ નથી. 
જથેી મા હતી શુ ય છે. 

 (૨) તે અ વયે તાલુકાવાર કેટલા વસહાય જથને ૂ
કેટલી રકમના લાભ આપવામાં આ યા? 

  (૨) તાલુકાવાર કોઈ વ.સહાય જથોન ે લાભ ૂ
આપવામાં આવેલ નથી, તેની મા હતી શૂ ય છે. 

--------- 
 

રાજકોટ અને અમરલી િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાે ં  
 

૨૪૭૧૬ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અને અમરેલી િજ ામાં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 
 

  (૧) રાજકોટ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે 
મુજબ છે. 
 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ રાજકોટ ૩૨ ૩૮ 
૨ જસદણ ૨૧ ૧૯ 
૩ િવિછયા ૧૧ ૮ 
૪ ગ ડલ ૩૨ ૩૩ 
૫ કોટડા 

સાંગણી 
૧૭ ૧૪ 

૬ જતેપુર ૨૩ ૨૨ 
૭ મકડોરણાં  ૧૬ ૧૪ 
૮ ધોરા  ૨૭ ૨૪ 
૯ ઉપલેટા ૨૩ ૧૮ 

૧૦ પડધરી ૧૭ ૧૭ 
૧૧ લોધીકા ૧૬ ૧૦ 

અમરેલી િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ 
છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ અમરેલી ૧૧ ૧૭ 
૨ ધારી ૪ ૧૦ 
૩ ખાંભા ૬ ૮ 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 148 

૪ રાજુલા ૪ ૧૪ 
૫ ફરાબાદ ૩ ૧૦ 
૬ બગસરા ૭ ૯ 
૭ વડીયા ૮ ૧૧ 
૮ બાબરા ૬ ૯ 
૯ લાઠી ૮ ૧૩ 

૧૦ સાવરકુડલાં  ૧૨ ૯ 
૧૧ લીલીયા ૫ ૫  

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

રાજકોટ ૪૨૬ ૨૬ 
અમરેલી ૧૭૫ ૧૪  

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) રાજકોટ િજ ામાં ૨૬ િબન માિણત નમૂના પૈકી 
૧૮ ની સામે કોટ કેસ કરેલ છે, ૦૭ ની સામે પોલીસ 
ફરીયાદ કરેલ છે, અન ે૦૧ ની સામ ેકાયવાહી ગિતમાં છે, 

યારે અમરેલી િજ ામા ં ૧૪ િબન માિણત પૈકી ૦૯ ની 
સામે કોટ કેસ કરેલ છે, ૦૨ નમૂનાઓ નામદાર કોટ ારા 
ફેર-પૃ થકરણ માટે મોકલી આપેલ છે, ૦૧ ની સામ ે
વહીવટી પગલા ં લેવામા ં આવેલ છે, અને ૦૨ ની સામ ે
કાયવાહી ગિતમાં છે. 

--------- 
 

દાહોદ િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 
૨૩૦૬૯ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ િ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 ં
દાહોદ િ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 
કુલ 

૪૫,૧૬,૮૪૭ ૩૫,૮૬,૭૨૯ ૮૧,૦૩,૫૭૬  
 (૨) તેની સામ ે ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં આવેલ છે, 
અન ે

  (૨) તેની સામે ઉ ત િ 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 
કુલ 

૩૦,૩૬,૨૧૬ ૪૭,૮૬,૦૩૧ ૭૮,૨૨,૨૪૭  
 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
કેટલા માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ 
છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર મ હલાઓ માટે 
નીચેની િવગતે માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧૨,૨૦,૧૮૧ ૨૦,૩૬,૭૮૪ ૩૨,૫૬,૯૬૫  
નમદા અને તાપી િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૭૯૩ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા અન ે
તાપી િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનું સંવગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ નમદા અન ે
તાપી િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 
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મંજર થયેલ મહકમ ૂ ે  

અ. નં. સંવગનું નામ 
એ.આર.ટી.ઓ. 

રાજપીપળા 
(નમદા)  

એ.આર.ટી.ઓ 
યારા (તાપી) 

 
૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 

યવહાર અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૧ 
૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૯ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૯ 
૫ હેડ લાક ૦૧ ૦૧ 
૬ િસિનયર લાક ૦૨ ૦૦ 
૭ જુિનયર લાક ૦૬ ૦૭ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઇવર ૦૦ ૦૧ 
૧૨ પટાવાળા ૦૩ ૦૩ 

 કુલ ૨૨ ૩૫  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 

એ.આર.ટી.ઓ. રાજપીપળા 
(નમદા)  

એ.આર.ટી.ઓ યારા  
(તાપી) અ. નં. સંવગનું નામ 

ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૧ ૦૪ ૦૫ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૦ ૦૮ ૦૧ 
૫ હેડ લાક ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૬ િસિનયર લાક ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૭ જિનુ યર લાક ૦૨ ૦૪ ૦૩ ૦૪ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઇવર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૨ પટાવાળા ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

 કલુ  ૧૪ ૦૮ ૧૮ ૧૭ 
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલ ુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાૂ એ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
સુરત આર.ટી.ઓ. ારા ડીટઈન વાહનોે  

૨૩૦૨૬ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત આર.ટી.ઓ. ારા કેટલા વાહનો ડીટેઈન 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) ૨૭૬ વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આ યા. 

(૨)તે અ વયે દંડની કેટલી રકમ વસલૂવામાં આવી?  (૨) . ૪૪,૫૮,૧૮૫/- દંડ વસૂલ કરવામા ંઆ યો. 
--------- 
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અમદાવાદ િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 
૨૩૦૨૫ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેતોલમાપના સાધનો સમય મયાદામા ં

ખરાઈ ન કરાવવા બાબતોમાં કાયદેસરની કાયવાહી કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ામા ં તોલમાપ તં  ારા ૧૬૩૫ 
(એક હ ર છસો પાં ીસ) યાપારી એકમો સામ ે
તોલમાપના સાધનો સમય મયાદામાં ખરાઈ ન કરાવવા 
બાબતે કાયદેસરની કાયવાહી કરવામાં આવી, અન ે

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કસરુવારો સામ ે શુ ં પગલાં 
લેવામા ંઆ યા? 

  (૨) તે અ વયે કસુરવારો સામ ે ગુજરાત કાનુની 
માપિવ ાન (અમલીકરણ) િનયમો-૨૦૧૧ ના િનયમ-
૧૪ અંતગત કાયદેસરની કાયવાહી કરી િનયમ-૨૪ 
અંતગત િપયા ૮,૫૧,૯૦૦/- (અંકે િપયા આઠ લાખ 
એકાવન હ ર નવસો) ગુ હા માંડવાળ ફી પેટે વસલૂ કરેલ 
છે. 

--------- 
નોન ટા પોટ વાહન તરીક ન ધણી માટ આવતા નવા વાહનોની તાંિ ક ચકાસણીે ે  

૨૩૭૫૧ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગુજરાત 
સરકારના મોટર વાહન િવભાગમાં નોન ટા સપોટ વાહન 
તરીકે ન ધણી માટે આવતાં નવા વાહનોની તાંિ ક 
ચકાસણી તથા ઈ સપેકશન કરવાની સ ા વાહનનું વેચાણ 
કરતાં ડીલસને યારથી અને યા િનયમ હેઠળ આપવામા ં
આવેલ છે,  

  (૧) સરકાર ીના તા.૭-૫-૨૦૧૨ના ઠરાવથી નોન 
ટા સપોટ વગમાં આવતા ી-ચ ી વાહનો તથા અંગત 
વપરાશની મોટરકારની ન ધણી માટે અિધકૃત ડીલરન ે
‘‘વાહન તપાસણી માણપ ’’ આપવાની કામગીરી 
સુપરત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) આ કારના વાહનોની ન ધણી કરવા માટે 
ડીલસ વાહન માિલક પાસેથી સિવસ ચાજ લેવા માટે 
અલગથી ફી માળખું તૈયાર કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) ના, . 

 (૩) નવા વાહન ખરીદનાર વાહન માિલકો પાસેથી 
વાહનનો ટે સ તથા તેને લગતી ફી ડીલસ ારા સરકારમા ં
ભરવામાં ન આવે તો અથવા કોઈ ગેરરીિત આચારવામા ં
આવે તો ડીલસ સામે પગલાં લેવા કાયદાકીય ગવાઈ 
કરવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અન ે  હા તો આ યા કારની 

ગવાઈ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) હા, .  સે ટલ મોટર વાહન સ ૧૯૮૯ના 
િનયમ ૪૪ નીચે ડીલર ટેડ સટ ફીકેટ મોકફ તથા રદ ુ
કરવાની ગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં હયાત ૂ મ યક ોે નું આયોજન 

૨૩૦૮૬ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : 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 યકે ોના િનભાવ માટે રા ય સરકાર ારા કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો, યાં બંદર કેટલા ખચ િવકસાવવાનુ ં
આયોજન છે ? 

  (૨) ચોરવાડ મ ય ઉતરાણ કે  અંદા ત 
.૧૫.૦૦ કરોડ. 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં બાકી પાક વીમો 

૨૪૭૭૫ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય કિષૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર   (૧) મહીસાગર િજ ામાં મગફળી પાક નોટીફાઈડ 
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અને પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો 
કપાસ અને મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા 
ખેડતોને ચૂકવવામા ંઆ યોૂ , 

થયેલ ન હોઈ, દાવા ચૂકવણીનો  ઉપિ થત થતો નથી 
અને ઉ ત િ થિતએ કપાસ પાકમાં વીમા કપની ારા કોઈ ં
દાવા ચૂકવવામા ંઆવેલ નથી.  
  પંચમહાલ િજ ામાં મગફળી પાક નોટીફાઈડ 
થયેલ ન હોઈ, દાવા ચૂકવણીનો  ઉપિ થત થતો નથી 
અને ઉ ત િ થિતએ ંબુઘોડા તાલુકામાં કપાસ િપયત 
પાકમાં ૨ (બે) ખેડતોને દાવા ચૂકવવામાં આવેલ છેૂ . 
  યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી 
માગદિશકાની ગવાઈ મુજબ પાક ઉ પાદનમાં થયેલ 
ઘટાડાને આધારે થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના 
દાવાની ટકાવારીની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી.  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ વીમા કપની ારા મહીસાગર ં
િજ ામાં લુણાવાડા તાલુકામાં કપાસ િપયત પાકમા ં૨ (બે) 
ખેડતોને પાક વીમો ચૂકવવાનો બાકી છેૂ . 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કંપનીન ે
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
 

રાજકોટ અને મોરબી િજ ામાં બાકી પાક વીમો 
૨૪૭૧૦ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય કિષ મં ી ી ૃ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને મોરબી િજ ામા ંતાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો કપાસ 
અને મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા ખેડતોન ેૂ
ચૂકવવામાં આ યો, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
  યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની 

ગવાઈ મુજબ પાક ઉ પાદનમાં થયેલ ઘટાડાને આધારે 
થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના દાવાની ટકાવારીની 
ગણતરી કરવામા ંઆવતી નથી.  

પ ક-૧ 
તાલુકાનું નામ પાકનું નામ દાવા ચૂકવાયેલ 

ખેડૂતોની 
સં યા 

રાજકોટ 
ઉપલેટા કપાસ િપયત ૨૫ 
ઉપલેટા મગફળી ૧ 
કોટડા સાંગાણી કપાસ િપયત ૬૯ 
કોટડા સાંગાણી મગફળી ૧૨ 
ગ ડલ કપાસ િપયત ૭૭ 
ગ ડલ મગફળી ૫ 

મકડોરણાં  કપાસ િપયત ૪૦ 
મકડોરણાં  મગફળી ૧ 

જતેપુર કપાસ િપયત ૧૫ 
જતેપુર મગફળી ૧ 
ધોરા  કપાસ િપયત ૨૫ 
ધોરા  મગફળી ૧ 
પડધરી કપાસ િપયત ૮૪ 
પડધરી મગફળી ૮ 
રાજકોટ કપાસ િપયત ૫ 
લોિધકા કપાસ િપયત ૫ 
િવછ યા કપાસ િપયત ૨૦ 
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મોરબી 
માળીયા કપાસ િબનિપયત ૧ 
માળીયા મગફળી ૪૦ 
મોરબી કપાસ િપયત ૬ 
મોરબી કપાસ િબનિપયત ૧ 
મોરબી મગફળી ૩૪ 
વાંકાનેર કપાસ િપયત ૬૪૭ 
વાંકાનેર મગફળી ૫ 
હળવદ કપાસ િપયત ૧૮૯   

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 
પ ક-૨ 

તાલુકાનું નામ પાકનું નામ બાકી ખેડૂતોની 
સં યા 

રાજકોટ 
ધોરા  કપાસ િપયત ૧ 
ધોરા  મગફળી ૪૦૩૪ 
ગ ડલ મગફળી ૧૯૨૧ 

મકડોરણાં  મગફળી ૪૩૨૧ 
જસદણ મગફળી ૬૪૩ 
જતેપુર મગફળી ૫૪૯૫ 
કોટડાસાંગણી મગફળી ૭૭૫ 
લોિધકા મગફળી ૬૧૮ 
પડધરી મગફળી ૩૦૪૬ 
રાજકોટ મગફળી ૧૮૭૨ 
રાજકોટ સીટી દિ ણ મગફળી ૨ 
ઉપલેટા મગફળી ૩૯૩૩ 
િવછ યા મગફળી ૧૧૨ 

મોરબી 
ટકારાં  મગફળી ૮૫૭ 
માળીયા મગફળી ૧૪ 
મોરબી મગફળી ૨૧૪ 
વાંકાનેર મગફળી ૯ 
હળવદ મગફળી ૨૩   

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

માતરમાં આવેલ પરીએજ સરોવરને વાસન થળ તરીક હર કરવા બાબતે ે  
૨૪૪૧૫ ી ઈ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય વાસન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામા,ં તાલુકા માતરમાં આવેલ પરીએજ સરોવરમા ં
િવિવધ દેશના િવિવધ પ ીઓ લાખોની સં યામાં િવહાર 
કરવા આવે છે તે હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો સરોવરનો વાસન થળ તરીકે 
હેર કરી િવકસાવવા માટે સરકારનું શુ ંઆયોજન છે ? 

  (૨) પરીએજ સરોવર ખાતે વાસન સુિવધાઓ 
િવકસાવવા ફે ુઆરી-૨૦૧૬ માં .૨ કરોડની ા ટ 
ફાળવલે, જ ે પૈકી અ યાર સુધીમાં િજ ા શાસન ારા 
.૧.૬૪ કરોડનો ખચ કરવામા ંઆવેલ છે.   

--------- 
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વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં બાકી પાક વીમો 
૨૪૭૯૧ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને છોટાઉદેપુર િજ ામા ં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો 
કપાસ અને મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા 
ખેડતોને ચૂકવવામા ંઆ યોૂ , 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ વડોદરા િજ ામાં મગફળી પાક 
નોટીફાઈડ થયેલ ન હોઈ, દાવા ચૂકવણીનો  ઉપિ થત 
થતો નથી વડોદરા િજ ામા ંતાલુકાવાર કપાસ પાકના દાવા 
ચૂકવાયેલ ખેડતોની િવગત નીચે મુજબ છેૂ .  

તાલુકાનું 
નામ 

પાકનું નામ દાવા ચૂકવાયેલ 
ખેડૂતોની સં યા 

વડોદરા 
પાદરા કપાસ િપયત ૨૯ 

  ઉ ત િ થિતએ છોટાઉદેપુર િજ ામા ં મગફળી 
પાકના દાવા ચૂકવવાપા  થતા નથી. 
  છોટાઉદેપુર િજ ામા ં તાલુકાવાર કપાસ પાકના 
દાવા ચૂકવાયલે ખેડતોની િવગત નીચે મુજબ છેૂ .  

તાલુકાનું 
નામ 

પાકનું નામ દાવા ચૂકવાયેલ 
ખેડૂતોની સં યા 

છોટાઉદેપુર 
નસવાડી કપાસ િપયત ૧ 
સંખેડા કપાસ િપયત ૧ 

  યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી 
માગદિશકાની ગવાઈ મુજબ પાક ઉ પાદનમા ં થયેલ 
ઘટાડાને આધારે થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના 
દાવાની ટકાવારીની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી. 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ વીમા કપની ારા વડોદરા ં
િજ ામાં પાદરા તાલકુામાં કપાસ િપયત પાકના ૧૬૮ 
ખેડતોને દાવા ચૂકવવાના બાકી છેૂ . 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ટકટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 

૨૪૬૫૭ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા ( દયોદર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ટેકટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર બનાસકાંઠા અન ે ક છ િજ ામા ં તાલુકાવાર ટેકટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા મળલે અર ઓની િવગત 
નીચે મુજબ છે.   

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અમીરગઢ ૮૧ ૮૮ 
૨ કાંકરેજ ૪૩૮ ૫૯૪ 
૩ ડીસા ૩૭૨ ૫૫૦ 
૪ થરાદ ૯૭૫ ૧૨૬૦ 
૫ દાંતા ૨૧૦ ૨૨૩ 
૬ દાંતીવાડા ૨૦૬ ૩૪૩ 
૭ દીયોદર ૩૭૯ ૬૬૪ 
૮ ધાનેરા ૫૨૮ ૮૮૧ 
૯ પાલનપુર ૪૧૬ ૩૯૫ 
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૧૦ ભાભર ૧૪૫ ૨૨૪ 
૧૧ લાખણી ૨૪૬ ૩૧૪ 
૧૨ વડગામ ૮૧૭ ૮૮૧ 
૧૩ વાવ ૬૧૪ ૮૬૨ 
૧૪ સુઈગામ ૨૨૨ ૨૮૧ 

કલુ  ૫૬૪૯ ૭૫૬૦ 
ક છ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અં ર ૧૫૧ ૧૮૧ 
૨ અબડાસા ૧૩૦ ૧૨૪ 
૩ ગાંધીધામ ૧૦ ૩ 
૪ નખ ાણા ૯૮ ૧૩૫ 
૫ ભચાઉ ૩૯૯ ૪૪૦ 
૬ ભૂજ ૧૮૩ ૨૯૧ 
૭ મુ ા ૭૨ ૬૩ 
૮ માંડવી ૧૩૮ ૧૬૬ 
૯ રાપર ૫૬૫ ૫૯૯ 

૧૦ લખપત ૨૬ ૧૮ 
કલુ  ૧૭૭૨ ૨૦૨૦   

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી 
ચૂકવવામાં આવી,  

  (૨) તે પૈકી વષવાર તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ / સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી.  

બનાસકાંઠા િજ ો 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધી) 
મ તાલુકાનું 

નામ 
મંજર ૂ

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

( .) 
મંજર ૂ

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

( .) 
૧ અમીરગઢ ૬૦ ૨૮,૯૫,૦૦૦ ૩૪ ૧૬,૦૫,૦૦૦ 
૨ કાકંરેજ ૨૬૬ ૧,૨૬,૧૫,૦૦૦ ૨૧૧ ૯૮,૭૦,૦૦૦૦ 
૩ ડીસા ૧૫૯ ૭૯,૬૫,૦૦૦ ૧૬૦ ૭૭,૮૫,૦૦૦ 
૪ થરાદ ૪૭૫ ૨,૨૫,૯૦,૦૦૦ ૩૬૫ ૧,૭૦,૭૦,૦૦૦ 
૫ દાંતા ૧૩૨ ૬૦,૩૦,૦૦૦ ૭૬ ૩૪,૩૫,૦૦૦ 
૬ દાંતીવાડા ૧૨૪ ૬૦,૪૫,૦૦૦ ૧૧૭ ૫૪,૦૦,૦૦૦ 
૭ દીયોદર ૧૭૯ ૮૭,૬૦,૦૦૦ ૨૦૨ ૯૬,૭૫,૦૦૦ 
૮ ધાનેરા ૩૦૬ ૧,૪૯,૫૫,૦૦૦ ૩૦૭ ૧,૪૨,૩૫,૦૦૦ 
૯ પાલનપુર ૨૪૦ ૧,૧૫,૯૫,૦૦૦ ૧૪૩ ૬૮,૧૦,૦૦૦ 

૧૦ ભાભર ૬૭ ૩૧,૫૦,૦૦૦ ૮૦ ૩૭,૨૦,૦૦૦ 
૧૧ લાખણી ૯૪ ૪૮,૧૫,૦૦૦ ૮૫ ૪૦,૯૫,૦૦૦ 
૧૨ વડગામ ૪૮૫ ૨,૨૩,૩૫,૦૦૦ ૩૦૫ ૧,૩૯,૨૦,૦૦૦ 
૧૩ વાવ ૩૪૨ ૧,૬૨,૧૫,૦૦૦ ૩૧૨ ૧,૪૫,૬૫,૦૦૦ 
૧૪ સુઈગામ ૧૨૫ ૫૮,૫૦,૦૦૦ ૧૦૦ ૪૬,૩૫,૦૦૦ 

કુલ ૩૦૫૪ ૧૪,૫૮,૧૫,૦૦૦ ૨૪૯૭ ૧૧,૬૮,૨૦,૦૦૦ 

ક છ િજ ો 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધી) 
મ તાલુકાનું 

નામ 
મંજર ૂ

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

( .) 
મંજર ૂ

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

( .) 
૧ અં ર ૮૪ ૪૨,૩૦,૦૦૦ ૫૧ ૨૫,૬૫,૦૦૦ 
૨ અબડાસા ૯૬ ૫૬,૨૫,૦૦૦ ૮૩ ૪૮,૦૦,૦૦૦ 
૩ ગાંધીધામ ૫ ૨,૫૫,૦૦૦ ૦ ૦ 
૪ નખ ાણા ૫૭ ૨૭,૩૦,૦૦૦ ૫૮ ૨૭,૯૦,૦૦૦ 
૫ ભચાઉ ૨૩૯ ૧,૧૫,૯૫,૦૦૦ ૬૯ ૩૨,૧૦,૦૦૦ 
૬ ભૂજ ૧૦૩ ૫૧,૧૫,૦૦૦ ૬૮ ૩૪,૯૫,૦૦૦ 
૭ મુ ા ૩૫ ૧૮,૪૫,૦૦૦ ૨૩ ૧૨,૧૫,૦૦૦ 
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૮ માંડવી ૯૭ ૫૦,૪૦,૦૦૦ ૬૬ ૩૨,૫૫,૦૦૦ 
૯ રાપર ૩૭૮ ૧,૮૫,૮૫,૦૦૦ ૪૯ ૨૩,૧૦,૦૦૦ 

૧૦ લખપત ૧૮ ૯,૧૫,૦૦૦ ૧૦ ૪,૯૫,૦૦૦ 
કુલ ૧૧૧૨ ૫,૫૯,૩૫,૦૦૦ ૪૭૭ ૨,૪૧,૩૫,૦૦૦  

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે યા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામાંૂ  
આવેલ છે.  

બનાસકાંઠા િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અમીરગઢ ૨૧ ૨૨ 
૨ કાંકરેજ ૧૭૨ ૧૩૧ 
૩ ડીસા ૨૧૩ ૧૫૬ 
૪ થરાદ ૫૦૦ ૨૮૮ 
૫ દાંતા ૭૮ ૫૪ 
૬ દાંતીવાડા ૮૨ ૮૦ 
૭ દીયોદર ૨૦૦ ૧૭૫ 
૮ ધાનેરા ૨૨૨ ૨૦૫ 
૯ પાલનપુર ૧૭૬ ૮૯ 

૧૦ ભાભર ૭૮ ૫૨ 
૧૧ લાખણી ૧૫૨ ૯૪ 
૧૨ વડગામ ૩૩૨ ૨૧૨ 
૧૩ વાવ ૨૭૨ ૧૮૮ 
૧૪ સુઈગામ ૯૭ ૬૨ 

કલુ  ૨૫૯૫ ૧૮૦૮ 
ક છ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અં ર ૬૭ ૮૫ 
૨ અબડાસા ૩૪ ૩૦ 
૩ ગાંધીધામ ૫ ૨ 
૪ નખ ાણા ૪૧ ૩૫ 
૫ ભચાઉ ૧૬૦ ૧૧૨ 
૬ ભૂજ ૮૦ ૮૦ 
૭ મુ ા ૩૭ ૨૧ 
૮ માંડવી ૪૧ ૬૧ 
૯ રાપર ૧૮૭ ૧૦૩ 

૧૦ લખપત ૮ ૮ 
કલુ  ૬૬૦ ૫૩૭  

ઉકત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજર કરવામાં આવેલ છૂ ે. 
- િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય  
-િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  
- અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
- જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોય ૂ  

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

બનાસકાંઠા િજ ો 
મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
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(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અમીરગઢ ૦ ૩૨ 
૨ કાંકરેજ ૦ ૨૫૨ 
૩ ડીસા ૦ ૨૩૪ 
૪ થરાદ ૦ ૬૦૭ 
૫ દાંતા ૦ ૯૩ 
૬ દાંતીવાડા ૦ ૧૪૬ 
૭ દીયોદર ૦ ૨૮૭ 
૮ ધાનેરા ૦ ૩૬૯ 
૯ પાલનપુર ૦ ૧૬૩ 

૧૦ ભાભર ૦ ૯૨ 
૧૧ લાખણી ૦ ૧૩૫ 
૧૨ વડગામ ૦ ૩૬૪ 
૧૩ વાવ ૦ ૩૬૨ 
૧૪ સુઈગામ ૦ ૧૧૯ 

કલુ  ૦ ૩૨૫૫ 
ક છ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અં ર ૦ ૪૫ 
૨ અબડાસા ૦ ૧૧ 
૩ ગાંધીધામ ૦ ૧ 
૪ નખ ાણા ૦ ૪૨ 
૫ ભચાઉ ૦ ૨૫૯ 
૬ ભૂજ ૦ ૧૪૩ 
૭ મુ ા ૦ ૧૯ 
૮ માંડવી ૦ ૩૯ 
૯ રાપર ૦ ૪૪૭ 

૧૦ લખપત ૦ ૦ 
કલુ  ૦ ૧૦૦૬  

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૭૭૩ ી કાળાભાઈ ડાભી  (કપડવંજ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ.  કચેરીનું 
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ .  

મંજરથયેલ મહકમૂ ે  

અ.નં. સંવગનંુ નામ 
આરટીઓ 
નડીયાદ 
(ખેડા) 

આરટીઓ 
ગોધરા 

(પંચમહાલ) 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર  ૦૧ ૦૦ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૦૧ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૬ 
૬ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૯ ૦૮ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૧ 
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૮ હેડ લાક ૦૨ ૦૨ 
૯ િસિનયર લાક ૦૬ ૦૪ 

૧૦ જુિનયર લાક ૧૬ ૧૧ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૨ 
૧૩ ટેનો ેડ-૩ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૧ 
૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૬ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 
૧૭ પટાવાળા ૦૩ ૦૨ 
૧૮ વોચમેન ૦૦ ૦૧ 

કુલ ૫૩ ૪૩  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલુ રં હેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી ૂ
યાઓ બનતી વરાએ ભરવામા ંઆવશ.ે 

પ ક 
આર.ટી.ઓ. નડીયાદ (ખેડા) આર.ટી.ઓ. ગોધરા 

(પંચમહાલ) 
અ.નં. સંવગનું નામ 

ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર  ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૦ ૦૪ ૦૨ 
૬ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૯ ૦૦ ૦૬ ૦૨ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૮ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૯ િસિનયર લાક ૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૧ 

૧૦ જિનયરુ  લાક ૦૭ ૦૯ ૦૪ ૦૭ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 
૧૩ ટેનો ેડ-૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૬ ડાઇવર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૭ પટાવાળા ૦૦ ૦૩ ૦૨ ૦૦ 
૧૮ વોચમેન ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

કલ ુ ૩૧ ૨૨ ૨૩ ૨૦ 
--------- 

વડોદરા િજ ામાં પે શનરોને પે શન ચૂકવવા બાબત 
૨૩૧૧૪ ી તે  સુખ ડઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  િ થિતએ છે ા બે વષમા ં   ૩૨ િનવૃ  રમતવીરોને પે શન ચૂકવવામા ં
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વડોદરા  િજ ામાં કેટલા િનવૃ  રમતવીરોન ે પે શન 
ચૂકવવામાં આવેલ છે, અને તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો ?
  

.૨૩,૦૪,૦૦૦/- નો ખચ થયલે છે.  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમા યોજના હઠળ અર ઓે  

૨૪૬૫૪ ી કા તીભાઇ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા 
મૃ યુ પામેલ ખેડતોના પ રવારોન ે ખેડત અક માત વીમા ૂ ૂ
યોજના હેઠળ કેટલા દાવાઓ/અર ઓ મંજર કરીને સહાય ૂ
ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૧) મૃ યુ પામેલ ખેડતોના પ રવારોન ેખેડત અક માત ૂ ૂ
વીમા યોજના હેઠળ પ ક-૧ મુજબ િવગતે 
દાવાઓ/અર ઓ મંજર કરી સહાય ચૂકવવામાં આવીૂ . 

તાલુકાનું નામ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
અમીરગઢ ૦૮ ૦૬ 
વાવ ૦૯ ૦૬ 
લાખણી ૦૭ ૦૦ 
પાલનપુર ૦૯ ૦૭ 
કાંકરેજ ૦૭ ૧૪ 
દાંતા ૦૪ ૦૮ 
ભાભર ૧૧ ૦૪ 
દાંતીવાડા ૦૪ ૦૭ 
ધાનેરા ૦૨ ૦૨ 
થરાદ ૧૧ ૧૦ 
સુઈગામ ૦૧ ૦૫ 
ડીસા ૧૬ ૨૦ 
વડગામ ૦૪ ૦૭ 
દયોદર ૦૪ ૦૪  

 (૨) કેટલી અર ઓ/દાવાઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આ યા અન ે ઉ ત િ થિતએ પડતર અર ઓ/દાવાઓ 
યાં સુધીમા ંમંજર કરવામાં આવશેૂ ? 

  (૨) (૧) ૨૬ અર ઓ/દાવાઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આ યા. 
(૨) પડતર અર ઓ/દાવાઓ માટે વીમા િનયામક ીની 
કચેરી, ગાંધીનગર ારા માંગવામાં આવેલ ખટૂતા સાધનીક 
કાગળોની અરજદાર ીઓ ારા પૂતતા થયેથી વીમા 
િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગર ારા મંજર કરવામા ંૂ
આવશ.ે 

--------- 
નવસારી બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૩૬ ી િપયુષભાઇ દેસાઇ  (નવસારી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નવસારી િજ ાની નવસારી બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) .૧૦૦.૬૦/- લાખ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) .૧૦૦.૬૦/- લાખ 
--------- 

અમદાવાદ અને વડોદરા િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  
૨૪૬૯૫ ી રાજશકમાર ગોહીલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ
૧૦ હેકટર તથા અનુસિૂચત િત/અનુસૂિચત જન િતના 
ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હેકટર િવ તારનો 
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હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર 
અમદાવાદ અને વડોદરા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છેૂ , અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

મ િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
૧ અમદાવાદ 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૨ ૧૪.૨૮ 
૨ વડોદરા ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમાનસુાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ. 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબતે  

૨૩૧૪૯ ી ધન ભાઇ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરે નગર િજ ામા ં૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવીુ , અન ે

  (૧) .૨૫,૨૩,૬૨૫/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૨૭૮૦ મે.ટન 

પાટણ અને મહસાણા ે િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  
૨૪૬૬૦ ી રધુભાઇ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડં ર (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા છે તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર 
ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ પાટણ ૧૨,૪૧,૦૪૪ ૮,૪૭,૩૭૩ ૨૦,૮૮,૪૧૭ 
૨ મહેસાણા ૭,૭૮,૯૭૫ ૬,૩૫,૬૮૭ ૧૪,૧૪,૬૬૨ 

 કુલ ૨૦,૨૦,૦૧૯ ૧૪,૮૩,૦૬૦ ૩૫,૦૩,૦૭૯  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
 

ક છ િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને થાપણ અને વસુલાત વૃિ ધ સહાય 
૨૩૧૪૬ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) ૧૨ 
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વષમાં ક છ િજ ામા ં કેટલી સેવા સહકારી મંડળીઓન ે
િધરાણ અને થાપણ વિૃ ધ સહાય આપવામા ંઆવેલ છે? 

--------- 
સુરત અને વડોદરા િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 

૨૪૮૦૦ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર સુરત અન ે વડોદરા િજ ામા ં તાલુકાવાર 
ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર સુરત અને વડોદરા િજ ામા ં તાલુકાવાર ટે ટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા મળેલ અર ઓની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

સુરત િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અડાજણ ૧૫ ૧૭ 
૨ ઉધના ૧ ૦ 
૩ ઉમરપાડા ૪૭ ૮૧ 
૪ ઓલપાડ ૫૨૯ ૪૭૫ 
૫ કતારગામ ૦ ૧ 
૬ કામરેજ ૯૧ ૧૩૫ 
૭ ચોરાસી ૪૭ ૫૨ 
૮ પુણા ૩ ૦ 
૯ પલસાણા ૪૦ ૪૫ 
૧૦ બારડોલી ૮૪ ૭૮ 
૧૧ મજુરા ૪ ૬ 
૧૨ મહવાુ  ૮૭ ૫૮ 
૧૩ માંગરોલ ૧૧૮ ૧૪૨ 
૧૪ માંડવી ૧૭૯ ૧૯૦ 
 કુલ.. ૧૨૪૫ ૧૨૮૦ 

વડોદરા િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કરજણ ૩૪૫ ૪૪૦ 
૨ ડભોઇ ૪૪૩ ૬૦૩ 
૩ દેસર ૭૬ ૯૭ 
૪ પાદરા ૨૭૯ ૩૪૪ 
૫ વડોદરા ૨૪૮ ૨૩૫ 
૬ વાઘો ડયા ૧૭૨ ૨૦૭ 
૭ સાવલી ૨૦૯ ૩૧૩ 
૮ િસનોર ૨૧૯ ૩૧૩ 
 કુલ.. ૧૯૯૧ ૨૫૫૨  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામાં આવી. 

સુરત િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની 

રકમ 
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની 

રકમ 
૧ અડાજણ ૯ ૪૬૫૦૦૦ ૧૦ ૫૨૫૦૦૦ 
૨ ઉધના ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ ઉમરપાડા ૨૭ ૧૩૬૫૦૦૦ ૩૪ ૧૭૫૫૦૦૦ 
૪ ઓલપાડ ૨૨૮ ૧૧૯૨૫૦૦૦ ૧૩૯ ૭૦૯૫૦૦૦ 
૫ કતારગામ ૦ ૦ ૩૫૨૫૦૦૦ ૦ 
૬ કામરેજ ૬૩ ૩૩૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૩૫૨૫૦૦૦ 
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૭ ચોરાસી ૨૦ ૧૦૬૫૦૦૦ ૦ ૧૨૦૦૦૦૦ 
૮ પુણા ૩ ૧૬૫૦૦૦ ૧૩૫૦૦૦૦ ૦ 
૯ પલસાણા ૨૫ ૧૩૯૫૦૦૦ ૨૫ ૧૩૫૦૦૦૦ 

૧૦ બારડોલી ૪૩ ૨૩૫૫૦૦૦ ૩૫ ૧૯૨૦૦૦૦ 
૧૧ મજુરા ૩ ૧૮૦૦૦૦ ૫ ૨૭૦૦૦૦ 
૧૨ મહવાુ  ૩૯ ૨૧૧૫૦૦૦ ૩૭ ૧૯૨૦૦૦૦ 
૧૩ માંગરોલ ૬૧ ૩૪૦૫૦૦૦ ૬૩ ૩૪૩૫૦૦૦ 
૧૪ માંડવી ૯૪ ૫૦૭૦૦૦૦ ૮૮ ૪૮૯૦૦૦૦ 

 કુલ.. ૬૧૫ ૩૨૮૦૫૦૦૦ ૫૨૫ ૨૭૮૮૫૦૦૦ 

વડોદરા િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ  

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ  

૧ કરજણ ૨૨૩ ૧૦૨૪૫૦૦૦ ૧૫૪ ૭૧૪૦૦૦૦ 
૨ ડભોઇ ૨૬૭ ૧૨૫૨૫૦૦૦ ૧૬૩ ૭૮૦૦૦૦૦ 
૩ દેસર ૩૦ ૧૩૫૦૦૦૦ ૨૩ ૧૦૫૦૦૦૦ 
૪ પાદરા ૧૫૩ ૬૯૪૫૦૦૦ ૧૧૬ ૫૨૬૫૦૦૦ 
૫ વડોદરા ૧૨૭ ૫૭૬૦૦૦૦ ૧૧૯ ૫૪૪૫૦૦૦ 
૬ વાઘો ડયા ૯૯ ૪૬૨૦૦૦૦ ૬૯ ૩૧૬૫૦૦૦ 
૭ સાવલી ૧૦૫ ૪૭૮૫૦૦૦ ૧૦૦ ૪૫૭૫૦૦૦ 
૮ િસનોર ૧૨૦ ૫૫૯૫૦૦૦ ૯૯ ૪૫૭૫૦૦૦ 
 કુલ.. ૧૧૨૪ ૫૧૮૨૫૦૦૦ ૮૪૩ ૩૯૦૧૫૦૦૦  

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

સુરત િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અડાજણ ૬ ૭ 
૨ ઉધના ૧ ૦ 
૩ ઉમરપાડા ૨૦ ૩૩ 
૪ ઓલપાડ ૩૦૧ ૨૫૪ 
૫ કતારગામ ૦ ૧ 
૬ કામરેજ ૨૮ ૬૯ 
૭ ચોરાસી ૨૭ ૨૪ 
૮ પુણા ૦ ૦ 
૯ પલસાણા ૧૫ ૧૭ 
૧૦ બારડોલી ૪૧ ૪૧ 
૧૧ મજુરા ૧ ૧ 
૧૨ મહવાુ  ૪૮ ૧૬ 
૧૩ માંગરોલ ૫૭ ૫૧ 
૧૪ માંડવી ૮૫ ૭૧ 
 કુલ.. ૬૩૦ ૫૮૫ 

વડોદરા િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કરજણ ૧૨૨ ૧૨૭ 
૨ ડભોઇ ૧૭૬ ૧૯૨ 
૩ દેસર ૪૬ ૩૧ 
૪ પાદરા ૧૨૬ ૧૦૨ 
૫ વડોદરા ૧૨૧ ૧૦૩ 
૬ વાઘો ડયા ૭૩ ૬૧ 
૭ સાવલી ૧૦૪ ૭૯ 
૮ િસનોર ૯૯ ૯૪ 
 કુલ.. ૮૬૭ ૭૮૯ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
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કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છઃે  
 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
 િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  

 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
 ઓનલાઇન અર  બાદ અરજદારનું મરણ થયેલ 

હોવા છતાં તેઓના નામ ેખરીદી કરેલ હોવાથી 
 અરજદાર ી અને ખરીદી કરનાર બ  ે યિ ત અલગ 

હોવાના કારણ ે

 અર  કયા પહેલા ંખરીદી કરેલ હોવાથી 
 જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, પડતર 
અર ઓનો નાણાકીય મયાદા અનુસાર િનયમોન ે આિધન 
પા તા ધરાવતી અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા 
કરવામા ંઆવશ.ે 

સુરત િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ અડાજણ ૦ ૦ 
૨ ઉધના ૦ ૦ 
૩ ઉમરપાડા ૦ ૧૪ 
૪ ઓલપાડ ૦ ૮૨ 
૫ કતારગામ ૦ ૦ 
૬ કામરેજ ૦ ૦ 
૭ ચોરાસી ૦ ૫ 
૮ પુણા ૦ ૦ 
૯ પલસાણા ૦ ૩ 
૧૦ બારડોલી ૦ ૨ 
૧૧ મજુરા ૦ ૦ 
૧૨ મહવાુ  ૦ ૫ 
૧૩ માંગરોલ ૦ ૨૮ 
૧૪ માંડવી ૦ ૩૧ 
 કુલ.. ૦ ૧૭૦ 

વડોદરા િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ કરજણ ૦ ૧૫૯ 
૨ ડભોઇ ૦ ૨૪૮ 
૩ દેસર ૦ ૪૩ 
૪ પાદરા ૦ ૧૨૬ 
૫ વડોદરા ૦ ૧૩ 
૬ વાઘો ડયા ૦ ૭૭ 
૭ સાવલી ૦ ૧૩૪ 
૮ િસનોર ૦ ૧૨૦ 
 કુલ.. ૦ ૯૨૦  

મોરબી અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  
૨૪૭૦૮ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર મોરબી અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 
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ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડં  
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા છે તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર 
ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ મોરબી ૨,૦૦,૪૦૮ ૧,૯૮,૮૮૬ ૩,૯૯,૨૯૪ 
૨ છોટાઉદેપુર ૨૯,૨૪,૭૧૫ ૨૮,૦૦,૧૫૫ ૫૭,૨૪,૮૭૦ 

 કુલ ૩૧,૨૫,૧૨૩ ૨૯,૯૯,૦૪૧ ૬૧,૨૪,૧૬૪  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 

તાપી અને સુરત િજ ામાં બાકી પાક વીમો 
૨૪૮૦૬ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય કિષૃ  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અને 
સુરત િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો કપાસ અને 
મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા ખેડતોને ૂ
ચૂકવવામાં આ યો, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ તાપી િજ ામાં કકરમુંડા ુ
તાલુકામા ં કપાસ િપયત પાકનો ૧ (એક) ખેડતન ે દાવા ૂ
ચૂકવવામાં આવેલ છે અને મગફળી પાકમા ં દાવા 
ચૂકવવાપા  થતા નથી. 
ઉ ત િ થિતએ સુરત િજ ામાં ઓલપાડ તાલુકામાં કપાસ 
િપયત પાકનો ૧ (એક) ખેડતને દાવા ચૂકવવામા ં આવેલ ૂ
છે અને મગફળી પાકમાં દાવા ચૂકવવાપા  થતા નથી. 

યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની 
ગવાઈ મુજબ પાક ઉ પાદનમા ં થયેલ ઘટાડાન ે આધારે 

થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના દાવાની ટકાવારીની 
ગણતરી કરવામા ંઆવતી નથી.  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ િવમા કપની ારા મંજર થયેલ ં ૂ
દાવા ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  
૨૪૭૬૯ ી પુનમભાઇ પરમાર  (સો ા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ આણંદ અન ે
મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર એ.આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકામૂ ે  
અ. નં. સંવગનું નામ એઆરટીઓ 

આણંદ 
એઆરટીઓ 
મહીસાગર 

૧ સહાય ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૨ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૦ ૦૪ 
૪ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૫ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ 
૬ િસિનયર લાક ૦૪ ૦૧ 
૭ જુિનયર લાક ૧૫ ૦૬ 
૮ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 
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૯ સબ ઓડીટર ૦૨ ૦૦ 
૧૦ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 
૧૧ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૨ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 
૧૩ પટાવાળા ૦૩ ૦૦ 

 કુલ ૪૭ ૧૭  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે અને કેટલી જ યાઓ 
ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

એ.આર.ટી.ઓ. આણંદ એ.આર.ટી.ઓ. મહીસાગર 
અ. નં. સંવગનું નામ 

ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી જ યા 

૧ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
૪ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૫ હેડ લાક ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૬ િસિનયર લાક ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 
૭ જિનયરુ  લાક ૦૮ ૦૭ ૦૩ ૦૩ 
૮ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૯ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૧ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ ડાઇવર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ પટાવાળા ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાં લ ુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી ૂ
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
ડાંગ અને નવસારી િજ ામાં બાકી પાક વીમો 

૨૪૮૦૯ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અને 
નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો કપાસ અન ે
મગફળીનો  પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા ખેડતોને ૂ
ચૂકવવામાં આ યો, 

  (૧) ડાંગ િજ ામાં કપાસ પાક નોટીફાઈડ થયેલ ન 
હોઈ, દાવા ચૂકવણીનો  ઉપિ થત થતો નથી. 
ઉ ત િ થિતએ મગફળી પાકમાં વીમા કપની ારા કોઈ ં
દાવા ચૂકવવામા ંઆવેલ નથી. 
નવસારી િજ ામાં કપાસ અને મગફળી પાક યોજના હેઠળ 
નોટીફાઈડ થયેલ ન હોઈ, દાવા ચૂકવણીનો  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને ૂ પાક વીમો 
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ડાંગ િજ ામાં ડાંગ તાલુકામા ં
મગફળી પાકના ૧(એક) ખેડતને પાક વીમો ચૂકવવાનો ૂ
બાકી છે. 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ગ ડલ બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૫૧ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રાજકોટ િજ ાની ગ ડલ બ ર સિમિતને આધુિનક 
બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે, અન ે

  (૧) . ૪૭.૩૩/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૪૭.૩૩/- લાખ  

--------- 
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૬૬૩ ી ચંદન  ઠાકોર  (િસ ધપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ંસંવગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકમૂ ે  અ.નં. સંવગનું નામ 
એ.આર.ટી.ઓ. 

પાટણ 
આર.ટી.ઓ. 

મહસાણાે  
૧ ાદેિશક વાહન 

યવહાર અિધકારી 
૦૦ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદિેશક 
વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન 
ોસીકયુટર 

૦૦ ૦૧ 

૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૫ મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૫ ૧૨ 

૬ સહાયક મોટર 
વાહન િનરી ક 

૦૬ ૧૬ 

૭ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૨ 
૮ હેડ કલાક ૦૧ ૦૩ 
૯ િસિનયર કલાક ૦૨ ૦૭ 

૧૦ જિનયર કલાકુ  ૦૮ ૨૬ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૨ ૦૧ 
૧૩ સ લ ઓફીસર  ૦૦ ૦૨ 
૧૪ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૬ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ 
૧૭ નાયક ૦૦ ૦૧ 
૧૮ પટાવાળા ૦૧ ૦૬ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  

એ.આર.ટી.ઓ. 
પાટણ 

આર.ટી.ઓ. 
મહસાણાે  

અ.નં. સંવગનંુ નામ 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી  
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 
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૧ ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદિેશક 
વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન 
ોસીકયુટર 

૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૧ ૦૭ ૦૫ 

૬ સહાયક મોટર વાહન 
િનરી ક 

૦૬ ૦૦ ૧૧ ૦૫ 

૭ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

૮ હેડ કલાક ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૧ 

૯ િસિનયર કલાક ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૫ 

૧૦ જિનયર કલાકુ  ૦૬ ૦૨ ૨૪ ૦૨ 

૧૧ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૧૨ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૧૩ સ લ ઓફીસર  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

૧૪ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૬ ડાઈવર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૧૭ નાયક ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૮ પટાવાળા ૦૧ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 

કુલ ૨૦ ૦૬ ૫૮ ૨૬  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાએ બાકીનીૂ  ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  

૨૪૭૨૬ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હે ટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ંૂ
ઓછા ૧૦ હેકટર તથા અનસુૂિચત િત/અનસુૂિચત જન 

િતના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ં ઓછા ૂ ૫ હે ટર 
િવ તારનો લ ટર 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર દેવભિૂમ 
ારકા અન ે મનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડતોન ેૂ

કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહમદાવાદ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ે ૂ  

૨૩૧૪૨ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) . ૦૧.૩૫/- લાખ 
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વષમા ં ખેડા િજ ાની મહેમદાવાદ બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને 
 (૨) તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) . ૦૧.૩૫/- લાખ 

--------- 
મહસાણા અને આણંદ િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાે ં  

૨૪૬૬૬ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાલુકાવાર મહેસાણા અન ેઆણંદ િજ ામાં 
જતુનાશક દવાઓના કેટલા નમૂના લેવામાં આ યાં ,  

  (૧) મહેસાણા િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ મહેસાણા ૩૧ ૧૮ 
૨ ટાણા ૭ ૬ 
૩ િવસનગર ૩૨ ૨૮ 
૪ ઝા ૧૭ ૧૪ 
૫ કડી ૩૫ ૩૦ 
૬ બેચરા  ૧૭ ૧૫ 
૭ ખેરાલ ુ ૧૮ ૧૩ 
૮ સતલાસણા ૧૮ ૧૩ 
૯ િવ પુર ૩૭ ૩૨ 

૧૦ વડનગર ૧૩ ૯ 

આણંદ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ છે. 
વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ આણંદ ૨૩ ૨૧ 
૨ ઉમરેઠ ૧૫ ૧૫ 
૩ પેટલાદ ૧૮ ૧૬ 
૪ સોિજ ા ૧૨ ૧૨ 
૫ બોરસદ ૧૮ ૧૭ 
૬ આંકલાવ ૧૨ ૧૪ 
૭ ખંભાત ૧૭ ૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમનૂા િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

મહેસાણા ૩૯૭ ૬ 
આણંદ ૨૩૪ ૪  

 (૩) િબન માિણત નમનૂાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) મહેસાણા િજ ામાં ૦૬ િબન માિણત નમૂના પૈકી 
૦૫ ની સામ ેકોટ કેસ કરેલ છે, અને ૦૧ નમૂના નામદાર કોટ 

ારા ફેર-પૃ થકરણ અથ મોકલી આપેલ છે, યારે આણંદ 
િજ ામાં ૦૪ િબન માિણત પૈકી ૦૧ ની સામ ે કોટ કેસ 
કરેલ છે, ૦૧ નમૂનો ફેર-પૃ થકરણમાં માિણત થયેલ છે, 
અને ૦૨ નમૂના નામદાર કોટ ારા ફેર-પૃ થકરણ અથ 
મોકલી આપેલ છે. 

--------- 
સંતરામપુર બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૫૨ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મ હસાગર િજ ાની સંતરામપુર બ ર સિમિતને 
આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ 
મંજર કરવામાં આવલે છેૂ , અને 

  (૧) . ૩૬.૨૦/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે ? 

  (૨) . ૩૬.૨૦ /- લાખ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં શૌચાલયોની બાકી કામગીરી 

૨૪૭૮૨ ી વજિસંગભાઈ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર વ છ ભારત યોજના અન ે વ છ 
ગુજરાત યોજના અંતગત કેટલા શૌચાલયોની કામગીરી 
બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ામા ં
તાલુકાવાર વ છ ભારત યોજના અને વ છ ગુજરાત 
યોજના અંતગત ૫૯૦૧૧ શૌચાલયોની કામગીરી બાકી છે. 
(જ ેનીચે મુજબ છે.) 

(સં યામા)ં 
મ તાલુકાનું 

નામ 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 

બાકી શૌચાલયોની સં યા. 
૧ દાહોદ ૭૧૫૭ 
૨ દેવ.બારીઆ ૮૩૮૬ 
૩ ધાનપુર ૫૭૨૨ 
૪ ફતેપુર ૮૯૬૬ 
૫ ગરબાડા ૨૮૨૨ 
૬ ઝાલોદ ૧૪૩૨૦ 
૭ લીમખેડા ૬૩૦૨ 
૮ સંજલેી ૨૩૦૫ 
૯ સીગવડ ૩૦૩૧ 
 કલુ  ૫૯૦૧૧  

 (૨) ઉ ત કામગીરી કઈ એજ સી ારા કરવામાં 
આવે છે, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ામા ં
ઉ ત બાકી કામો શ  થયેલ ન હોવાથી કોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી સમયસર ન થઈ હોય તો કઈ 
એજ સી સામે શુ ંપગલાં લીધા,ં અને 

  (૩)  રહેતો નથી. 

 (૪) ઉ ત શૌચાલય બાંધવામાં ગેરરીિત થઈ હોય 
તેવી કેટલી ફ રયાદો છે ા બે વષમાં મળી? 

  (૪) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ામા ં
ઉ ત બાકી કામો શ  થયેલ ન હોવાથી ગેરરીિતનો કોઈ  
રહેતો નથી. 

--------- 
સુર નગર અને બોટાદ િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમે ેૂ  

૨૪૭૦૧ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનું સંવગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ સરેુ નગર 
અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
અ. નં. સંવગનંુ નામ એ.આર.ટી.ઓ 

સુર નગરે  
એ.આર.ટી.ઓ 

બોટાદ 
૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 

યવહાર અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૦ 
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૩ સહાયક મોટર વાહન 
િનરી ક 

૦૬ ૦૪ 

૪ હેડ લાક ૦૨ ૦૧ 
૫ િસિનયર લાક ૦૪ ૦૨ 
૬ જુિનયર લાક ૦૮ ૦૮ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઇવર ૦૦ ૦૧ 
૧૨ નાયક ૦૧ ૦૦ 
૧૩ પટાવાળા ૦૪ ૦૦ 
૧૪ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૩૩ ૨૦  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે અને કેટલી જ યાઓ 
ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 

એ.આર.ટી.ઓ. સુર નગરે  એ.આર.ટી.ઓ. બોટાદ 
અ. નં. સંવગનું નામ 

ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
૪ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૫ િસિનયર લાક ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 
૬ જિનુ યર લાક ૦૭ ૦૧ ૦૮ ૦૦ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઇવર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૨ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૩ પટાવાળા ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 
૧૪ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 કલુ  ૨૪ ૦૯ ૧૭ ૦૩ 
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાૂ એ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
નવસારી અને ભ ચ િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૮૧૨ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી અન ે
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનું સંવગવાર મંજર ૂ
થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ નવસારી અન ે
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં સંવગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
અ. નં. સંવગનંુ નામ એઆરટીઓ 

નવસારી 
એઆરટીઓ 

ભ ચ 
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૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૮ ૦૬ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૦ ૧૨ 
૪ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૫ હેડ લાક ૦૧ ૦૨ 
૬ િસિનયર લાક ૦૩ ૦૪ 
૭ જુિનયર લાક ૦૮ ૧૭ 
૮ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 
૯ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ 

૧૦ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ 
૧૧ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ ડાઇવર ૦૦ ૦૧ 
૧૩ નાયક ૦૦ ૦૧ 
૧૪ પટાવાળા ૦૧ ૦૫ 
૧૫ વોચમેન ૦૦ ૦૧ 

 કુલ ૩૪ ૫૪  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, 
સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે અને કેટલી જ યાઓ 
ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 

એઆરટીઓ નવસારી એઆરટીઓ ભ ચ 
અ. નં. સંવગનું નામ 

ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૩ ૦૬ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૦ ૦૦ ૦૯ ૦૩ 
૪ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૫ હેડ લાક ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 
૬ િસિનયર લાક ૦૩ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 
૭ જિનયરુ  લાક ૦૪ ૦૪ ૦૯ ૦૮ 
૮ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૯ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૧૦ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૨ ડાઇવર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ નાયક ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૪ પટાવાળા ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૪ 
૧૫ વોચમેન ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

 કલુ  ૨૫ ૦૯ ૩૩ ૨૧ 
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળૂ તાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
જનાગઢૂ  અને પોરબંદર િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૭૩૨ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ જનાગઢૂ  અન ે પોરબંદર 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ જનાગઢૂ  અને પોરબંદર 
િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર મંજર થયલે મહેકૂ મની 
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િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

િવગત નીચે મુજબ છે. 
મંજરૂ  થયેલ મહકમે  

અ. નં. સંવગનું નામ આરટીઓ 
જનાગઢૂ  

એઆરટીઓ 
પોરબંદર 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૩ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૮ ૦૫ 
૫ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૬ હેડ લાક ૦૨ ૦૨ 
૭ િસિનયર લાક ૦૫ ૦૨ 
૮ જુિનયર લાક ૧૧ ૦૭ 
૯ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 
૧૪ નાયક ૦૧ ૦૦ 
૧૫ પટાવાળા ૦૩ ૦૨ 

 કુલ ૪૪ ૨૪  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ 
ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર ભરાયેલ અન ે
ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

આર.ટી.ઓ. જનાગઢૂ  એ.આર.ટી.ઓ પોરબંદર 
અ. નં. સંવગનંુ નામ ભરાયેલ 

જ યા 
ખાલી જ યા ભરાયલે જ યા ખાલી 

જ યા 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૦ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૭ ૦૧ ૦૫ ૦૦ 
૫ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૬ હેડ લાક ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 
૭ િસિનયર લાક ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
૮ જુિનયર લાક ૦૬ ૦૫ ૦૫ ૦૨ 
૯ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૩ ડાઇવર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૫ પટાવાળા ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 

 કુલ ૨૮ ૧૬ ૧૮ ૦૬ 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયાં 
સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની યા િનરતર ં
ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા અનુસાર તથા વહીવટી 
અનુકળતાૂ એ બાકીની ખાલી રહેતી જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામા ં
આવશ.ે  

--------- 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  

૨૪૭૮૫ ીમતી ચં કાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવં રો, રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ
૧૦ હેકટર તથા અનસુૂિચત િત/અનુસૂિચત જન િતના 
ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓૂ છા ૫ હેકટર િવ તારનો 
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હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમા ં વષવાર 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છેૂ , અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

મ િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
૧ દાહોદ 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ ૦.૦૦ 
૨ છોટાઉદેપુર ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમોનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ  

--------- 
સુર નગર િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવે વા બાબત 

૨૩૧૫૦ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય  સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં સુરે નગર િજ ામાં ૨૫ % કેપીટલ ગોડાઉન 

સહાય હેઠળ કલુ  કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી, 
અન ે

  (૧) . ૨૫,૨૩,૬૨૫/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૨૭૮૦ મે. ટન 

--------- 
અમરલી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓે  

૨૩૧૧૨ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ મં ી ી ુ જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે તાલુકાવાર 
નીચે મુજબની અર ઓ આવી, 

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ અર ઓ 
૧ અમરેલી ૧૨૧૩ 
૨ સાવરકડલાુ ં  ૪૭૯ 
૩ બગસરા ૩૮૬ 
૪ લાઠી ૬૨૨ 
૫ ધારી ૬૩૦ 
૬ લીલીયા ૨૧૬ 
૭ બાબરા ૩૯૪ 
૮ કકાવાવુ ં  ૨૭૭ 
૯ રાજલાુ  ૪૦૩ 

૧૦ ફરાબાદ ૪૪૪ 
૧૧ ખાંભા ૫૨૬ 

 કલુ .. ૫૫૯૦  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

 (૨)તે પૈકી નીચે મુજબની અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ . 
િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
મંજર કરેલ અર ઓૂ  

૮૯૪ 

 
 (૩) યા ં કારની ટલકીટ મંજર કરવામા ંઆવીુ ૂ ?   (૩) ડાણ-૧ અને ડાણ-૨ સામલે રાખલે છે. 

ડાણ-૧ 
વષ - ૨૦૧૮માં મંજર કરલી ટુલકીટૂ ે  
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૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અને રીપેર ગ 
૪ મોચીકામ 
૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કુભારીકામં  
૮ િવિવધ કારની ફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટીપાલર 
૧૧ ઇલે ટીક એ લાય સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/વે ડ ગકામ 
૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
૧૫ સાવરણી સુપડા બનાવનાર 
૧૬ દૂધ-દહી વેચનાર 
૧૭ માછલી વેચનાર 
૧૮ પાપડ બનાવટ 
૧૯ અથાણા બનાવટ 
૨૦ ગરમ/ઠડાપીણા અ પાહાર વેચાણં  
૨૧ પંચર કીટ 
૨૨ લોરમીલ 
૨૩ મસાલામીલ 
૨૪  ની દવેટ બનાવવી (સખીમંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપરકપ અને ડીશબનાવટ (સખીમંડળ) 
૨૭ હેરકટ ગ (વાળંદકામ) 

ડાણ-૨ 
વષ - ૨૦૧૯માં મંજર કરલી ટુલકીટૂ ે  

૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ દર કામ 
૪ ભરતકામ 
૫ િવિવધ કારની ફેરી 
૬ લં બ ગકામ 
૭ યુટીપાલર 
૮ ઇલે ટીક એ લાય સીસ એ ડ રીપેર ગ 
૯ ખેતીલ ી લહુારી/વે ડ ગકામ 

૧૦ સુથારીકામ 
૧૧ દૂધ-દહી વેચનાર 
૧૨ માછલી વેચનાર 
૧૩ પાપડ બનાવટ 
૧૪ પંચર કીટ 
૧૫ મસાલામીલ 
૧૬ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૧૭ હેરકટ ગ (વાળંદકામ)  

--------- 
રા યમાં માસવાર સ ગતેલ અને કપાસીયા તેલના ભાવ 

૨૬૦૩૩ ી ેશકમાર મેવાણીુ   (વડગામ) : માનનીય  અ  નાગ રક પુરવઠા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા એક વષમાં માસવાર સ ગતેલ અને કપાસીયા તેલનો 
ભાવ કેટલો ર ો, અન ે

  (૧) પ ક આ સાથે સામલે છે. 
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 (૨) સ ગતેલ અને કપાસીયા તેલના ભાવો વધતા 
અટકાવવા સરકારે શા ંપગલાં લીધો? 

  (૨) છે ા એક વષમા સ ગતેલ અન ેકપાસીયા તેલના 
ભાવ એકદંરે અંકશમાં રહેલ છેુ . સ ગતેલ અને કપાસીયા 
તેલના ભાવો અંકશમાં રાખવા જ ર પ ે ભારત સરકાર ુ
અને તે અ વયે રા ય સરકાર ારા જ રી સૂચના, પ રપ ો 
બહાર પાડવામા ંઆવે છે. 
 વધુમા,ં રા ય સરકાર ારા હેર િવતરણ યવ થા 
હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦ દર યાન જ મા મી (ઓગ -
૧૯) અને દવાળી (ઓ ટોબર-૧૯)ના તહેવારો સમય ે
બીપીએલ અને અં યોદય રેશનકાડધારકોન ે રીફાઈ ડ 
કપાસીયા તેલના પાઉચનુ ં . ૫૦ િત લીટરના રાહત દરે 
(મુકત બ રના વતમાન ભાવથી નીચા દરે) કાડદીઠ ૧ 
લીટર માણે અંદાિજત કલ ુ ૭૦.૫૧ લાખ પાઉચનુ ં
િવતરણ કરવામાં આવેલ છે. 

પ ક 
સરરાશ માસવાર ભાવે  

સ ગતેલ કપાસીયા તેલ 
માસ છૂટક (૧ ક. ા.)  

કમત ં . માં 
જ થાબંધ (૧૫ ક. ા.) 

કમત ં . માં 
છૂટક (૧ ક. ા.)  

કમત ં . માં 
જ થાબંધ (૧૫ ક. ા.) 

કમત ં . માં 
યુઆરી-૧૯ ૯૮ ૧૪૩૨ ૮૪ ૧૨૦૩ 

ફે ુઆરી-૧૯ ૯૮ ૧૪૩૪ ૮૪ ૧૨૦૭ 
માચ-૧૯ ૯૮ ૧૪૩૩ ૮૪ ૧૨૦૪ 
એિ લ-૧૯ ૯૮ ૧૪૩૫ ૮૪ ૧૨૦૬ 
મે-૧૯ ૯૮ ૧૪૩૬ ૮૩ ૧૨૦૫ 
જુન-૧૯ ૯૮ ૧૪૩૯ ૮૩ ૧૨૦૭ 
જુલાઈ-૧૯ ૯૯ ૧૪૪૪ ૮૩ ૧૨૦૮ 
ઓગ ટ-૧૯ ૧૦૧ ૧૪૬૮ ૮૩ ૧૨૧૨ 
સ ટે બર-૧૯ ૧૦૨ ૧૪૮૨ ૮૪ ૧૨૧૭ 
ઓ ટોબર-૧૯ ૧૦૫ ૧૫૨૦ ૮૫ ૧૨૨૫ 
નવે બર-૧૯ ૧૦૫ ૧૫૨૦ ૮૫ ૧૨૨૪ 
ડીસે બર-૧૯ ૧૦૬ ૧૫૨૮ ૮૬ ૧૨૩૨ 

--------- 
તાપી િજ ામાં સેવા સહકારી મંડળીઓને િધરાણ અને વસુલાત વૃિ ધ સહાય 

૨૩૧૪૩ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા  (મહવાુ ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

  તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ામાં કેટલી સેવા સહકારી મંડળીઓન ે
િધરાણ અને વસલુાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે? 

   ૧૪  

--------- 
ભ ચ અને નવસારી િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  

૨૪૭૯૭ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ંૂ
ઓછા ૧૦ હેકટર તથા અનુસિૂચત િત/અનસુૂિચત 
જન િતના ખેડૂત/ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હેકટર 
િવ તારનો કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર ભ ચ 
અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડતોને કેટલી ૂ
સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

ભ ચ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
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૨૦૧૯-૨૦ ૦ ૦.૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૯ ૩૯.૧૭ 

નવસારી 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ ૦.૦૦  

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમોનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ  

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટ સહાયે ે  

૨૪૬૪૮ ી ગલુાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ
૧૦ હેકટર તથા અનુસિૂચત િત/અનસુૂિચત જન િતના 
ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ં ઓછા ૂ ૫ હેકટર િવ તારનો 
કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર 
બનાસકાંઠા અન ે ક છ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છેૂ , અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

મ િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૩ ૨૨ 
૧ બનાસકાંઠા 

૨૦૧૯-૨૦ ૮૦૮ ૪૦૪ 
૨ ક છ ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમા ં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમોનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ  

--------- 
ગોધરા બ ર સિમિતને સીધી વેચાણ યવ થા ઊભી કરવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૫૭ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં પંચમહાલ િજ ાની ગોધરા બ ર સિમિતન ેઅપની 
મંડી/રાઈથુ બ ર આધારીત સીધી વેચાણ યવ થા ઉભી 
કરવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) . ૨૬.૩૫/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૨૬.૩૫/- લાખ 

--------- 
ગીરસોમનાથ અને પોરબંદર િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવાે  માટ સહાયે  

૨૪૭૩૮ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા  (સોમનાથ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખેડતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ંૂ
ઓછા ૧૦ હેકટર તથા અનસુૂિચત િત/અનુસૂિચત 
જન િતના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ં ઓછા ૂ ૫ હેકટર 
િવ તારનો કલ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમા ં વષવાર 
ગીરસોમનાથ અન ે પોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
ખેડતોને કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છેૂ , અન ે

  (૨) શૂ ય 
 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યા ં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી 

--------- 
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મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં જતુંનાશક દવાઓના નમૂના 
૨૪૭૨૩ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અન ે દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
જતુનાશક દવાઓનાં  કેટલા નમૂના તાલુકાવાર લવેામા ં
આ યા, 
 

  (૧) મનગર િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો 
નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 
મ તાલુકો તા.૦૧-૦૪-૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૩-૧૯ 
તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
૧ મનગર ૨૭ ૧૬ 
૨ કાલાવડ ૧૭ ૨૦ 
૩ ોલ ૨૨ ૧૭ 
૪ ડીયા ૧૪ ૮ 
૫ મ ધપુર ૧૭ ૧૫ 
૬ લાલપુર ૮ ૧૮ 

દેવભૂિમ ારકા િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 
મ તાલુકો તા.૦૧-૦૪-૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૩-૧૯ 
તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
૧ ખંભાળીયા ૧૩ ૧૬ 
૨ ભાણવડ ૧૧ ૯ 
૩ ક યાણપુરા ૬ ૧૧ 
૪ ારકા ૩ ૪  

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 
મનગર ૧૯૧ ૮ 

દેવભિૂમ ારકા ૭૧ ૨  
 (૩) િબન માિણત નમનૂાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) મનગર િજ ામા ં૦૮ િબન માિણત નમૂના ની 
સામે ૦૮ કોટ કેસ કરેલ છે, યારે દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
૦૨ િબન માિણત નમનૂાની સામે ૦૨ કોટ કેસ કરેલ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે ે  

૨૩૧૧૦ ી રમણભાઇ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મહેસાણા િજ ામા ં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
મહેસાણા િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વય ે
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  
૧ ઝા ૮૦૧ 
૨ કડી ૧૧૭૫ 
૩ ખેરાલ ુ ૫૩૧ 
૪ ટાણા ૨૧૧ 
૫ બેચરા  ૫૫૨ 
૬ મહેસાણા ૩૫૪૨ 
૭ વડનગર ૯૪૪ 
૮ િવ પુર ૨૧૭૮ 
૯ િવસનગર ૧૯૯૮ 

૧૦ સતલાસણા ૫૫૩ 
 કલુ .. ૧૨૪૮૫  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ ,   (૨) તે પૈકી  નીચે મુજબ અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
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અન ે આવી. 
િજ ા ઉ ોગ કે  ારા બકોને 
ભલામણ કરેલ અર  

૯૪૧૮ 

બકો ારા મંજર કરેલ અરૂ  ૫૪૬૪  
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજૂર કરવામાં આવી?   (૩) .૪૩૫૨.૬૨ લાખની સહાય મંજર કરવામા ંૂ

આવી. 
--------- 

 
અમરલી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજનાની અર ઓે  

૨૩૧૧૧ ી કાંિતભાઇ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વય ે
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી િજ ામાં માનવ ક યાણ યોજના અ વયે તાલુકાવાર 
નીચે મુજબની અર ઓ આવી, 

અન.ુ તાલુકાનું નામ આવેલ 
અર ઓ 

૧ અમરેલી ૧૨૧૩ 
૨ સાવરકડલાુ ં  ૪૭૯ 
૩ બગસરા ૩૮૬ 
૪ લાઠી ૬૨૨ 
૫ ધારી ૬૩૦ 
૬ લીલીયા ૨૧૬ 
૭ બાબરા ૩૯૪ 
૮ કકાવાવુ ં  ૨૭૭ 
૯ રાજલાુ  ૪૦૩ 

૧૦ ફરાબાદ ૪૪૪ 
૧૧ ખાંભા ૫૨૬ 

 કલુ .. ૫૫૯૦  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , 
અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબની અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી. 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા 
મંજર કરેલ અર ઓૂ  

૮૯૪ 

 
 (૩) યા કારની ટલકીટ મંજર કરવામા ંઆવીુ ૂ ?   (૩) ડાણ-૧ અને ડાણ-૨ સામલે રાખલે છે. 

ડાણ-૧ 
વષ - ૨૦૧૮માં મંજર કરલી ટલકીટૂ ે ુ  

૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ વાહન સિવસ ગ અન ેરીપેર ગ 
૪ મોચીકામ 
૫ દર કામ 
૬ ભરતકામ 
૭ કભારીકામુ ં  
૮ િવિવધ કારની ફેરી 
૯ લ બર 

૧૦ યુટીપાલર 
૧૧ ઇલે ટીક એ લાય સીસ રીપેર ગ 
૧૨ ખેતીલ ી લુહારી/વે ડ ગકામ 
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૧૩ સુથારીકામ 
૧૪ ધોબીકામ 
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 લોર મીલ 
૨૩ મસાલા મીલ 
૨૪  ની દવેટ બનાવવી (સખી મંડળ) 
૨૫ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૨૬ પેપરકપ અને ડીશ બનાવટ (સખી મંડળ) 
૨૭ હેરકટ ગ (વાળદં કામ) 

ડાણ-૨ 
વષ - ૨૦૧૯માં મંજર કરલી ટલકીટૂ ે ુ  

૧ કડીયાકામ 
૨ સે ટ ગકામ 
૩ દર કામ 
૪ ભરતકામ 
૫ િવિવધ કારની ફેરી 
૬ લં બ ગ કામ 
૭ યુટીપાલર 
૮ ઇલે ટીક એ લાય સીસ એ ડ રીપેર ગ 
૯ ખેતીલ ી લુહારી/વે ડ ગ કામ 

૧૦ સુથારી કામ 
૧૧ દૂધ-દહી વેચનાર 
૧૨ માછલી વેચનાર 
૧૩ પાપડ બનાવટ 
૧૪ પંચર કીટ 
૧૫ મસાલામીલ 
૧૬ મોબાઈલ રીપેર ગ 
૧૭ હેરકટ ગ (વાળદં કામ)  

બનાસકાંઠા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 
૨૩૧૪૭ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવીુ , અન ે

  (૧) .૩૨,૫૦,૦૦૦/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૩૯૫૬ મે.ટન 

બનાસકાંઠા િજ ામાં માટી અને મેટલના કામ 
૨૪૬૪૫ ગેનીબને ઠાકોર  (વાવ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
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વષમા ં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલા 
ર તાઓ માટી અને મટેલ કામ મનરેગા યોજના હેઠળ 
કરવામા ંઆ યા, અને 

વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે 
ર તાઓ માટી અન ેમેટલ કામ મનરેગા યોજના હેઠળ કરવામા ં
આ યા. 

ર તાઓ માટી અને મેટલ કામોની સં યા 
મ તાલુકો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮  

થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ અમીરગઢ ૭ ૨ ૯ 
૨ ભાભર ૦ ૦ ૦ 
૩ દાંતા ૩ ૦ ૩ 
૪ દાંતીવાડા ૮૦ ૩ ૮૩ 
૫ ડીસા ૧ ૪ ૫ 
૬ દયોદર ૦ ૦ ૦ 
૭ ધાનેરા ૧૭ ૬ ૨૩ 
૮ કાંકરેજ ૪ ૨ ૬ 
૯ લાખણી ૧૦ ૦ ૧૦ 

૧૦ પાલનપુર ૨૫ ૨ ૨૭ 
૧૧ સુઈગામ ૩૬ ૦ ૩૬ 
૧૨ થરાદ ૧૪ ૦ ૧૪ 
૧૩ વડગામ ૪ ૩ ૭ 
૧૪ વાવ ૬૫ ૯ ૭૪ 
 કુલ ૨૬૬ ૩૧ ૨૯૭  

 (૨) તે અ વયે વષવાર, તાલુકાવાર કેટલા 
માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ? 

  (૨) તે અ વયે વષવાર, તાલુકાવાર નીચેની િવગતે 
માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ. 

માનવ દન રોજગારી 
મ તાલુકો તા.૦૧-૦૧-

૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯  

થી  
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ અમીરગઢ ૪,૬૧૫ ૨,૩૩૧ ૬,૯૪૬ 
૨ ભાભર ૦ ૦ ૦ 
૩ દાંતા ૪,૦૪૦ ૦ ૪,૦૪૦ 
૪ દાંતીવાડા ૧,૨૨,૩૭૯ ૩,૭૪૦ ૧,૨૬,૧૧૯ 
૫ ડીસા ૧,૬૧૯ ૧,૬૭૩ ૩,૨૯૨ 
૬ દયોદર ૦, ૦ ૦ 
૭ ધાનેરા ૧૨,૦૩૦ ૬,૭૮૯ ૧૮,૮૧૯ 
૮ કાકંરેજ ૪,૭૮૩ ૩,૦૧૪ ૭,૭૯૭ 
૯ લાખણી ૧૫,૬૩૨ ૦ ૧૫,૬૩૨ 

૧૦ પાલનપુર ૩૦,૭૫૪ ૧,૪૩૫ ૩૨,૧૮૯ 
૧૧ સુઈગામ ૫૫,૨૯૦ ૦ ૫૫,૨૯૦ 
૧૨ થરાદ ૩,૮૮૧ ૦ ૩,૮૮૧ 
૧૩ વડગામ ૬,૧૭૬ ૪,૪૬૩ ૧૦,૬૩૯ 
૧૪ વાવ ૩૭,૮૯૦ ૫,૮૯૩ ૪૩,૭૮૩ 
 કુલ ૨,૯૯,૦૮૯ ૨૯,૩૩૮ ૩,૨૮,૪૨૭  

--------- 
કલોલ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૪૦ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ાની કલોલ બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) . ૨૭.૮૧/- લાખ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) . ૨૭.૮૧/- લાખ 
--------- 
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પંચમહાલ િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત વીમા યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૬૦૧૦ ી જઠાભાઈ ભરવાડે   (શહેરા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાના તાલુકાવાર કેટલા ખાતેદાર 
ખેડત અક માત વીૂ મા યોજના હેઠળ અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર ઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
તાલુકાનું નામ મળેલ અર ઓની સં યા 

કાલોલ ૪૫ 
ગોધરા ૬૦ 
ઘોઘંબા ૫૦ 

ંબુઘોડા ૬ 
મોરવા (હ) ૨૦ 
શહેરા ૫૦ 
હાલોલ ૨૫  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી અન ે કેટલી ૂ
નામંજર કરીૂ , અન ે

  (૨) ૧૩૫ અર ઓ મંજર અને ૂ ૩૮ અર ઓ નામંજરૂ  

 (૩) ઉ ત અર ઓ નામંજર કરવાના કારણો શા ૂ
છે? 

  (૩) નામંજર થયેલ અર ઓના કારણો નીચે મુજબ ૂ
છે. 

(૧) મૃતક ઈફે ટીવ વેલીડ ડાયવી ગ લાયસ સ 
ધરાવતા ના હોવાથી 

(૨) મૃતક ન ધાયલે ખાતેદાર ખેડતૂ /ખાતેદાર 
ખેડતના થમ હયાત સંતાન ના હોવાથીૂ  

(૩) મૃતકની મર ૭૦ વષ કરતાં વધુ હોવાથી 
(૪) દાવો અ ય યોજનામા ં ચૂકવવામાં આવેલ 

હોવાથી. 
(૫) મૃ યુનું કારણ અક માત ન હોવાથી/ 

આ મહ યાનો િક સો હોવાથી 
--------- 

અમરલી અને પોરબંદર િજ ામાં બાકી પાક વીમોે  
૨૪૭૪૮ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને પોરબંદર િજ ામા ં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો 
કપાસ અન ે મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા 
ખેડતોને ચૂકવવામા ંઆ યોૂ , 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
પ ક-૧ 

તાલુકાનું નામ પાકનું નામ દાવા ચૂકવાયેલ 
ખેડૂતોની સં યા 

અમરલીે  
અમરેલી કપાસ િપયત ૧ 
કકાવાવ ુ ં
વ ડયા 

મગફળી ૧ 

ખાંભા કપાસ િપયત ૧ 
ખાંભા મગફળી ૨૯ 

ફરાબાદ મગફળી ૭ 
બાબરા કપાસ િપયત ૧ 
બાબરા મગફળી ૫ 
રાજલાુ  કપાસ િપયત ૧ 
રાજલાુ  મગફળી ૩ 
લાઠી કપાસ િપયત ૩ 
લાઠી કપાસ િબનિપયત ૫ 

પોરબંદર 
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પોરબંદર મગફળી ૧૫૭૭ 
ઉ ત િ થિતએ પોરબંદર િજ ામાં કપાસ પાક દાવા 
ચૂકવવાપા  થતા નથી. 

યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી માગદિશકાની ગવાઈ 
મુજબ પાક ઉ પાદનમા ં થયેલ ઘટાડાન ે આધારે થાય છે, 
ખાતા ક ાએ પાક વીમાના દાવાની ટકાવારીની ગણતરી 
કરવામા ંઆવતી નથી.  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર તાલુકાવાર પાકવાર 
બાકી ખેડતોની િવગત પ કૂ -૨ મુજબ છે.  

પ ક-૨ 
તાલુકાનું નામ પાકનું નામ બાકી ખેડૂતોની સં યા 

અમરલીે  
કકાવાવ ુ ં
વ ડયા 

મગફળી ૧૩ 

ખાંભા મગફળી ૬૯૭ 
ફરાબાદ મગફળી ૭૨૧ 

ધારી મગફળી ૧૨૬ 
બગસરા મગફળી ૩ 
બાબરા મગફળી ૨ 
રાજલાુ  મગફળી ૧૧૩૧ 
સાવરકડલાુ ં  મગફળી ૧૧૪ 

પોરબંદર 
કિતયાણાુ  મગફળી ૧૦૪૨ 
પોરબંદર મગફળી ૧૬૭૯ 
રાણાવાવ મગફળી ૧૯૬૦  

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩) શ ય તેટલી વહેલી ચૂકવણી માટે િવમા કપનીન ેં
જણાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં ઉ ોગ ક ને ક ટર ઉ ોગ શ  કરવા માટ મળેલ અર ઓે ુ ે  

૨૬૦૨૭ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર િજ ા ઉ ોગ કે ને કટીર ઉ ોગ શ  ુ
કરવા માટે સને ૨૦૧૯માં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર િજ ા ઉ ોગ કે ને કટીર ઉ ોગ શ  ુ
કરવા માટે સને ૨૦૧૯માં નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  
૧ પાટણ ૮૬૧ 
૨ સર વતી ૬૦૫ 
૩ િસ ધપુર ૭૩૨ 
૪ ચાણ મા ૫૪૮ 
૫ હારીજ ૨૩૮ 
૬ સમી ૧૧૧ 
૭ શંખે ર ૧૬૩ 
૮ રાધનપુર ૧૦૬ 
૯ સાંતલપુર ૬૬ 

કલુ  ૩૪૩૦  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી લોન પૂરી ૂ
પાડવા બ કોને ભલામણ કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૨૫૨૯ અર ઓ મંજર કરી બ કોન ેૂ
ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. 
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 (૩) બે કોને ભલામણ કરવામાં આવેલ અર ઓ 
પૈકી કેટલી અર ઓમા ં બે કો ારા લોન પૂરી પાડવામા ં
આવી? 

  (૩) ૧૨૦૧ અર ઓમાં બે કો ારા લોન પૂરી 
પાડવામાં આવેલ છે.  

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 

૨૪૭૫૭ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ભાવનગર અન ે બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર ટે ટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મળેવવા નીચે મુજબની અર ઓ 
મળી. 

ભાવનગર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ઉમરાળા ૧૩૨ ૯૧ 
૨ ગારીયાધાર ૨૭૪ ૨૨૧ 
૩ ઘોઘા ૨૦૮ ૧૫૭ 
૪ જસેર ૧૩૩ ૧૩૪ 
૫ તળા  ૫૧૨ ૬૦૩ 
૬ પાલીતાણા ૨૩૦ ૨૩૨ 
૭ ભાવનગર ૧૧૨ ૧૨૩ 
૮ મહવાુ  ૪૮૭ ૫૫૬ 
૯ વ ભીપુર ૧૫૪ ૯૨ 

૧૦ શીહોર ૨૩૨ ૨૫૯ 
 કુલ ૨૪૭૪ ૨૪૬૮ 

બોટાદ િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ગઢડા ૨૪૭ ૧૬૧ 
૨ બરવાળા ૮૧ ૭૩ 
૩ બોટાદ ૨૭૪ ૧૯૪ 
૪ રાણપુર ૧૭૦ ૧૪૭ 

કુલ ૭૭૨ ૫૭૫  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ / સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી. 

ભાવનગર િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ ઉમરાળા ૪૫ ૨૦,૫૫,૦૦૦ ૩૦ ૧૩,૬૫,૦૦૦ 
૨ ગારીયાધાર ૮૭ ૩૯,૬૦,૦૦૦ ૮૨ ૩૭,૩૫,૦૦૦ 
૩ ઘોઘા ૭૪ ૩૪,૯૫,૦૦૦ ૪૦ ૧૮,૬૦,૦૦૦ 
૪ જસેર ૩૮ ૧૭,૮૫,૦૦૦ ૩૬ ૧૬,૮૦,૦૦૦ 
૫ તળા  ૧૯૫ ૯૧,૩૫,૦૦૦ ૧૪૬ ૬૭,૫૦,૦૦૦ 
૬ પાલીતાણા ૮૪ ૩૮,૭૦,૦૦૦ ૮૪ ૩૮,૭૦,૦૦૦ 
૭ ભાવનગર ૪૬ ૨૧,૪૫,૦૦૦ ૩૫ ૧૬,૬૫,૦૦૦ 
૮ મહવાુ  ૧૪૪ ૬૬,૯૦,૦૦૦ ૧૭૧ ૭૮,૯૦,૦૦૦ 
૯ વ ભીપુર ૬૫ ૩૦,૯૦,૦૦૦ ૧૮ ૮,૮૫,૦૦૦ 

૧૦ શીહોર ૭૬ ૩૫,૮૫,૦૦૦ ૬૮ ૩૦,૭૫,૦૦૦ 
 કુલ ૮૫૪ ૩,૯૮,૧૦,૦૦૦ ૭૧૦ ૩,૨૭,૭૫,૦૦૦ 

બોટાદ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
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મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ  
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ  

૧ ગઢડા ૧૪૮ ૭૨,૪૫,૦૦૦ ૮૦ ૩૭,૨૦,૦૦૦ 
૨ બરવાળા ૫૨ ૨૪,૦૦,૦૦૦ ૪૪ ૧૯,૯૫,૦૦૦ 
૩ બોટાદ ૧૫૬ ૭૩,૯૫,૦૦૦ ૯૦ ૪૨,૯૦,૦૦૦ 
૪ રાણપુર ૧૨૫ ૫૭,૪૫,૦૦૦ ૮૭ ૩૯,૯૦,૦૦૦ 
 કુલ ૪૮૧ ૨,૨૭,૮૫,૦૦૦ ૩૦૧ ૧,૩૯,૯૫,૦૦૦  

 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામજંર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

ભાવનગર િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઉમરાળા ૮૭ ૪૧ 
૨ ગારીયાધાર ૧૮૭ ૧૦૨ 
૩ ઘોઘા ૧૩૪ ૮૭ 
૪ જસેર ૯૫ ૬૩ 
૫ તળા  ૩૧૭ ૩૧૦ 
૬ પાલીતાણા ૧૪૬ ૧૧૧ 
૭ ભાવનગર ૬૬ ૫૫ 
૮ મહવાુ  ૩૪૩ ૩૬૭ 
૯ વ ભીપુર ૮૯ ૫૩ 

૧૦ શીહોર ૧૫૬ ૧૨૭ 
 કુલ ૧૬૨૦ ૧૩૧૬ 

બોટાદ િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ગઢડા ૯૯ ૭૯ 
૨ બરવાળા ૨૯ ૨૫ 
૩ બોટાદ ૧૧૮ ૯૨ 
૪ રાણપુર ૪૫ ૪૯ 

 કુલ ૨૯૧ ૨૪૫ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છઃે  

-  િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
-  િનયત સમયમયાદામા ંદરખા ત રજ ન કરેલ હોયૂ  
-  અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
-  ડ લીકેટ અર ઓ હોયુ  
-  સહાય મેળવવા પા  ન હોય 
-  જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અન ે
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલો કરવામાં આવશ.ે 

ભાવનગર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ઉમરાળા ૦ ૨૦ 
૨ ગારીયાધાર ૦ ૩૭ 
૩ ઘોઘા ૦ ૩૦ 
૪ જસેર ૦ ૩૫ 
૫ તળા  ૦ ૧૪૭ 
૬ પાલીતાણા ૦ ૩૭ 
૭ ભાવનગર ૦ ૩૩ 
૮ મહવાુ  ૦ ૧૮ 
૯ વ ભીપુર ૦ ૨૧ 
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૧૦ શીહોર ૦ ૬૪ 
 કુલ.. ૦ ૪૪૨ 

બોટાદ િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 

૧ ગઢડા ૦ ૨ 
૨ બરવાળા ૦ ૪ 
૩ બોટાદ ૦ ૧૨ 
૪ રાણપુર ૦ ૧૧ 

 કુલ ૦ ૨૯  
--------- 

પાલનપુર ખાતે લાય ેરી કાયરત કરવા બાબત 
૨૬૦૩૦ ી મહશકમાર પટલે ુ ે   (પાલનપુર) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓના ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર ખાતે લાય ેરીનું 
નવું મકાન લાંબા સમયથી બનાવવામા ં આવેલ છે. તેમ 
છતાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ લાય ેરી કાયરત 
નથી તે ફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) ના , તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સરકારી િજ ા પુ તકાલય પાલનપુર નવીન ભવનમાં 
કાયરત થયેલ છે. 

 (૨)  હા, તો લાય ેરી કાયરત ન થવાના ં કારણો 
શાં છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) તે યાં સુધીમાં કાયરત કરવામાં આવનાર છે?   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં પાકના ર ણ માટ તારની વાડ બનાવવા માટે ે  સહાય 
૨૪૭૧૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
જગલી નવરોં , રોઝ-ભૂંડના ાસથી ખેડતોના પાકના ૂ
ર ણ માટે તારની વાડ બનાવવા માટે ખડેતોએ કેટલા ૂ
હેકટરના લોક બનાવી સહાય માટે અર  કરવાની હોય 
છે, 

  (૧) સામા ય વગના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામા ંૂ
ઓછા ૧૦ હેકટર તથા અનુસિૂચત િત/અનસુૂિચત 
જન િતના ખેડતૂ /ખેડતો માટે ઓછામાં ઓછા ૂ ૫ હેકટર 
િવ તારનો લ ટર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે  વષમા ં વષવાર 
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડતોન ેૂ
કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) સહાય ચૂકવવાની બાકી 

િજ ો વષ 
ખેડૂતોની 
સં યા 

સહાયની રકમ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 
મોરબી 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ ૦.૦૦ 
બોટાદ ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦.૦૦ 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમા ં ચૂકવવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમાનસુાર કાયવાહી 
પૂણ થયેથી. 

--------- 
લુણાવાડા બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૩૮ ી ેશકમાર સેવકુ   (લુણાવાડા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મ હસાગર િજ ાની લુણાવાડા બ ર સિમિતને 
િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે, અન ે

  (૧) . ૦૭.૪૦/- લાખ 
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 (૨) તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) . ૦૭.૪૦/- લાખ 
--------- 

તાપી અને વલસાડ િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  
૨૪૮૦૩ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને વલસાડ િજ ામાં જતુનાશક ં
દવાઓના કેટલા નમનૂા તાલુકાવાર લેવામાં આ યા,  

  (૧) તાપી િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
૧ યારા ૨૫ ૧૯ 
૨ સોનગઢ ૧૫ ૧૧ 
૩ ડોલવણ ૫ ૫ 
૪ વાલોડ ૨૦ ૧૫ 
૫ ઉ છલ ૩ ૨ 
૬ િનઝર ૧૭ ૧૫ 
૭ કુકરમંુડા ૪ ૫ 

વલસાડ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ 
છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
૧ વલસાડ ૨૪ ૧૧ 
૨ પારડી ૨૦ ૧૫ 
૩ વાપી ૧૯ ૨૦ 
૪ ઉમરગામ ૨૦ ૧૬ 
૫ ધરમપુર ૧૮ ૧૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 
તાપી ૧૬૦ ૦૧ 
વલસાડ ૨૦૩ ૦૨  

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમા ંગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) તાપી િજ ામાં ૦૧ િબન માિણત નમૂનાની સામ ે
૦૧ કોટ કેસ કરેલ છે, યારે વલસાડ િજ ામાં ૦૨ 
િબન માિણત નમૂનાની સામ ે૦૨ કોટ કેસ કરેલ છે. 

--------- 
ચીખલી બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૩૭ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નવસારી િજ ાની ચીખલી બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) . ૧૬.૬૫/- લાખ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) . ૧૬.૬૫/- લાખ 
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં બાકી પાક વીમો 

૨૪૮૧૫ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
અને નવસારી િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો કપાસ 

  (૧) વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં કપાસ અન ે
મગફળી પાક, ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના હેઠળ 
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અને મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા ખેડતોન ેૂ
ચૂકવવામાં આ યો, 

નોટીફાઈડ થયલે ન હોઈ, દાવા ચૂકવણીનો  ઉપિ થત 
થતો નથી.  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતન ે પાકવીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
ગોધરા બ ર સિમિતએ સીધી વેચાણ યવ થા ઊભી કરવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

 
૨૩૧૫૬ ી 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 ગોધરા બ ર સિમિતન ેઅપની 
મંડી/રાઈથ ુબ ર આધારીત સીધી વેચાણ યવ થા ઉભી 
કરવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજરૂ  કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧) . ૨૬.૩૫/- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાં આવી છે? 

  (૨) . ૨૬.૩૫/- લાખ 

--------- 
ક છ અને પાટણ િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાં  

૨૪૬૪૨ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાલુકાવાર ક છ અને પાટણ િજ ામાં 
જતુનાશક દવાઓના કેટલા નમૂના લેવામાં આ યાં ,  

  (૧) ક છ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 

તા.૦૧-૦૪-
૧૮  
થી 

તા.૩૧-૦૩-
૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-
૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-
૧૯ 

૧ ભુજ ૩૨ ૨૯ 
૨ મું ા ૩ ૯ 
૩ નખ ાણા ૧૦ ૧૦ 
૪ લખપત ૩ ૨ 
૫ અં ર ૧૪ ૨૦ 
૬ ગાંધીધામ ૧ ૧ 
૭ માંડવી ૫ ૮ 
૮ અબડાસા ૪ ૨ 
૯ ભચાઉ ૧૬ ૮ 

૧૦ રાપર ૧૪ ૧૩ 
પાટણ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગતો નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-

૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-

૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-
૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-
૧૯ 

૧ પાટણ ૨૦ ૧૭ 
૨ સર વતી ૧૦ ૧૨ 
૩ ચાણ મા ૧૨ ૧૪ 
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૪ િસ ધપુર ૧૪ ૧૩ 
૫ હારીજ ૧૪ ૧૬ 
૬ સમી ૮ ૩ 
૭ શંખે ર ૬ ૩ 
૮ રાધનપુર ૧૪ ૧૩ 
૯ સાંતલપુર ૨ ૪  

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમનૂા િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

ક છ ૧૯૭ ૦૭ 
પાટણ ૧૮૮ ૦૭  

 (૩) િબન માિણત નમનૂાઓમા ં ગુણવ ા 
િનયં ણ અંતગત શા પગલા ંલેવામાં આ યા? 

  (૩) ક છ િજ ામાં ૦૭ િબન માિણત નમૂના પૈકી 
૦૨ની સામે કોટ કેસ કરેલ છે, ૦૧ િબન માિણત નમૂનાની 
સામે સમાન ઉ પાદક, સમાન જતુનાશક દવા અન ે સમાન ં
બેચ નંબર હોઈ, અરવ ી િજ ામા ંતબ દલ કરેલ છે, અને ૪ 
નમૂના માટે કાયવાહી ગિતમાં છે, યારે પાટણ િજ ામા ં
૦૭ િબન માિણત નમૂનાની સામ ે૦૭ કોટ કેસ કરેલ છે. 

--------- 
 

વડોદરા િજ ામાં પે શનરોને પે શન ચૂકવવા બાબત 
૨૩૧૧૩ ી શલૈેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વડોદરા  િજ ામાં કેટલા િનવૃ  રમતવીરોન ે પે શન 
ચૂકવવામાં આવેલ છે, અને તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો ?
  

  ૩૨ િનવૃ  રમતવીરોન ેપે શન ચૂકવવામાં 
.૨૩,૦૪,૦૦૦/- નો ખચ થયલે છે.  

--------- 
ખેરાલુ બ ર સિમિતને પાયાની સગવડો ઉભી કરવાની યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૫૮ ી અજમલ  ઠાકોર  (ખેરાલ)ુ : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

(૧)તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
મહેસાણા િજ ાની ખેરાલ ુ બ ર સિમિતન ે ૨૬ નવીન 
રચાયેલ બ ર સિમિતઓને પાયાની સગવડો ઉભી કરવાની 
યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામા ંઆવેલ છેૂ , અને 

  (૧) શૂ ય 

(૨)ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

આણંદ અને ખેડા િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે  
૨૪૭૬૬ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અન ે ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર 
મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાંની ફાળવણી 
કરવામા ંઆવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં

(FTO) ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં

ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 188 

ઉભી થઈ. 
ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી મ િજ ો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ આણંદ ૬,૬૦,૨૩૦ ૨,૫૭,૦૧૦ ૯,૧૭,૨૪૦ 
૨ ખેડા ૯,૨૧,૪૮૪ ૪,૧૮,૭૩૯ ૧૩,૪૦,૨૨૩ 

 કુલ ૧૫,૮૧,૭૧૪ ૬,૭૫,૭૪૯ ૨૨,૫૭,૪૬૩  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી 
અમલમાં છે. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં જતુનાશક દવાઓના નમૂનાૂ ં  

૨૪૭૪૧ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામા ંૂ
જતુનાશક દવાઓના કેટલા નમૂના તાલુકાવાર લેવામા ંં
આ યા, 

  (૧) ગીર સોમનાથ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર 
િવગતો નીચે મુજબ છે. 

વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો 
તા.૦૧-૦૪-૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ વેરાવળ ૧૨ ૧૦ 
૨ સુ ાપાડા ૧૩ ૧૧ 
૩ કોડીનાર ૧૫ ૧૭ 
૪ તાલાલા ૧૦ ૧૩ 
૫ ઉના ૧૫ ૧૭ 
૬ ગીરગઢડા ૧૦ ૧૩ 

જનાગઢ િજ ાની વષવાર તાલુકાવાર િવગત નીચે મુજબ છેૂ . 
વષવાર લેવાયેલ નમૂના 

મ તાલુકો તા.૦૧-૦૪-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧ માળીયા ૧૯ ૧૦ 
૨ જૂનાગઢ 

સીટી 
૧૬ ૯ 

૩ માણાવદર ૧૬ ૯ 
૪ િવસાવદર ૩ ૧ 
૫ વંથલી ૧૦ ૩ 
૬ જૂનાગઢ ૩ ૦ 
૭ માંગરોળ ૯ ૩ 
૮ ભસાણ ૩ ૩ 
૯ કેશોદ ૨૫ ૧૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમૂના િજ ાવાર માિણત થયા 
અને કેટલા નમૂના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨)  
િજ ાનંુ નામ માિણત નમૂના િબન માિણત નમૂના 

ગીર સોમનાથ ૧૪૧ ૧૫ 
જૂનાગઢ ૧૫૪ ૧૩  

 (૩) િબન માિણત નમૂનાઓમાં ગુણવ ા િનયં ણ 
અંતગત શા પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૩) ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૧૫ િબન માિણત નમૂના 
પૈકી ૧૨ કોટ કેસ કરેલ છે, ૦૧ની સામ ે વહીવટી પગલાં 
લેવામા ંઆવેલ છે, અને ૦૨ ની સામ ેકાયવાહી ગિતમાં છે. 

યારે જનાગઢ િજ ામાં ૂ ૧૩ િબન માિણત પૈકી ૦૫ કોટ 
કેસ કરેલ છે, ૦૧ નમૂનો ફેર-પૃ થકરણમાં માિણત થયલે 
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છે, ૦૧ ની સામ ેવહીવટી પગલા ંલીધેલ છે, ૦૨ નમનૂાઓ 
નામદાર કોટ ારા ફેર-પૃ થકરણ માટે મોકલી આપેલ છે, 
૦૧ ની સામે કાયવાહી ગિતમા ં છે અન ે ૦૩ ની સામે 
પોલીસ ફરીયાદ કરેલ છે. 

--------- 
કલોલ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  યોજના હઠળ મંજર રકમે ૂ  

૨૩૧૩૯ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ાની કલોલ બ ર સિમિતને િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવેલ ૂ
છે, અને 

  (૧) . ૨૭.૮૧/- લાખ 

 (૨) તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ંઆવી છે?   (૨) . ૨૭.૮૧/- લાખ 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં ી વાજપાઈ બકબલ યોજનાની અર ઓે ે  
૨૩૧૦૯ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં મહેસાણા િજ ામા ં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
મહેસાણા િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના અ વય ે
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ આવી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  
૧ ઝા ૮૦૧ 
૨ કડી ૧૧૭૫ 
૩ ખેરાલ ુ ૫૩૧ 
૪ ટાણા ૨૧૧ 
૫ બેચરા  ૫૫૨ 
૬ મહેસાણા ૩૫૪૨ 
૭ વડનગર ૯૪૪ 
૮ િવ પુર ૨૧૭૮ 
૯ િવસનગર ૧૯૯૮ 

૧૦ સતલાસણા ૫૫૩ 
 કલુ .. ૧૨૪૮૫  

 (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 
બકોને ભલામણ કરેલ અર  

૯૪૧૮ 

બકો ારા મંજર કરેલ અરૂ  ૫૪૬૪  
 (૩) કેટલી રકમની સહાય મંજર કરવામાં આવીૂ ?   (૩) `. ૪૩૫૨.૬૨ લાખની સહાય મંજર કરવામા ંૂ

આવી. 
--------- 

અમરલી િજ ામાં ઉ ોગ ક ને ક ટર ઉ ોગ શ  કરવા ે ુે માટ મળેલ અર ઓે  
૨૬૦૨૪ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય ક ટર ઉ ોગ ુ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં તાલુકાવાર િજ ા ઉ ોગ કે ને કટીર ઉ ોગ શ  ુ
કરવા માટે સને ૨૦૧૯માં કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં તાલુકાવાર િજ ા ઉ ોગ કે ને કટીર ઉ ોગ શ  ુ
કરવા માટે સને ૨૦૧૯માં નીચે મુજબ અર ઓ મળી. 

અન.ુ તાલુકાનું નામ અર  
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૧ અમરેલી ૩૯૪ 
૨ સાવકડલાુ ં  ૨૦૨ 
૩ બગસરા ૧૦૬ 
૪ લાઠી ૭૨ 
૫ ધારી ૫૯ 
૬ લીલીયા ૬૦ 
૭ બાબરા ૧૨૮ 
૮ કકાવાવુ ં  ૨૦૪ 
૯ રાજલાુ  ૩૭૫ 

૧૦ ફરાબાદ ૧૨૭ 
૧૧ ખાંભા ૪૨ 

કલુ  ૧૭૬૯  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરી લોન પૂરી ૂ
પાડવા બ કોને ભલામણ કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી ૧૩૦૧ અર ઓ મંજર કરી બ કોન ેૂ
ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) બે કોને ભલામણ કરવામા ં આવેલ અર ઓ 
પૈકી કેટલી અર ઓમાં બે કો ારા લોન પૂરી પાડવામા ં
આવી? 

  (૩) ૫૭૭ અર ઓમાં બે કો ારા લોન પૂરી પાડવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
 

બનાસકાંઠા િજ ામાં ગોડાઉન સહાય ચૂકવવા બાબત 
 

૨૩૧૪૮ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામા ં૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કલ કેટલા િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવીુ , અન ે

  (૧) .૩૨,૫૦,૦૦૦/- 

 (૨) તેનાથી રા યની સં હ મતામાં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૩૯૫૬ મે.ટન 

---------- 
 

અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં એસે .ટી. બસોની માંગણીઓ 
 

૨૩૧૮૯ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર અમદાવાદ શહેર અન ે િજ ામા ં રા ય 
સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી. 
બસોની માંગણીઓ કરી મેળવવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ અમદાવાદ 

શહરની ે
કાય મની 

સં યા 

અમદાવાદ 
શહરની ે
એસ.ટી. 

બસની સં યા 

અમદાવાદ 
િજ ાની 
કાય મની 

સં યા 

અમદાવાદ 
િજ ાની 
એસ.ટી. 

બસની સં યા 
૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

૪ ૩૫૦ ૩ ૨૭૫ 

૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

૭ ૩૧૧ ૩ ૪૨૪ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે વષવાર કેટલી રકમ 
ભાડાપેટે િનગમને ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨)  
વષ અમદાવાદ શહરે  અમદાવાદ 

િજ ાની 
૦૧-૦૧-
૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ 

૩૭,૩૨,૦૨૭/- ૨૮,૬૬,૪૮૯/- 

૦૧-૦૧-
૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 

૩૯,૫૧,૬૭૫/- ૩૦,૪૯,૧૫૫/- 

 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે િનગમને કેટલું 
ભાડ ચૂકવવામાં બાકી છે તથા તે યા ંસુધીમાંુ  ચૂકવવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) કોઈ ભાડ ચૂકવવાનું બાકી નથીુ . 

--------- 
 

સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં મનરગા યોજનામાં નાણાંની ફાળવણીે ે  
 

૨૪૬૯૮ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અન ે દાહોદ િજ ામા ં
િજ ાવાર મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા નાણાનંી 
ફાળવણી કરવામાં આવી. 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત ભારત સરકાર ારા મળેલ 
ા ટ અ વયે રા ય ક ાએથી કોઈપણ કારની ા ટ 

િજ ાવાર ફાળવવામાં આવતી નથી, પરતુ િજ ાવાર ં
લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ટા સફર ઓડર ં (FTO) 

ારા જમા થાય છે. 
 (૨) ઉ ત િજ ાવાર ફાળવલે નાણામંાંથી ઉ ત 
વષવાર કેટલા માનવ દનની રોજગારી ઉભી થઈ, 

  (૨)  િજ ાવાર લાભાથ ના ખાતામાં રકમ સીધી જ ફડ ં
ટા સફર ઓડર (FTO) ારા જમા થાય છે તે પૈકી ઉ ત 
િજ ાવાર ઉ ત વષવાર નીચેની િવગતે માનવ દનની રોજગારી 
ઉભી થઈ. 

ઉભી થયેલ માનવ દન રોજગારી 

મ િજ ો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
કુલ 

૧ સુરે નગર ૧૫,૨૭,૧૦૭ ૧૨,૫૧,૯૬૮ ૨૭,૭૯,૦૭૫ 
૨ દાહોદ ૩૦,૩૬,૨૧૬ ૪૭,૮૬,૦૩૧ ૭૮,૨૨,૨૪૭ 

 કુલ ૪૫,૬૩,૩૨૩ ૬૦,૩૭,૯૯૯ ૧,૦૬,૦૧,૩૨૨  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની 
રોજગારીના દર શું ન ી કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એક માનવ દનની રોજગારીના 
નાણાકીય વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રકમ .૧૯૯/- વેતનદર 
ભારત સરકાર ી ારા ન ી કરવામાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉ ત દર યારથી અમલમાં છે?   (૪) ઉ ત દર રકમ .૧૯૯/- તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
અમલમાં છે. 
 

ગાંધીનગર અને અમરલી િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમે ેૂ  
 

૨૪૬૭૮ ડો.સી.જ.ેચાવડા  (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગાંધીનગર   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
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અને અમરેલી િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

અને અમરેલી િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકમ ૂ ે  
અ. નં. સંવગનંુ નામ એ.આર.ટી.ઓ. 

ગાંધીનગર 
એ.આર.ટી.ઓ 

અમરલીે  
૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 

યવહાર અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૪ 
૩ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૯ ૦૬ 

૪ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૫ હેડ લાક ૦૨ ૦૨ 
૬ િસિનયર લાક ૦૬ ૦૩ 
૭ જુિનયર લાક ૧૬ ૦૭ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૧ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 
૧૨ નાયક ૦૦ ૦૧ 
૧૩ પટાવાળા ૦૪ ૦૫ 
૧૪ વોચમેન ૦૦ ૦૧ 

 કુલ ૪૫ ૩૪  
(૨)તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી 
છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

 

એ.આર.ટી.ઓ. ગાંધીનગર એ.આર.ટી.ઓ અમરલીે  
અ. નં. સંવગનું નામ 

ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૭ ૦૨ ૦૬ ૦૦ 
૪ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૫ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૬ િસિનયર લાક ૦૧ ૦૫ ૦૩ ૦૦ 
૭ જિનયરુ  લાક ૧૨ ૦૪ ૦૨ ૦૫ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૧ ડાઇવર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૨ નાયક ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૩ પટાવાળા ૦૩ ૦૧ ૦૪ ૦૧ 
૧૪ વોચમેન ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

 કલુ  ૩૩ ૧૨ ૨૨ ૧૨ 
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ કયા ં સુધીમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરતર ચાલ ુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાૂ એ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે  

--------- 
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અમદાવાદ િજ ામાં રમતમંડળોને આિથક સહાય આપવા બાબત 
 

૨૩૧૧૭ ી કનભુાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય રમતગમત, યુવા અને સાં કિતક વૃિ ઓ ૃ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ િજ ામાં કેટલા રમતમંડળોન ે
આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૧)  
૨૦૧૮મા ં ૪ મંડળો 
૨૦૧૯મા ં ૪ મંડળો  

 (૨) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૨૮,૦૦૦/- 
 

--------- 
 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કાંટાળા તારની વાડ કરવાની આવેલ અર ઓ 
 

૨૫૨૦૦ ડો. અિનલભાઇ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં
તાલકુાવાર ખેતીપાકોને ભૂંડ અને રોઝથી નુકસાન 
અટકાવવા કાટંાળા તારની વાડ કરવાની કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) િજ ાનું નામ : અરવ ી 
મળેલ અર ની સં યા 

તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

િભલોડા ૦ ૧૭ 
મોડાસા ૦ ૧૫ 
ધનસુરા ૦ ૨૧ 
મેઘરજ ૦ ૧૩ 
માલપુર ૦ ૦ 
બાયડ ૦ ૨૨ 

  િજ ાનું નામ : સાબરકાંઠા 
મળેલ અર ની સં યા 

તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

હમતનગરં  ૦ ૧૨ 
ઈડર ૦ ૧૭ 

ાંિતજ ૦ ૫ 
તલોદ ૦ ૫ 
ખેડ ા ૦ ૬ 
પોશીના ૦ ૦ 
િવજયનગર ૦ ૩ 

 (૨) એમાંથી કેટલા ખેડતોન ે તાલુકાવાર સહાય ૂ
ચૂકવવામાં આવી, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) પડતર અર ઓમાં યાં સુધીમાં સહાય 
ચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩) યોજનાની ગવાઈ મુજબ િનયમાનુસાર કાયવાહી 
પૂણ થયા બાદ 

 
--------- 

 
 
 
 
 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 194 

આણંદ િજ ામાં ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય મેળવવાની અર ઓ 
 

૨૪૭૬૩ ી રાજ િસંહ પરે માર (બોરસદ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામા ં તાલુકાવાર ખેડત ૂ
અક માત વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર ઓની િવગત પ ક-૧ મુજબ છે. 
પ ક-૧ 

મળેલ અર ઓની સં યા 
તાલુકાનું નામ 

વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 
પેટલાદ ૦૯ ૧૨ 
સો ા ૦૨ ૦૩ 
ખંભાત ૧૬ ૨૨ 
તારાપુર ૦૭ ૦૭ 
બોરસદ ૧૭ ૩૪ 
આણંદ ૧૨ ૧૬ 
ઉમરેઠ ૧૧ ૧૦ 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર 
કેટલી અર ઓ મંજર કરી સહાય ચૂકવવામાં આવીૂ , 

  (૨) મંજર કરી સહાય ચૂકવેલ અર ઓની િવગત ૂ
પ ક-૨ મુજબ છે. 

પ ક-૨ 
મંજરૂ  અર ઓની સં યા 

તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

પેટલાદ ૦૭ ૦૫ 
સો ા ૦૨ ૦૧ 
ખંભાત ૦૭ ૦૭ 
તારાપુર ૦૪ ૦૦ 
બોરસદ ૧૦ ૧૯ 
આણંદ ૦૩ ૧૩ 
ઉમરેઠ ૦૫ ૦૭ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
પડતર છે, અન ે

  (૩) પડતર અર ઓની િવગત પ ક-૩ મુજબ છે. 
પ ક-૩ 
પડતર અર ઓની સં યા 

તાલુકાનું નામ 
વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૯ 

પેટલાદ ૦૧ ૦૬ 
સો ા ૦૦ ૦૨ 
ખંભાત ૦૨ ૧૧ 
તારાપુર ૦૦ ૦૫ 
બોરસદ ૦૨ ૧૩ 
આણંદ ૦૮ ૦૨ 
ઉમરેઠ ૦૪ ૦૩ 

 (૪) તે યાં સુધીમા ં મંજર કરી સહાય ચૂકવવામાં ૂ
આવશ?ે 

  (૪) વીમા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગર ારા 
માંગવામાં આવેલ ખૂટતા સાધનીક કાગળોની અરજદાર ીઓ 

ારા પૂતતા થયેથી વીમા િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગર 
ારા મંજર કરી સહાય ચૂકવવામા ંઆવશેૂ . 
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રાજકોટ અને અમરલી િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયે ે /સબિસડીની અર ઓ 
 

૨૪૭૧૭ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રાજકોટ અન ે અમરેલી િજ ામાં 
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  

રાજકોટ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઉપલેટા ૨૨૯ ૨૭૮ 
૨ કોટડા સાંગાણી ૨૪૮ ૨૪૨ 
૩ ગ ડલ ૬૬૩ ૬૯૧ 
૪ જતેપુર ૪૭૪ ૪૪૪ 
૫ જસદણ ૨૯૧ ૩૧૨ 
૬ મકડોરણાં  ૩૦૭ ૨૮૮ 
૭ ધોરા  ૧૮૭ ૨૧૯ 
૮ પડધરી ૨૫૪ ૨૯૨ 
૯ રાજકોટ ૨૭૧ ૨૧૮ 
૧૦ લોધીકા ૧૯૩ ૧૮૯ 
૧૧ િવછંીયા ૭૦ ૭૩ 
 કુલ.. ૩૧૮૭ ૩૨૪૬ 

અમરલી ે િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ અમરેલી ૩૫૮ ૨૦૧ 
૨ કુકાવાવં  ૫૨૪ ૨૮૮ 
૩ ખાંભા ૧૧૦ ૧૩૬ 
૪ ફરાબાદ ૬૫ ૫૨ 
૫ ધારી ૨૩૩ ૨૦૮ 
૬ બગસરા ૧૫૮ ૧૧૯ 
૭ બાબરા ૨૮૬ ૨૫૦ 
૮ રાજુલા ૨૫૬ ૩૧૬ 
૯ લાઠી ૩૯૮ ૨૬૯ 
૧૦ લીલીયા ૧૬૮ ૧૩૧ 
૧૧ સાવરકુડલાં  ૩૮૫ ૩૨૯ 
 કુલ.. ૨૯૪૧ ૨૨૯૯  

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨)  

રાજકોટ િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ તાલુકાનું નામ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની 
રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની 
રકમ 

૧ ઉપલેટા ૯૪ ૪૪,૮૫,૦૦૦ ૬૯ ૩૨,૪૦,૦૦૦ 
૨ કોટડા સાંગાણી ૧૪૭ ૬૭,૩૫,૦૦૦ ૭૩ ૩૩,૩૦,૦૦૦ 
૩ ગ ડલ ૩૫૭ ૧,૬૧,૨૫,૦૦૦ ૨૧૫ ૯૭,૨૦,૦૦૦ 
૪ જતેપુર ૨૮૭ ૧,૩૦,૨૦,૦૦૦ ૧૪૭ ૬૬,૭૫,૦૦૦ 
૫ જસદણ ૧૭૩ ૭૮,૧૫,૦૦૦ ૧૦૮ ૪૮,૭૫,૦૦૦ 
૬ મકડોરણાં  ૧૬૪ ૭૪,૮૫,૦૦૦ ૯૫ ૪૩,૬૫,૦૦૦ 
૭ ધોરા  ૧૦૯ ૫૦,૫૫,૦૦૦ ૭૦ ૩૨,૪૦,૦૦૦ 
૮ પડધરી ૧૫૨ ૬૯,૪૫,૦૦૦ ૮૪ ૩૮,૪૦,૦૦૦ 
૯ રાજકોટ ૧૬૩ ૭૫,૪૫,૦૦૦ ૭૯ ૩૫,૭૦,૦૦૦ 

૧૦ લોધીકા ૧૩૩ ૬૦,૧૫,૦૦૦ ૧૧૧ ૫૦,૧૦,૦૦૦ 
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૧૧ િવંછીયા ૨૭ ૧૨,૬૦,૦૦૦ ૨૫ ૧૧,૫૫,૦૦૦ 
 કુલ.. ૧૮૦૬ ૮,૨૪,૮૫,૦૦૦ ૧૦૭૬ ૪,૯૦,૨૦,૦૦૦ 

અમરલી ે િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ અમરેલી ૨૫૭ ૧,૧૬,૭૦,૦૦૦ ૬૨ ૨,૮૩,૫૦૦૦ 
૨ કુકાવાવં  ૪૦૨ ૧,૮૧,૨૦,૦૦૦ ૧૩૪ ૬,૦૭,૫૦૦૦ 
૩ ખાભંા ૬૩ ૨૯,૧૦,૦૦૦ ૫૧ ૨,૩૨,૫૦૦૦ 
૪ ફરાબાદ ૪૧ ૧૮,૯૦,૦૦૦ ૧૯ ૮,૭૦,૦૦૦ 
૫ ધારી ૧૩૫ ૬૨,૪૦,૦૦૦ ૮૩ ૩૮,૨૫,૦૦૦ 
૬ બગસરા ૧૨૦ ૫૪,૧૫,૦૦૦ ૬૨ ૨૮,૦૫,૦૦૦ 
૭ બાબરા ૨૦૯ ૯૪,૮૦,૦૦૦ ૭૮ ૩૫,૨૫,૦૦૦ 
૮ રાજુલા ૧૫૭ ૭૨,૬૦,૦૦૦ ૧૨૯ ૫૮,૮૦,૦૦૦ 
૯ લાઠી ૩૧૦ ૧,૪૧,૯૦,૦૦૦ ૧૦૯ ૪૯,૨૦,૦૦૦ 

૧૦ લીલીયા ૧૧૫ ૫૨,૨૦,૦૦૦ ૬૨ ૨૮,૩૫,૦૦૦ 
૧૧ સાવરકુડલાં  ૨૩૯ ૧,૦૯,૫૦,૦૦૦ ૯૯ ૪૪,૮૫,૦૦૦ 

 કુલ.. ૨૦૪૮ ૯,૩૩,૪૫,૦૦૦ ૮૮૮ ૪,૦૩,૮૦,૦૦૦  
 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વ ે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે  

 (૩) 

રાજકોટ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઉપલેટા ૧૩૫ ૭ 
૨ કોટડા સાંગાણી ૧૦૧ ૨ 
૩ ગ ડલ ૩૦૬ ૩ 
૪ જતેપુર ૧૮૭ ૪ 
૫ જસદણ ૧૧૮ ૦ 
૬ મકડોરણાં  ૧૪૩ ૦ 
૭ ધોરા  ૭૮ ૩ 
૮ પડધરી ૧૦૨ ૬ 
૯ રાજકોટ ૧૦૮ ૦ 
૧૦ લોધીકા ૬૦ ૧ 
૧૧ િવછંીયા ૪૩ ૧ 
 કુલ.. ૧૩૮૧ ૨૭ 

અમરલી ે િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ અમરેલી ૧૦૧ ૬૬ 
૨ કુકાવાવં  ૧૨૨ ૭૫ 
૩ ખાંભા ૪૭ ૫૧ 
૪ ફરાબાદ ૨૪ ૧૮ 
૫ ધારી ૯૮ ૭૦ 
૬ બગસરા ૩૮ ૩૦ 
૭ બાબરા ૭૭ ૭૭ 
૮ રાજુલા ૯૯ ૫૦ 
૯ લાઠી ૮૮ ૬૯ 
૧૦ લીલીયા ૫૩ ૧૯ 
૧૧ સાવરકુડલાં  ૧૪૬ ૧૧૪ 
 કુલ.. ૮૯૩ ૬૩૯ 

અર ઓ નામંજરૂ  થવાના કારણો 
 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 
 િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ કરેલ ન હોયૂ  
 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
 અર  કયા પહેલા ખરીદી કરેલ હોય 
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 જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  
 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

રાજકોટ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ ઉપલેટા ૦ ૧૦૫ 
૨ કોટડા સાંગાણી ૦ ૯૬ 
૩ ગ ડલ ૦ ૨૮૧ 
૪ જતેપુર ૦ ૧૫૩ 
૫ જસદણ ૦ ૧૧૧ 
૬ મકડોરણાં  ૦ ૧૧૫ 
૭ ધોરા  ૦ ૮૫ 
૮ પડધરી ૦ ૧૧૭ 
૯ રાજકોટ ૦ ૮૬ 
૧૦ લોધીકા ૦ ૧ 
૧૧ િવછંીયા ૦ ૧ 
 કુલ.. ૦ ૧૧૫૧ 

અમરલી ે િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ અમરેલી ૦ ૭૩ 
૨ કુકાવાવં  ૦ ૭૯ 
૩ ખાંભા ૦ ૩૪ 
૪ ફરાબાદ ૦ ૧૫ 
૫ ધારી ૦ ૫૫ 
૬ બગસરા ૦ ૨૭ 
૭ બાબરા ૦ ૯૫ 
૮ રાજુલા ૦ ૧૩૭ 
૯ લાઠી ૦ ૯૧ 
૧૦ લીલીયા ૦ ૫૦ 
૧૧ સાવરકુડલાં  ૦ ૧૧૬ 
 કુલ.. ૦ ૭૭૨  

 
 

નમદા અને ભ ચ િજ ામાં બાકી પાક વીમો 
 

૨૪૭૯૪ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા અને 
ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર ખરીફ-૨૦૧૯નો કપાસ અને 
મગફળીનો પાક વીમો કેટલા ટકા, કેટલા ખેડતોને ૂ
ચૂકવવામાં આ યો, 

  (૧) ઉ ત િ થિતએ તાપી િજ ાના કકરમુંડા ુ
તાલુકામાં કપાસ િપયત પાકનો ૧(એક) ખેડતને દાવા ૂ
ચૂકવવામાં આવેલ છે અને મગફળી પાકમા ં દાવા 
ચૂકવવાપા  થતા નથી. 
  ઉ ત િ થિતએ સુરત િજ ાના ઓલપાડ 
તાલુકામાં કપાસ િપયત પાકનો ૧(એક) ખેડતને દાવા ૂ
ચૂકવવામાં આવેલ છે અને મગફળી પાકમા ં દાવા 
ચૂકવવાપા  થતા નથી. 
  યારે પાક વીમાના દાવાની ગણતરી 
માગદિશકાની ગવાઈ મુજબ પાક ઉ પાદનમાં થયલે 
ઘટાડાને આધારે થાય છે, ખાતા ક ાએ પાક વીમાના 
દાવાની ટકાવારીની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી. 
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 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કેટલા ખેડતને પાક વીમો ૂ
ચૂકવવાનો બાકી છે, અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ િવમા કપની ારા મંજર થયેલ ં ૂ
દાવા ચૂકવવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) તે યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ંઆવશ?ે   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
 

અમદાવાદ િજ ામાં યાયામ શાળાઓને આિથક સહાય આપવા બાબત 
 

૨૩૧૨૦ ી બાબભુાઇ પટલ ે  (દસ ોઈ) : માનનીય રમતગમત યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર અમદાવાદ િજ ામાં કેટલી યાયામ 
શાળાઓને આિથક સહાય પૂરી પાડવામાં આવી, અન ે

  (૧) વષ-૨૦૧૮મા-ં૧ યાયામ શાળા 
  વષ-૨૦૧૯મા-ં૧ યાયામ શાળા 

 (૨) તેની પાછળ કેટલો ખચ થયો?   (૨) . ૨,૦૦,૦૦૦/- 
--------- 

 
ગાંધીનગર િજ ામાં નવા વાહનોને નંબર લેટ લગાવવાનો કો ટા ટ 

 
૨૩૭૫૨ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ામાં નવા વાહનોને નંબર લેટ લગાવવાનો કો ટા ટ 
કઈ એજ સીને યારથી સ પવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૧) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ કે યારબાદ ઉ પા દત 
થનાર વાહન સંબંધમાં ઉ પાદકે નવા વાહન સાથ ેHSRPની 
લેટ 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 વાહનોમા ં
HSRP લગાવવાની કામગીરી M/s FTA HSRP Solution 
Pvt. Ltd. ને સ પવામાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ જદા જદા કારના વાહનોન ેુ ુ
નંબર લટે લગાવવાનો વાહન દીઠ ચાજ કેટલો વસૂલવામા ં
આવે છે? 

  (૨) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ પહેલાંના વાહનોને નંબર 
લેટ લગાવવા વાહન દીઠ નીચે માણે ચાજ વસલૂવામા ં

આવે છે. 

HSRP ના દરો 
આરટીઓ ારા 

લેવાતા દર 
ડી ડ આરટીઓ 

ારા લેવાતા દર 
બે પૈડાવાળા વાહનો .૧૪૦ .૨૪૫ 

ણ પૈડાવાળા વાહનો .૧૮૦ .૨૮૫ 
ચાર પૈડાવાળા વાહનો (LMV) .૪૦૦ .૫૭૭ 
ચાર પૈડાવાળા વાહનો (HMV) .૪૨૦ .૫૯૭ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ કે યારબાદ ઉ પા દત થયેલ વાહન 
સંબંધમાં સરકાર ીએ વાહન દીઠ ચાજ વસૂલવાનો થતો 
નથી. 

 
જનાગઢ િજ ામાં સેવા સહકારીૂ  મંડળીઓને િધરાણ અને વસુલાત વૃિ ધ સહાય 

 
૨૩૧૪૪ ી દેવાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનાગઢ િજ ામા ં કેટલી સવેા સહકારી ૂ મંડળીઓને િધરાણ 

  (૧) ૫૧ 
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અને વસલુાત વૃિ ધ સહાય આપવામાં આવેલ છે? 
 
 
 

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં ટ ટર ખરીદીમાં સહાયે /સબિસડીની અર ઓ 
 

૨૪૭૭૬ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય કિષ ૃ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર મહીસાગર અન ે પંચમહાલ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ટે ટર ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મળેવવા 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મહીસાગર અન ેપંચમહાલ િજ ામા ંતાલુકાવાર ટે ટર 
ખરીદીમાં સહાય/સબિસડી મેળવવા નીચે મુજબની 
અર ઓ મળી. 

મહીસાગર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 
૧ કડાણા ૧૦૫ ૧૨૪ 
૨ ખાનપુર ૬૭ ૧૩૧ 
૩ બાલાિસનોર ૮૬ ૧૧૮ 
૪ લુણાવાડા ૧૪૮ ૨૪૯ 
૫ િવરપુર ૮૬ ૧૨૨ 
૬ સંતરામપુર ૧૧૮ ૧૮૩ 

કુલ ૬૧૦ ૯૨૭ 

 
પંચમહાલ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ 
૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
૧ કાલોલ ૯૯ ૧૪૨ 
૨ ગોધરા ૧૧૪ ૧૯૭ 
૩ ઘોઘંબા ૮૨ ૧૧૦ 
૪ ંબુઘોડા ૪૩ ૩૪ 
૫ મોરવા(હડફ) ૫૮ ૭૬ 
૬ શહેરા ૭૫ ૧૮૩ 
૭ હાલોલ ૧૦૦ ૧૪૫ 

કુલ ૫૭૧ ૮૮૭  
 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ 
મંજર કરી કેટલી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામા ંઆવી, 

 (૨) તે પૈકી વષવાર, તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ 
મંજર કરી સહાયૂ /સબિસડી ચૂકવવામાં આવી. 

મહીસાગર િજ ો 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મ 

તાલુકાનું 
નામ મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ કડાણા ૪૭ ૨૧,૧૫,૦૦૦ ૫૫ ૨૪,૯૦,૦૦૦ 
૨ ખાનપુર ૩૩ ૧૪,૮૫,૦૦૦ ૫૯ ૨,૬૫,૫૦૦૦ 
૩ બાલાિસનોર ૪૨ ૧૯,૨૦,૦૦૦ ૬૧ ૨૭,૪૫,૦૦૦ 
૪ લુણાવાડા ૮૪ ૩૭,૮૦,૦૦૦ ૧૪૬ ૬૬,૭૫,૦૦૦ 
૫ િવરપુર ૪૮ ૨૧,૬૦,૦૦૦ ૫૧ ૨૩,૧૦,૦૦૦ 
૬ સંતરામપુર ૪૭ ૨૧,૧૫,૦૦૦ ૯૪ ૪૨,૬૦,૦૦૦ 

કુલ ૩૦૧ ૧,૩૫,૭૫,૦૦૦ ૪૬૬ ૨,૧૧,૩૫,૦૦૦ 

 
પંચમહાલ િજ ો 

મ તાલુકાનું નામ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦  
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(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી) 
મંજરૂ  

અર ઓ 
સહાયની રકમ 

મંજરૂ  
અર ઓ 

સહાયની રકમ 

૧ કાલોલ ૪૯ ૨૨,૦૫,૦૦૦ ૭૪ ૩૩,૩૦,૦૦૦ 
૨ ગોધરા ૫૭ ૨૫,૯૫,૦૦૦ ૧૧૬ ૫૨,૩૫,૦૦૦ 
૩ ઘોઘબંા ૪૮ ૨૧,૬૦,૦૦૦ ૬૬ ૩૦,૦૦,૦૦૦ 
૪ ંબઘુોડા ૧૩ ૬,૦૦,૦૦૦ ૧૯ ૮,૭૦,૦૦૦ 
૫ મોરવા(હડફ) ૩૦ ૧૩,૫૦,૦૦૦ ૪૨ ૧૮,૯૦,૦૦૦ 
૬ શહેરા ૩૮ ૧૭,૧૦,૦૦૦ ૯૮ ૪૪,૨૫,૦૦૦ 
૭ હાલોલ ૫૪ ૨૪,૪૫,૦૦૦ ૫૪ ૨૪,૩૦,૦૦૦ 

કુલ ૨૮૯ ૧,૩૦,૬૫,૦૦૦ ૪૬૯ ૨,૧૧,૮૦,૦૦૦  
 (૩) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ મુ ય વ ે કયા 
કારણોસર નામંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

 (૩) તાલુકાવાર નીચે મુજબ અર ઓ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે. 

મહીસાગર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 
૧ કડાણા ૫૮ ૬૮ 
૨ ખાનપુર ૩૪ ૭૨ 
૩ બાલાિસનોર ૪૪ ૫૬ 
૪ લુણાવાડા ૬૪ ૧૦૨ 
૫ િવરપુર ૩૮ ૭૧ 
૬ સંતરામપુર ૭૧ ૮૫ 

કુલ ૩૦૯ ૪૫૪ 
 

પંચમહાલ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) 

૧ કાલોલ ૫૦ ૬૨ 
૨ ગોધરા ૫૭ ૬૬ 
૩ ઘોઘંબા ૩૪ ૪૩ 
૪ ંબુઘોડા ૩૦ ૧૫ 
૫ મોરવા(હડફ) ૨૮ ૩૩ 
૬ શહેરા ૩૭ ૭૯ 
૭ હાલોલ ૪૬ ૮૬ 

કુલ ૨૮૨ ૩૮૪ 

ઉ ત તાલુકાવાર દશાવેલ અર ઓ મુ ય વે નીચેના 
કારણોસર નામંજરૂ  કરવામાં આવેલ છે. 

 િનયત મોડેલ ખરીદી કરેલ ન હોય 

 િનયત સમયમયાદામાં દરખા ત રજ ન કરેલ હોયૂ  
 અગાઉના વષ માં સહાય લીધેલ હોય 
 જ રી સાધિનક પૂરાવા રજ કરેલ ન હોયૂ  

 (૪) તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ પડતર છે અને 
તેનો િનકાલ યાં સુધીમા ંકરવામાં આવશ?ે 
 
  

  (૪) તાલુકાવાર પડતર અર ઓ નીચે મુજબ છે, 
અર ઓનો િનકાલ શ ય તેટલા વહેલા કરવામાં આવશ.ે 

મહીસાગર િજ ો 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

સુધી) 
૧ કડાણા ૦ ૧ 
૨ ખાનપુર ૦ ૦ 
૩ બાલાિસનોર ૦ ૧ 
૪ લુણાવાડા ૦ ૧ 
૫ િવરપુર ૦ ૦ 
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૬ સંતરામપુર ૦ ૪ 
કુલ ૦ ૭ 

 
પંચમહાલ િજ ો 

મ તાલુકાનંુ નામ ૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધી) 

૧ કાલોલ ૦ ૬ 
૨ ગોધરા ૦ ૧૫ 
૩ ઘોઘંબા ૦ ૧ 
૪ ંબુઘોડા ૦ ૦ 
૫ મોરવા(હડફ) ૦ ૧ 
૬ શહેરા ૦ ૬ 
૭ હાલોલ ૦ ૫ 

કુલ ૦ ૩૪  
 

------------- 
 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં આરટીઓ કચેરીનું મંજર મહકમૂ ે  
 

૨૪૭૧૧ ી લલીતભાઇ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
અ. 
નં. 

સંવગનું નામ એઆરટીઓ 
મોરબી 

આરટીઓ 
રાજકોટ 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદિેશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૨ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૧ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૫ હસાબી અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૬ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૯ 
૭ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૭ ૧૩ 

૮ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૨ 
૯ હેડ લાક 

 
૦૧ ૦૪ 

૧૦ િસિનયર લાક 
 

૦૨ ૧૧ 

૧૧ જિનયર લાકુ  
 

૦૬ ૩૭ 

૧૨ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૩ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૨ 
૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૨ 
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૧૫ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૬ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૭ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 
૧૮ નાયક ૦૦ ૦૧ 
૧૯ પટાવાળા ૦૦ ૧૧ 
૨૦ વોચમેન ૦૦ ૦૧ 

 કલુ  ૨૪ 
 

૧૦૩ 

     
(૨)તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી 
છે, અને 
 
 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

એ.આર.ટી.ઓ. મોરબી આર.ટી.ઓ. રાજકોટ 
અ. નં. સંવગનું નામ 

ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદિેશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૫ હસાબી અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૬ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૧ ૦૭ ૦૨ 
૭ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૭ ૦૦ ૧૨ ૦૧ 
૮ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
૯ હેડ લાક ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૨ 

૧૦ િસિનયર લાક ૦૨ ૦૦ ૦૫ ૦૬ 
 

એ.આર.ટી.ઓ. મોરબી આર.ટી.ઓ. રાજકોટ 
અ. નં. સંવગનું નામ 

ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
૧૧ જિનયર લાકુ  ૦૫ ૦૧ ૧૯ ૧૮ 
૧૨ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 
૧૫ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૬ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૭ ડાઇવર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૮ નાયક ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૯ પટાવાળા ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૮ 
૨૦ વોચમેન ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

 
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સધુીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

   
(૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 

યા િનરતર ચાલ ુ રહેતી યા છેં . તેથી ભરતી યા 
અનુસાર તથા વહીવટી અનુકળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી ૂ
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશ.ે 

 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 
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પોઇ ટ ઓફ ઓડર 

 
ઠપકો આપવા અંગેની દરખા ત અંગે  

 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  (રા ય ક ાના સંસદીય બાબતોના મં ી ી ) : માનનીય અ ય ી મારો પોઇ ટ ઓફ 
ઓડર છે. આ તા.ર૭-ર-૨૦૨૦ની ો રીમાં ી આનદંભાઇ ચૌધરીના ના જવાબની અંદર િવપ ના નેતા ીએ જ ે

માણેના વબટીમની અદંર યાનમા ંઆ યું છે અને આ આખી ઘટનાના સદંભમા.ં.. માનનીય અ ય ી, એ લોકો આવી ય 
પછી વાત ક  કે પછી ચાલુ રાખુંં ? ..(િવરોધપ ના સ ય ીઓ ગૃહની અદંર આવતા)  
 
 માનનીય અ ય ી, માનનીય આનંદભાઇ ચૌધરીના ના સંદભમાં િવપ ના નેતાએ જ ે માણેના ઉ ેખો કયા 
હતા એના સંદભમાં ટેઝરી બચ તરફથી એમને ઠપકો આપવા માટેની દરખા ત મૂકી હતી. એના સંદભમાં મારે એ કહેવું છે કે મ 

ી પરેશભાઇ ધાનાણીનું વબટીમ યુ.ં એમની આખી વાત હ કહેવા માગતોું  નથી. એમણે એવું ક ું છે કે લીનોવા ઇિ ડયા 
ા.િલ. ટે લેટ દીઠ િપયા ૬,૬૬૭ ચૂક યા હતા. ઓનલાઇન લટેફોમ ઉપર અલીબાબા નામની વેબસાટ છે એની ડીટેઇલ 

મારી પાસ ે છે, તેની ડીટેઇલ ઇતી હશ ેતો હ લ ક મોકલીશ અને ું ૧૯.પ૬ ડોલર એટલ ેઅ યારના બ ર ભાવના ૧૪૦૮ 
િપયામાં આપ ં આ ટે લેટ ઓનલાઇન લેટફોમ ઉપર મળ ેછે. હ અલીબાબાની ઓનલાઇન વેબસાઇટ ઉપર ું ૧૯.પ૬ ડોલર 

મા  ૧૪૦૮ િપયામાં એક ટે લેટ મળે છે. હ ર િપયા િવ ાથ  પોતે આપે છે. આ આખા સંદભમાં એમણે છે ો ઉ ેખ કય  
કે આમાં ૧૬૪ કરોડ િપયાની કટકી બારોબાર કોણ કરી ગયું આની મં ી ી તપાસ કરાવવા માગે છે કે કેમ?  
 
 માનનીય અ ય ી, યારે આવો આ ેપ થયો એટલે વાભાિવક છે કે માનનીય મુ યમં ી ી તરત ઉભા થઇન ેજ ે
પ  ઉ ેખ કય  એની અદંર આ કીમન ેઇ લીમે ટ કરી છે. દરેક ખરીદી વખતે ઇ ટરનેશનલ એટલે કે લોબલ ટે ડર બહાર 

પા ા છે. એમા ં પ-૭ અલગ અલગ કપનીઓ આવી છેં . જ ે જદા જદા પેિસ ફકેશન હતા એનો માનનીય મુ યમં ી ીએ ુ ુ
ઉ ેખ કય  અને યારબાદ માનનીય મુ યમં ી ીએ પ  ક ુ,ં ખુ ી ચેલે જ કરી, મા  એ કહેવું છે કે સરકાર પૂરી તૈયાર છે ં
આ અંગે  કોઇ પાસ ેમા હતી હોય તો અમને આપે અને આ પેિસ ફકેશન  તે ધરાવતા હોય તો ચો સ અમ ેએ અંગે બધી 
તપાસ કરાવી જ ેકંઇ િનણય કરવો હશે તે કરવા માટેની સરકારે ખુ ામાં િવધાનસભાના લોર ઉપર ચેલે જ ફકી હતી. 
 
 
 માનનીય અ ય ી, યારબાદ માનનીય િશ ણમં ી ી ભુપે િસંહ ચુડાસમા એ આના સંદભમા ં આખી વાત 
આપણા સૌ સમ  મૂકી હતી. યારબાદ આખી ઘટનામાં તા.૨૮-૨-૨૦૨૦ના રોજ િશ ણમં ી ી ભુપે િસંહ  ારા 
આખી વાત કરી છે એનો ઉ ેખ નથી કરતો, એટલે કહ છ કે જનેા ઉપર આધાર રાખીને અલીબાબા ડોટ કોમ લોિજિ ટું ંુ ક 
મા હતી મોકલી છે. મ આપને પણ આપી છે. આપે મોકલલે મા હતી એ મા ન ે મા  ટચ ીનની મા હતી છે. એ ટે લટે 
માટેની મા હતી નથી. એ આખ ેઆખી વાત એમણે કહી છે એ આખી વાત ક ા પછી તા.ર૮-ર-૨૦૨૦ના રોજ િવપ ના 
નેતા ી પરેશભાઇએ આખી વાત કરી, એનો હાદ કહ છું ંુ . જ ેઇ ટમે ટ યું હતંુ, જ ેસરકારે આ યું છે એ બની શકે અંદરના 
યુચરમાં કોઇ ફેરફાર હોય પરતુ આના સદંભમાં મારી કોઇ ગેરસમજ થઇ હશે તો માફી માગવામાં મને કોઇ નાનપ નથી પણ ં

મને ખરાઇ કરવા માટેનો અવસર આપો. યારબાદ આખી વાતના સંદભમા ંતારીખ-૨-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ આ સ માનનીય 
સભાગૃહ સમ  આ ચચા ઉભી થઇ યારે આ ચચાની અંદર ી પરેશભાઇએ િવધાનભાની અંદર પ  કય ુ કે, મ 
િવધાનસભાગૃહમાં કિમટમે ટ આ યું છે એટલે સ ય સામે છે તેનો વીકાર કરવો ઇએ.  
 
 
 માનનીય અ ય ી, પરતુ મને થોડોક સમય આપોં . મારી બેક ઓ ફસો આના માટે કામ કરી રહી છે. યારબાદ 
ફરીથી સરકારે પૂરી ઉદારતાથી તા.૩-૩-૨૦૨૦ના રોજ આ ચચા જયારે આ સ માનનીય ગૃહમાં ઉભી થઇ યારે માનનીય 
િશ ણમં ી ી ભૂપે િસંહે ક ું કે, તેમણે કોઇ ોિસજરને ચેલે જ કરી નથી. ોિસજરને ચેલે જ કરી હોત તો સરકાર તરફથી 
પ તા કરી શકાત. એમણે િવધાનસભામાં આના સંદભમાં પોતે પેપસ ઉપલ ધ કરાવવા ઇએ તે પેપસ ઉપલ ધ ન 

કરા યા અને ફરી કરેકશન કય.ુ તેમણે કરેકશન એવું કય ુ કે, મ જ ે િપયા ૧૬ર કરોડ ક ા હતા તેના બદલ ે
પ૧,૬૧,૮૮,ર૧૭/- િપયા વધારે ચૂક યા છે. હળાહળ અસ ય વાત િવધાનસભાના ગૃહ પર મૂકી છે અન ે યાં તેઓ 
અટકયા નથી. તેમણ ે યારબાદ ગુજરાતના િમ ડયાને પોતે બાઇટ આપીને િ ફ કય.ુ માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ 
પાણીએ તારીખ-૩-૩-૨૦૨૦ના રોજ ફરીથી આ માણેના તેમણે કોઇ પુરાવા રજ ના કયાૂ , સ યથી વેગળી વાત કરી, 

સરકારન ેબદનામ કરવાનો યાસ કય  યારે તેમની વાત મૂકી.  
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 માનનીય અ ય ી, આખ ેઆખી ચચામાં મારે ડાયરે ટર ટેકિનકલ એ યુકેશન િશ ણ િવભાગ ારા, આઇ.ટી. 
કિમ ટ ારા આખું  ટે ડર બનાવવામાં આ યું છે. તેના પેિશ ફકેશન ન ી કરવામા ંઆ યા છે. તેની અંદર લેનોવા ટે લટેના 
ટચ ીન ડી લે એસે બલીનો ભાવ છે. આ ટે લટેનો ભાવ નથી. છતાંપણ જ ેરીતે સરકારન ેબદનામ કરવા માટેનો યાસ 
કય  છે. આ લોકશાહીનું મં દર છે અન ેતેની અદંર કોઇપણ ધારાસ ય, સરકાર, િવપ ના નેતા કોઇપણ વાત કરે યારે તેમણ ે
આધાર પૂરાવા ઉપર વાત કરવી ઇએ. પરતુ ં ી પરેશભાઇને કોઇ અલીબાબા ડોટ કોમનું કાગળ પકડાવી ગયું અને તે 
પકડાવી ગયા પછી તેમણ ેતેનો અ યાસ કરવો ઇતો હતો કે હ જ ેકહી ર ો છ તે ટે લેું ંુ ટ માટે કહી ર ો છ કે ટચ ીનની ુ ં
કોઇ ોડકટ માટે કહી ર ો છંુ. કદાચ પોતે ટેકિનકલ ણતા ન હોય તો બી ને ક સ ટ કરીને સભાગૃહમાં અમારી ઉપર 
આ ેપ મૂકવો ઇએ. આ સરકાર ઇ છે છે કે, અમ ેઆવો આ ેપ કોઇપણ હસાબે ચલાવવા માગતા નથી. ગુજરાતની આ 
સરકાર એક િપયાનો પણ ાચાર કોઇપણ હસાબે સાંખી લેવા માગતી નથી.  
 
 માનનીય અ ય ી, જયારે ફરીથી આ િવષય નીક ો યારે િવપ ના ઉપનેતા ી શૈલષેભાઇ પરમારે પણ વાત 
મૂકી. સરકાર તરફથી અન ે માનનીય િશ ણમં ી ી ારા દરખા ત મૂકવામા ં આવી કે અમારે આ આ ેપ કોઇપણ હસાબે 
ચલાવવો નથી. કાં તો એ પુરવાર કરે કાં તો માફી માગે તેવી વાત મૂકી તેને મ સમથન કય.ુ તે દવસે જ િનણયનો અમારો 
આ હ હતો પણ જયારે િવપ ના નેતા ારા તેમાં કહેવામા ં આ યું કે તમ ે આમા ં સહેજ ઉદારતા રાખો. એટલ ે માનનીય 
મુ યમં ી ીએ પોતે ઉભા થઇ તેમાં સંમિત આપી. તેઓ સાંજ સધુીમાં તેનો જવાબ આપશે પણ જ ે રીતે સરકારને બદનામ 
કરવા માટેનો તેમણે જ ે ય ન કય  છે, નાગ રકોના પૈસા વેડફાય નહ  તે અમારી નૈિતક ફરજ છે. આ સરકાર પારદશકતા, 
સંવેદનશીલતા, િનણાયકતા અન ે ગિતશીલતાના આધાર ઉપર ચાલતી સરકાર છે. આ સરકાર ાચાર સામેનો એકપણ 
આ ેપ કોઇપણ ન કરી શકે તે માણે ચાલીએ છીએ. અમે ી  રા વ ગાંધી નથી કે તેઓ કહેતા હતા કે અમે િપયો મોકલીએ 
છીએ અન ેનીચે પંદર પૈસા ય છે. અમે કહીએ છીએ અમ ે િપયો મોકલીએ છીએ અને નીચે સવા િપયાના લોકોના કામ 
થાય છે.  
 
 માનનીય અ ય ી, આ માણ ેસરકારન ેબદનામ કરવા માટેનો જ ે યાસ કરવામા ંઆ યો છે અન ેઆ ગુજરાત 
િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ અન ેઉ ચ થાિપત થયેલી ણાિલકાના આધારે આ ગૃહ ચાલ ેછે. આ િનયમોના િનયમમા ં
પણ બહ પ  લખેલ છેુ . િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ ૩૪(૭) ઉપર બહ પ  લખેલ છે કેુ , અપમાનજનક અથવા 
બદન ીભયા શ દો બોલવા નહ . માનનીય અ ય ી તરફથી જદા જદાુ ુ  આપણને જ ેચૂકાદાઓ મ ા છે એની અંદર પણ 
બધાનો ઉ ેખ કરવા નથી માગતો પણ વષ ૨૦૦૮થી ૨૦૧૧ના પાના ૧૯ના િનણય ન.ં૧૧ની અંદર પણ સંસદીય 

ણાિલકાના જતન માટે આ માણેનુ ંવતન અયો ય છે અન ેએજ માણે વષ ૨૦૦૩થી ૨૦૦૭મા ંસ ય ીએ આ ેપ કરતી 
વખતે તેના સમથનમા ંઆધાર પુરાવા રજ કરવા ઇએૂ .  
 
 માનનીય અ ય ી, આજ ેજયારે આ માણેનો સરકારની સામ ેઆ ેપ કરીન,ે સરકારની સામ ે ાચારની છબી 
ઉભી કરવા માટેનો જ ેિવપ ના નેતા ારા ય ન કરવામાં આ યો છે અને ગમે યારે ગમે તે કોઇ ભળતંુ કાગળ આપી દે અન ે
આ ગુજરાત િવધાનસભામાં પોતાની અણસમજના કારણ ે એ રજ કરેૂ , એ અખબારોમા ં છપાઇ ગુજરાત સરકારની િતભાન ે
ખંડીત કરવા માટેનો યાસ કરે અન ે એ પણ િવપ ના નેતા ારા થતંુ હોય તો માનનીય અ ય ી, અમ ે અમારી મૂકેલી 
ઠપકાની દરખા તન ેવળગી રહીએ છીએ અન ેઆપના ારા એવુ ંમાગદશન આપવામાં આવ ેકે, ભિવ યમા ંસ ાધારી પ  હોય 
કે િવપ  હોય આધાર પૂરાવા વગરની કોઇપણ બાબત આ સભાગૃહમા ં મૂકે નહ . િમ ડયાના મા યમથી સરકાર કે આ 
િવધાનસભાની કાયવાહીન ે ો થાય એવી ભિૂમકા ન ભજવ.ે એટલે સરકાર તરીકે અમારો આ ાહ છે, દૂરા હ છે અમે આ 

ાચારવાળી અમારી છબી અને આવા આ ેપો કોઇ પણ હસાબે ચલાવી લેવા માગતા નથી, યારે આના ારા આપ અમારી 
દરખા ત અંગે િનણય લો એવું મા  કહેવું છેં .  
 
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ગઇ કાલ ેજ ેચચા ગૃહમાં થઇ હતી અન ેસરકાર ારા િવપ ના નેતા 
સામ ેઅિવ ાસની દરખા ત પણ લાવવામા ંઆવી હતી અને િવનંતી કરી હતી કે અિવ ાસનો તમે જ ેઠરાવ લઇન ેઆવો છો એ 
કરતા માનનીય અ ય ી પોતે જ  એમની રીતે િલંગ આપી દે તો ખૂબ સા  રહેશેં . આ જ ે ી દપિસંહભાઇ જ ે
દરખા ત...(અંતરાય) 
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  અ  ય ી : દરખા ત ઉભી જ છે.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હા, એટલે દરખા ત ઉભી છે એ દરખા તને લઇને ફરી પાછી એની ચચા 
કરી છે યારે હ માનુંું  છ કેુ ં , િવપ ના નેતા પોતે જયારે આજ ેગૃહમા ંહાજર નથી તો આજ ેએની ચચા ન થાય તો વધુ સા ં .  
  અ  ય ી : આમા ંચચા હવે છે જ નહ . આમાં વાત એટલી જ છે. માનનીય મં ી ી.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, િવપ ના ઉપનતેા ી સભાગૃહમા ંજ ેવાત કરે છે પણ માનનીય 
અ ય ી, ગઇ કાલ ેબહ પ  વાત થઇ હતીુ , એમણ ેલાગણી ય ત કરી હતી, મુ યમં ી ીએ ઉદારતા દાખવી હતી અન ે
આજ ેસાંજ સુધીમાં એવી પ  વાત થઇ હતી. એ ઇ છત તો પોતે આ ેપોના સંદભમાં એ કોઇપણ પ તા કરી શકયા હોત. 
તેઓ ગઇ કાલે આખો દવસ અહ યા હાજર હતા અને તેઓ િવધાનસભાના આપના કાયાલયને પોતાનો હકીકતલ ી અહેવાલ 
મૂકીને પ તા કરી શકયા હોત. પણ પોતે ખોટા આ ેપો કયા છે અને એમણે ક ું છે કે મારી વાત ખોટી હોય તો હ માફી ું
માગીશ. તો અમે જયારે આટલી વાત કરતા હોઇએ યારે આજની ગેરહાજરી કરતા એમણે ગઇ કાલે જ આ કામ કયુ હોત તો એ 
વધારે સા  હતંું . 
 અ  ય ી : ખૂબ જ ગંભીર િવષય છે.  
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, તારીખ-૨૭-૨-૨૦૨૦ના રોજ એમણે કરેલો આ ેપ અન ે
તા.૨૮-૨-૨૦૨૦ની મારી પ તા, બંને દવસે એમણે સમય મા યો, બી  તારીખે એમણે સમય મા યો, માનનીય 
મુ યમં ી ીએ ઉદારતાથી સમય આ યો પછી ગઇ કાલ ેહ ઠપકાની દરખા ત લા યો ું ી દપિસંહ એ ટેકો આ યો એ વખતે 
પણ માનનીય શલૈેષભાઇની અિપલન ેકારણ ેમાનનીય મુ યમં ી ીએ ઉદારતાથી સમય આ યો. એમને ખબર હતી કે આજ ે
દ હી જવાનું છે તો એમણે ગઇ કાલ સાંજ સુધીમાં એમણે એમનો ખલુાસો, પ તા આપી દેવાની જ ર હતી અને નથી આ યો 

એ ગૃહને ગેરમાગ દોરવાનો પ  ઇરાદો છે, સરકારને બદનામ કરવાનો પ  ઇરાદો છે એટલા માટે માનનીય અ ય ી, 
આજ ેફરી વાર અમારે આ ઠપકાની દરખા તનો આ હ રાખવો પડે છે.  
 અ  ય ી : લીઝ, લીઝ, આપે કોઇએ કઇ બોલવાની જ ર નથીં .  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, બે, ણ દવસ પૂરતી તક આપવામા ંઆવી છે હવ ેકોઇ તક 
આપવામાં આવે ન હ અને અમારી માનનીય અ ય ી, આપને િવનંતી છે કે આજ ેઆ દરખા ત પસાર જ કરવામા ંઆવ.ે 
(અંતરાય)  
 અ  ય ી : કોઇની હવે જ ર નથી, આપ બેસી ઓ, લીઝ, કોઇની હાજરીની જ ર નથી. સભાગૃહની સમ  
તમામ ઘટના બનલેી છે, તમામ ઘટના ..(અંતરાય) એમના વતી એમણ ે માફી માગવાનું ક ુ ં હોય તો માફી માગે. ી, 
શૈલેષભાઇ, માફી માગવાનું આપને એમણે ક ુ ંછે? એમના વતી માફી માગવાનું આપને ક ું છે? 
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી,...  
 અ  ય ી : ક ુ ંછે કે ન હ? 
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : ના એવું નથી ક ુ.ં 
 અ  ય ી : નથી ક ુનં,ે તો બેસી ઓ, લીઝ.  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ  પણ હ આપને િવનંતી ક  છ કેું ં ંુ ,..  
 અ  ય ી : લીઝ, હવે આમા ંકોઇ િવષય ના હોય. આમા ંકોઇ િવષય ના હોય.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : પુરાવાના આધારે માનનીય અ ય ી જ પોતાનું લ ગ આપે એ વધારે સા  રહેશેં .  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, આપ કહો છો કે પૂરાવા, તો પૂરાવા કોણે આપવાના હતા? 
પૂરાવા તો તમારે આપવાના હતા, તમને પૂરતો સમય આપવામાં આ યો છે, તમે પૂરાવા આપી શ યા નથી. તમારી દાનત 
પ  થાય છે.  

 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, હ હવ ેસમયું ... આ િવધાનસભા ગૃહનો સમય ખૂબ અગ યનો છે એટલ ેહ સમય ું
બગાડવા માગતો નથી એટલે આપ, લીઝ, બેસી ઓ. આપને િવનંતી ક  છં ંુ .  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, એમણે માગણી કરી હતી એટલા માટે કહંુ છંુ, ખુલાસો અમારે 
આપવાનો નહોતો, ખુલાસો કે પ તા એમણ ેકરવાની હતી.  
 અ  ય ી : માનનીય ઉપનેતા ી, મારે આપની પાસેથી એટલું ણવું છે કે માનનીય પરેશભાઇએ આપને કોઇ 
ખુલાસો આ યો છે?  
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : ના,  
 અ  ય ી : નથી આ યો તો આપને એમનાવતી માફી માગવાનું કોઇ સૂચન કયુ છે?  
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 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : ના.  
 અ  ય ી : નથી કય.ુ હવે આ બાબતે મારો િનણય હેર ક  છં ંુ . સૌ થમ વાત િવધાનસભા એ અિત પિવ  
યાયનું મં દર છે. એમાંય (અંતરાય) આપ શુ ંઇ છો છો? લખીન ેહ વાંચંુું ? એ આનાથી કડક આવશ,ે એના કરતા સાંભળી લો 

અને તમને ના સંભળાતંુ હોય, યાયી વાત ન સાંભળવાની તૈયારી હોય તો એ ચલાવી શકાય ન હ. આ  િવધાનસભા 
સમ  ઉભો થયો છે, મારી સમ  ઉભો થયો છે, મારી ફરજના ભાગ પે મારે મારી ફરજ અદા કરવાની છે. િવપ ના નતેાનું જ ે
પદ છે એ ખૂબ જ જવાબદારીભય ુપદ છે, રાજકારણમા,ં રાજકીય વનમાં યિ તએ માિણક રહેવુ ં ઇએ એ એનો ધમ છે. 
િવધાનસભાના લોર ઉપર કોઇપણ ચંૂટાયેલ માનનીય ધારાસ ય ી ગૃહને કે લોકોને ગેરમાગ દોરી શકે ન હ. હેર વનમા ં
માણસની ભલૂ થાય પરતુ એણે ખેલદીલીપૂવક માફી માગવી ઇએં . માફી માગવામાં કોઇપણ તનું અસમંજસ હોવું ઇએ 
ન હ. આ િવધાનસભામાં જ ે  પર વે ઘટના ઉભી થઇ એમા ંબહ જ પ  રીતે સરકાર ઉપર આ ેપ કરવામા ંઆ યો છેુ , 
આધાર લઇને કરવામાં આ યો છે. સામે પ ે માનનીય મુ યમં ી ી, ગૃહના નેતા ીએ એમને જણા યું કે આ વાત સાચી નથી, 
તો એમણે મારી આ વાત સાચી જ છે એવું વારવાર દોહરા યુંં , હ  ગઇકાલ સુધી પણ એ જ વાત દોહરાવી એમણ ેસહજ રીતે 
માફી માગી લેવી ઇતી હતી. કારણ કે એમણે જ ેપૂરાવો રજ કરેલો છેૂ , એવો કોઇ પુરાવો એ આ પેનું સમથન કરતો નથી. 
ઉ ટાનું એમણ ેજ ેવાત રજ કરી એ ત ન ખોટી છેૂ , ગેરમાગ દોરનારી છે અને આ સભાન ેગેરમાગ દોરી છે. િવધાનસભા, આ 
પરપરાં , િનયમો અને ણાિલઓના આધાર ઉપર ચાલતી હોય છે. િવપ ના નેતા ારા ભળતા કાગળ રજ કરીને આ કારના ૂ
જ ેઆ ેપ કરવામા ંઆ યા અન ે યારબાદ તેઓ ીએ ગૃહ સમ  ક ું કે આ અંગે હ પૂતતા કરીશું , પરતુ આજં  દન સુધી એવી 
કોઇ પૂતતા મોકલાવી નથી, હ  ગઇકાલ ેજ મ આ સભાગૃહ સમ  િવનંતી કરી હતી કે તમારે હ  કઇ કહેવુ ં હોય તો મન ેં
લેિખતમાં ણ કરશો તો હ યાનમાં લઇશું , પણ એમના તરફથી એવી કોઇ ણકારી આપવામાં આવી નથી. એમણે જ ે
કાગળો આ યા છે એ કાગળો મ યા છે એમા ંપણ કોઇ જ યાએ એમણે જ ેક ુ ંકે ટે લટે ૧૪૦૦ િપયા કે જ ેરકમમા ંમળ ેછે 
એવું મળતંુ હોય તો એવો કોઇ આધાર નથી, એમણે કોઇ પૂતતા કરી નથી, માફી માગી નથી. મારી પાસે બી  કોઇ િવક પ 
નથી. તેમને ઠપકો આપવા અંગેની જ ેદરખા ત સરકાર તરફથી આવી છે અને િવપ ના ઉપનેતા ી માનનીય શૈલેષભાઇએ 
કાલે િવનંતી કરી. આપણે ખૂબ જ િવશાળ દયથી માનનીય મુ યમં ી ીએ પણ એક તક આપવાનો યાસ કય  તેમ છતાંય 
એ આ વાતની ગંભીરતાન ેબાજએ મૂકીુ  અને તેમન ેજયાં કામ હોય યાં ગયા છે. આ અંગે કોઇ પ તા પણ થતી નથી, તેમણ ે
કરી નથી. આ લોકશાહીના મં દરની અદંર આ શુ ંચાલી ર ુ ંછે તે ગુજરાત ઇ ર ુ ંછે. આ સં ગોમાં ગૃહના તમામ સ યોએ 
ગંભીરતા વગર, કોઇપણ આધાર પૂરાવાન ે સમજયા વગર કોઇ આ ેપ કોઇની પણ સામે કરવો ઇએ નહ . િવપ ના 
માનનીય નેતા ીએ જ ેરીતે અયો ય, અસ ય આ ેપો કયા છે અને સરકારે ાચાર કય  છે એવો બદન ીયુકત આ ેપ કય  
છે અને તેવો યાસ પણ તેમણે પાછો દોહરા યો છે, હ આ વાતને ખૂબ ગંભીરતાથી લ  છું ંુ . આ કારના અસ યનો આધાર 
સરકારને બદનામ કરવા માટે થયો છે, મી ડયામાં પણ થયો છે તે અયો ય છે. હ ફરી વખત આવુંું  કોઇપણ સ ય પણ ના કરી 
શકે અને તેમને પણ આવુ ંકયારેય નહ  કરવા માટે સૂચવુ ં છંુ. સરકારની ઠપકાની દરખા ત સાથે હ સમંત થા  છ અને આ ું ંુ
ઠપકો રાજકારણની અંદર એક નવી દશા તમામને માટે પૂરી પાડશે એવું હ માનુંું  છંુ અને છે ે એક વાત કહેવાનુ ંમને મન થાય 
છે કે સૂરા બો યા નવ ફરે આ આપણી ગુજરાતની ણીતી ઉિકત છે અને એક વખત બો યા હોય કે હ માફી માગંુું  તો માફી 
માગતા અચકાવવુ ં ઇએ નહ . 

 િવધાનસભાની સિમિતના અહવાલની રજઆતે ૂ  
 િબન સરકારી સ યોના કામકાજ માટેની સિમિતનો છ ો અહેવાલ  

 ી  ી રાઘવ ભાઇ પટેલ (સિમિતના મુખ ી) : માનનીય અ ય ી, હ િબન સરકારી સ યોના કામકાજ ું
માટેની સિમિતનો છ ો અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મુકવાની ર  લ  છંુ.  

અહવાલ ે રજ કરૂ વામાં આ યો. 
િબન સરકારી સ યોનાં કામકાજ માટેની સિમિતના છ ા અહેવાલની રજઆતૂ  

 ી  ી રાઘવ ભાઇ પટેલ  (સિમિતના મુખ ી) : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે આ સભાગૃહ ું ં ંૂ ુ
િબન-સરકારી સ યોના કામકાજ માટેની સિમિતના છ ા અહેવાલ સાથે સંમત થાય.  

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને મંજર કરવામાં આ યોે ૂ .  
અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (પહલો દવસે ) 

 અ  ય ી : માનનીય સ ય ીઓ ખૂબ સારી રીતે ણે છે કે અંદાજપ  ઉપરની સામા ય ચચા માટે ચાર દવસ 
ફાળવવામા ંઆ યા છે. અદંાજપ  ઉપરની સામા ય ચચા દરિમયાન આખા અંદાજપ  ઉપર અથવા તો તેમા ંસમાયેલા કોઇ 
િસ ાંતના  ઉપર ચચા કરી શકાય. જદા જદા િવષય અગર તો સેવાની અગ ય અનસુાર ખચની યો ય ફાળવણીુ ુ , 
અંદાજપ માં દશા યા માણેના કર નાંખવાની નીિત અને માનનીય નાણામં ી ીના વચન અંગે ચચા કરી શકાય. પરંતુ 
ખાતાઓની ઝીણી વહીવટી િવગતો તથા થાિનય ોની છણાવટ અદંાજપ  પરની સામા ય ચચા વખતે નહ  પરતુ ં
અનુદાનોની માગણીઓ ઉપરની ચચા વખતે કરવાની હોય છે. માનનીય સ ય ીઓ આ વાતનું યાન રાખશો તો પુનરોિકત 
થશે નહ  અન ેચચામા ંઉપયોગી થશ.ે  



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી શૈલેષ મ. પરમાર(દાણીલીમડા) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના નાયબ મુ યમં ી અને નાણામં ી ી જ ે
આઠમી વખત રાજયનું વષ ૨૦૨૦-૨૧નું જ ેઅંદાજપ  રજ કયુૂ  છે તે બદલ નાણામં ી ીને અિભનંદન આપંુ છ અને એવી ુ ં
શુભે છાઓ પાઠવું છ કે સમય અન ે પ રિ થિત  સારી રહી અને આપ નવમી વખત પણ બજટે રજ કરો એવી મારી ુ ૂં
શુભે છાઓ. 
 માનનીય અ ય ી, જ ેરીતે રાજયના નાણામં ી ીએ જ ેબજટે રજ કયુૂ , વષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપ માં િપયા 
૨ કરોડ ૧૭ લાખની રકમ આ અંદાજપ માં ફાળવવામા ંઆવી છે. તેની સામે .ર,૮૮,૯૧૦ કરોડ એ રાજય સરકારનું દવેું છે. 
આ તમામ રકમ ચૂકવવામા ંઆવે તો પણ માનનીય અ ય ી, ૭૧,૬ર૩ કરોડ િપયાનુ ંદેવુ ંએ સરકારના માથ ેરહે. આજ ે
પ રિ થિત એવી થઇ છે કે રપ-રપ વષના શાસન પછી રાજય સરકારના વહીવટના કારણે જ મતા બાળકના માથે આજ ે
િપયા ૪૮ હ ર કરતાં વધારે દેવું લઇન ેબાળક જ મ ેછે. આમ તો નોમલી ી નીિતનભાઇ બહ શાયરી કે કિવતાઓ બોલતા ુ

નથી. પરતુ અંદાજપ  રજ કરતી વખતે એમણે કિવતા ખૂબ સારી રીતેં ૂ  વાંચી કે- 
કામ કરતા આ યા છીએ અને કામ કરતા રહીશું, 

ગુજરાતનું દેવંુ વધારતા આ યા છીએ, દેવંુ વધારતા રહીશુ.ં 
 માનનીય અ ય ી, આ એટલા માટે કહ છ કે રાજયના ગૃહ મં ી ીએ એમના એક વચનમા ંખૂબ સરસ વાત કરી ું ંુ
હતી. વષ ૧૯૯પમાં ભાજપ, વષ ૧૯૯૮મા ંભાજપ, વષ ર૦૦૦માં ભાજપ, વષ ર૦૦૭મા ંભાજપ, વષ ર૦૧૭મા ંભાજપ. 
સરકાર તમારી બની, વીકારીએ છીએ કે તમારી બની એ મત આ યા અન ેગુજરાતની જનતાએ તમને સરકારના િસંહાસન 
પર બેસાડયા. આ સરકારનું એ યાન દોરવા માગંુ છ કે ુ ં વષ ૧૯૯પની અંદર દેવું એ ૧ર,૯૯૯ કરોડ િપયા હતંુ, રઝવ 
બે કના આંકડા મુજબ. આજ ે પ રિ થિત શુ ં છે. વષ ૧૯૯૮મા ં દેવું ર૦ હ ર કરોડ િપયા કરતા ં પણ વધારે થયુ,ં વષ 
ર૦૦૦મા ં િપયા ૪૭ હ ર કરોડ કરતા ંવધારે થયુ,ં વષ ર૦૦૭મા ં િપયા ૯૦ હ ર કરોડ કરતાં પણ વધારે દેવુ ંથયુ,ં વષ 
ર૦૧રમાં ૧.પ૧ લાખ કરોડ કરતાં પણ વધારે થયુ,ં વષ ર૦૧૭મા ં િપયા ર.૪૩ લાખ કરોડ કરતા ંપણ વધારે થયુ.ં આજ ેવષ 
ર૦૧૯મા ંર.૮૮ લાખ કરોડ િપયા કરતાં પણ વધારે દેવું છે. એટલે વષ ૧૯૯પથી ર૦૧૯ સુધી રપ વષના ભારતીય જનતા 
પાટ ના શાસનમાં વષ ૧૯૯પમાં ક ેસની સરકાર ગયા પછી દેવું જ ેફકત ૧ર,૯૯૯ કરોડ િપયા હતંુ, એ અ યારે ર,૭પ, 
૯૧૧  કરોડ િપયા દેવું આ રાજય સરકારે ગુજરાતના માથ ેઠોકયું છે. રાજય સરકારનુ ંબજટે રજ કયા પછી િવકાસલ ી અન ેૂ
િબન િવકાસલ ી બ ે કારના ખચમા ંરકમ વપરાતી હોય છે. વષ ર૦૧૬-૧૭માં જ ે૪પ, ૯૧૭ કરોડ િપયા જટેલો િબન 
િવકાસલ ી ખચ કય  હતો એની સામ ેવષ ર૦ર૦ અને ર૦ર૧માં ૮૦,૪૦૧.૪પ કરોડ િપયાનો અંદાજ ેખચ થવાનો છે. એનો 
મતલબ કે િબન િવકાસલ ી ખચાની અંદર વષ ર૦૧૬-૧૭ના માણમાં િપયા ૩૪,૪ર૩ કરોડ કરતાં પણ વધારાનો ખચ 
આ રાજય સરકાર કરવા જઇ રહી છે. િવકાસલ ી ખચથી રાજયનો િવકાસ થતો હોય છે અન ેએ િવકાસલ ી ખચના મા યમથી 
વષ ર૦૧૬ અને ર૦૧૭ના માણમાં વષ ર૦૧૯માં ૩પ,ર૦૦ કરોડ િપયા જ અંદાજ ેતમે િવકાસલ ી ખચ કરવા જઇ ર ા 
છો. આનો મતલબ એવો થાય કે રાજયમાં િવકાસલ ી ખચ તથા િબન િવકાસલ ી ખચ બ ેનું માણ આજની તારીખમાં એક 
સમાન લાગે છે. જયારે િવકાસલ ી ખચ એ વધુ હોવો ઇએ અન ેિબન િવકાસલ ી ખચ ઓછો હોવો ઇએ. પરતુ આ ં રાજય 
સરકાર વાય ટ ગુજરાત હોય, અનેક મહો સવો હોય, િવદેશથી આવતા મહેમાનો માટે લાલ જમો પાથરતા હોય એની 
પાછળ જ ેખચ થાય છે એ િબન-િવકાસલ ી ખચમાંથી ખચ  થઇ ર ો છે.  
 સરકાર ચંૂટણી વખતે નવા નવા સૂ ો લઇને આવે છે. ી નીિતનભાઇના સૂ ો મને ખૂબ ગમ.ે ગિતશીલ ગુજરાત, 
િવકાસશીલ ગુજરાત, હમણાં છે ે સૂ  આ યું  અડીખમ ગુજરાત. આજ ેજ ેરીતે દેવું વ યું છે યારે ગુજરાતની જનતા એમ કહી 
રહી છે કે મા  ખાલીખમ ગુજરાતં . માનનીય અ ય ી, રાજયનું હેર ખચ અન ે િવકાસલ ી વૃિતના ોત મુજબના 
આયોજન હેઠળ જ ે રકમ ફાળવવામાં આવે છે તે સામાિજક, શૈ િણક કે નાણાકીય ે માં રાજય સરકાર તેના આયોજનન ે
અ તા આપતી હોય છે. એ અ તાના અનસુંધાનમાં વષ ૨૦૧૨-૧૩નો વાિષક વૃિ  દર ૧૩.૨૩ ટકા હતો અન ેઆજ ેવષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંએ વાિષક વૃિ  દર ૧૧.૨૬ ટકા થયો છે. તેનો મતલબ એ થયો કે વષ ૨૦૧૨-૧૩નો જ ેવાિષક વિૃ  દર 
હતો તેમા ંવષ ૨૦૧૯-૨૦મા ંઘટાડો થયો છે. દરેક રાજયોના બજટે સ મા ંબજટે આ યા પછી તેનુ ંમૂ યાંકન થતંુ હોય છે. 
ઘરગ થ,ુ કૃિષ અન ેઅલગ અલગ જથોમાં મૂૂ યાંકન થતંુ હોય છે. તે ઇએ તો ઔ ોિગક જથમાં ઘરગ થુ ઉ પાદન જ ેથયું છે ૂ
એ ઘટકના મા યમથી એ ઇએ તો વષ ૨૦૧૧-૧૨માં ૨૨.૮૦ હતંુ તે વષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૯.૧૦ થયું છે. એટલે તેમા ં
૩.૭૦ ટકાનો ઘટાડો થયો છે. એટલે એ રીતે ઉ ોગોમા ંઘટાડો થયો છે. સરકાર ખેડતોની વાત ૂ કરે છે, એક બાજ સરકાર એમ ુ
કહે છે કે અમારા આ યા પછી મબલખ પાક થાય છે અન ેખેડતોને પૂરતા માણમા ંપૂરતી સુિવધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છેૂ . 
તો હ કૃિષ જથની વાત ક  તો ું ંૂ વષ ૨૦૧૧-૧૨માં કૃિષ જથનો વાિષક વૃિૂ  દર ૧૭.૮૦ ટકા હતો જ ેવષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
૧૧.૪૦ ટકા થયો છે. એટલે એ રીતે ઇએ તો ૬.૪૦ ટકાનો કૃિષ ઉ પાદનમા ંપણ ઘટાડો થયો છે. આ એટલા માટે થયો છે 
કે આપ ભલે કહેતા હો કે રાજય સરકાર ખેડતો માટે કામ કરે છેૂ  અને ખેડતોના તમામ ો સો વ કયા છેૂ .  એમ થયું હોત તો 
વષ ૨૦૧૧-૧૨ના વિૃ  દરમાં આ ૬.૪૦ ટકાનો ઘટાડો ન થયો હોત. તેના અનુસંધાનમાં રાજયના મુ યમં ી ીએ ખૂબ સરસ 
વાત કરી હતી કે સીન ેમ આગ જલની ચાહીએ, હ આ આગના અનુસંધાનમાં ચો સ કહીશ કે આજ ેદેવાદાર ગુજરાતની આગ ું
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છે, બેરોજગાર યુવાનોની બેકારીની આગ છે, પાયમાલ ખેડતોના દવેાની આગ છેૂ . મ ઘવારીમાં પીસાતી મ હલાઓની આગ છે. 
કલાસ મ વગરના િવ ાથ ઓની આગ છે, ડોકટર વગરની હોિ પટલની આગ છે. મગફળીના કૌભાડો છડેચોક થયા તેની આગ 
છે અને કુ-પોષણથી પીડાતા બાળકોની આગ છે. રાજય સરકાર ારા કે  સરકારની જ ેયોજનાઓ ચાલે છે એમાં ૧૨મી 
પંચવિષય યોજનામાંથી રાજય સરકારન ે તેની જ ે ા ટ મળતી હોય અલગ અલગ હેડ હેઠળ અલગ અલગ િવભાગવાર ા ટ 
આવતી હોય છે. તેના અનુસંધાનમાં વષ ૨૦૧૨-૧૩, વષ ૨૦૧૩-૧૪ અને વષ ૨૦૧૪-૧૫માં જ ે ા ટ મળી એ ા ટની 
જ ે ગવાઇ છે તે િપયા ૧૮૧ લાખ ૫૦ હ ર લાખની ગવાઇ છે અન ે તેની સામે રાજય સરકારે ૩ વષમાં ૧૯૯૯ લાખ 
િપયાની ા ટ આજની તારીખ સુધી વણવપરાયલેી પડી રહી છે. ખાસકરીને રાજય સરકાર િચંતા ગામડાંની કરે છે. પહેલા ં

ગોકળીયું ગામ આ યુંુ , હવ ેનવુ ંગામ આવે છે. રાજય સરકાર િસંચાઇ અન ેપૂર િનયં ણની િચંતા કરે છે. રાજય સરકાર કૃિષ 
અને સંલ  સેવાની િચંતા કરે છે. આ સરકાર કેટલી િચંતા કરે છે તે હ યાન દોરવા માગંુ છું ંુ . કે  સરકાર ારા ૧૨મી 
પંચવિષય યોજના અંતગત રાજય સરકારન ેજ ે ા ટ આપવામા ંઆવે છે તે વષ ૨૦૧૨-૧૩મા ંજ ે ા ટ આપવામાં આવી હતી 
૨૬૫૦ લાખ િપયા જટેલી વણવપરાયલેી પડી રહી છે. એ જ રીતે િસંચાઇ અને પૂર િનયં ણમા ંજ ે ગવાઇ કરવામાં આવી 
હતી તેની સામે ખચ કય  છે તે ખચની સામ ે૧૧૧૧ લાખ િપયાની ા ટ વણવપરાયેલી પડી રહી છે. રાજય સરકારે કૃિષની 
િચંતા કરી છે એ કૃિષના અનુસંધાને છે ા ૩ વષમાં જ ે ા ટ આપવામાં આવી છે એના અનસુંધાન ેરાજય સરકારે ખચ કય  
એમાં  વણવપરાયલેી રકમ ૧,રર,પ૯૪ લાખ િપયાની રકમ આ ૧રમી પંચવષ ય યોજનાના અનુસંધાનમાં કૃિષ િવભાગમા ં
પડી રહી છે. સરકાર એક બાજ બજટે લઇને આવે છે અને એના મા યમથી એમાં રકમનો વધારો કરે છે પણ એ રકમોના ુ
વધારાની સામે કે  સરકારની જ ે ા ટ આવે છે એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ આ રાજય સરકાર કરી શકતી નથી.   
 ઉ  િવભાગની વાત ક ં , ૧રમી પંચવષ ય યોજનાના અનુસંધાને કહેવાય પ,૩પ,૦૪૬ લાખ િપયા જટેલી 
વધારાની રકમ ગવાઇ કરતાં પણ વધારે રકમ ઉ  િવભાગે વાપરી છે. ઉ ોગ િવભાગમાં  છે ા ણ વષમાં વધારાની રકમ 
િપયા ર,૯૮,૬રપ લાખ કરતાં પણ વધારે રકમની ગવાઇ કરી હતી એના કરતા ંપણ વધારે રકમ આ રાજય સરકારે એમા ં

વાપરી છે.  આ રાજય સરકાર ખેડતોની િચંતા કરતી હોતૂ , િસંચાઇની િચંતા કરતી હોત,  ા ય િવકાસની િચંતા કરતી હોત  
તો એમા ંરકમ વણવપરાયેલી ન પડી રહી હોત. આ રાજય સરકારે ઉ ોગોની િચંતા કરી છે, ઉ ોગપિતઓની િચંતા કરી છે એ 
કારણોસર આ ા ટ પડી રહી છે. માનનીય ઉ  મં ી ી બેઠા છે. રાજયના વીજ એકમો હોય કે એની સાથે અ ય ોતના વીજ 
એકમો હોય, એકબાજ એની મેગાવોટ અન ેએની મતા વધે એની સામ ે િમિલયન યુિનટમા ંપણ વધારો થતો હોય છેુ . આ 
રાજયની અંદર  ઘરગ થ ુ ઔ ોિગક અને ખેતીના વપરાશમા ં કેટલો વીજળીનો વપરાશ થાય છે?  તો વષ ર૦૧૬-૧૭મા ં
૧૩૮૮૩ િમિલયન યુિનટ વીજળી ઘરગ થ ુ માટે વપરાઇ હતી એની સામ ે વષ ર૦૧૭-૧૮મા ં ૧૪૭૧૪ િમિલયન યુિનટ 
વપરાય એટલ ેકે વષ ર૦૧૬-૧૭ના માણમા ં૮૩૧ િમિલયન યિુનટ વીજળી વધારે વપરાય છે. એની સામ ેઔ ોિગકમા ંજ ે
વષ ર૦૧૬-૧૭નો રેિશયો િમિલયન યિુનટનો હતો અન ે વષ ર૦૧૭-૧૮નો છે એમાં પ૯૦૯ િમિલયન યુિનટ વધારે  
ઔ ોિગક એકમો પાછળ વપરાય છે. સરકાર ખેતીની િચંતા કરે છે, સરકાર એમ કહે છે કે અમ ેઆવનારા દવસોની અંદર ખેતી 
માટે વીજળી આપીશુ.ં  આ સરકારી આંકડાના આધારે વષ ર૦૧૬-૧૭માં િમિલયન યિુનટ વીજળી પેદા થઇ એમાંથી વીજ 
વપરાશમાં ૧૭પર૭ િમિલયન યિુનટ વીજળી વષ ર૦૧૬-૧૭માં ખેતીના કામમાં વપરાઇ હતી અને એની સામે વષ ર૦૧૭-
૧૮માં ૧૮૩૩૮ િમિલયન યુિનટ વીજળી એ ખેડતોના ૂ વપરાશમા ંવપરાઇ. એનો મતલબ એ થયો કે એક વષના સમયગાળામા ં
ફકત ૮૧૧ િમિલયન યુિનટ વીજળી ખેતીના કામમા ંવપરાઇ છે. રાજય સરકારના િમિલયન યિુનટની સામે જ ેવષ ર૦૧૬-
૧૭માં તમામ વીજ ઉ પાદનો ારા જ ેવીજળી પેદા કરવામા ંઆવી હતી એ ૧,૦૪,ર૮૪ િમિલયન યુિનટ હતી. એની સામે વષ 
ર૦૧૭-૧૮માં ૧,૧૦,પ૪૩ િમિલયન યુિનટ વીજળી આ રાજયના વીજ એકમોએ વીજ પેદા કરી. એનો મતલબ એવો થયો કે 
વષ ર૦૧૬-૧૭ના વષ માણે વષ ર૦૧૭-૧૮માં  ૬,રપ૯ િમિલયન યુિનટનો વધારો થયો અને આ ૬,રપ૯ િમિલયન 
યુિનટ સામ ેફકત ૮૧૧ િમિલયન યિુનટ જ ખેતી  માટે ઉપયોગ  થયો છે.    
 રાજય સરકાર સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગનું બજટે લઇને આવી છે  એમાં ૧ થી પ ના ધોરણના 
િવ ાથ ઓની કોલશીપ વષ ર૦૧પ પછી બંધ હતી એ આ રાજય સરકારે ા ટ આપીને ચાલુ કરી છે એ માટે આપને 
અિભનંદન આપંુ છંુ. જ ે અનદુાનીત છા ાલયો છે જ ે આ મશાળાઓ છે કે જમેા ં છા ા દીઠ ૧પ૦ િપયા િનભાવ ા ટ 
આપવામાં આવતી એ ા ટમા ંરાજય સરકારે વધારો કરીને ર૧૬૦ િપયા કયા છે. હ આખે આખું બજટે વાંું ચી ગયો છ મન ેુ ં
એમાં એમ લાગે છે કે એ ફકત એસ.ટી. બાળકો માટે એના છા ાલયો માટે જ વધારો થયો છે યારે એસ.સી. અને ઓ.બી.સી. 
છા ાલયો અને આ મશાળાઓમાં  રહીને ભણે છે. મારી આપને િવનતંી છે કે તમામનું  ધોરણ સરખુ ંરહે અને એ લોકોને પણ 
ર૧૬૦ િપયાની િનભાવ ા ટ મળ ેએ વાત કરીન ે મારી વાત પૂરી ક  છં ંુ .   

 ી પૂણશ મોદી(સુરત-પિ મ) : માનનીય અ ય ી, आज 4 माच रा  य सुर ा दवस के अवसर 
पर म हर वीर जवान, पुिलस, देश के सुर ा म जुडे सभी कमवीर  को से  युट करता हं । सन ू 2020-
21 का यह बजट गुजरात के सभी व  तार को छुता हआु , गुजरात के सभी वग  को  पश करता हआु , 
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गुजरात क  सभी जनता का आिथक वकास करता हआु , और गुजरात के सभी गर ब, जसका सरकार 
के सभी संशांधन पर पहला अिधकार है वह गर ब  य  को य है, यह बजट पेश करने के िलए 
व  त मं ी आदरणीय नीितनभाई को बहत बहत बधाई देता हंु ु ू । हमार  सरकार का यह सं  थान चार 
 तंभ पर खडा हआ हु  । मै आज बात करना चाहगॉू , गितशीलता क , वकास क , सबका साथ और 

सबका वकास, और सबका व  वास, कसान  के वकास के िलए, कसान  क  आमदनी दोगुनी हईु , 
उसके िलए हमने बडे कदम उठाए । यह सब गुजरात के गॉव का वकास दखाई देता ह । उदयोग  के 
वकास के िलए वाय ंट गुजरात, मेक इन इं डया, योजना के तहत उ  पादन बढाने के िलये जो यास 
हआ ह इसके िलए हमने कड़ेु  से कड़े कदम उठाए, इसके िलए अनेक फैसले िलए । जस कारण आज 
रोजगार  े  के अंदर गुजरात भारतभर म थम नंबर पर ह । सभी े  म आधुिनक टे  नालाजी 
साधन  का उपयोग करके इसके िलए हमने ऑन लाईन स वस, कर  शन के सामने ए. सी. बी. के 
पूण प से कायरत इसम भी हमने अनेक फैसले िलए जसक  वजह से आज  टाचार के खलाफ यह 
सरकार लडती हई दखाई देती ह । पूरे गुजरात म ु 7 करोड क  जनता के संवागीण वकास के िलये 
पूरे गुजरात क  सार  दशाओं क  संवागीण वकास के िलए हम ितब  द ह । इसीिलए हमने सबका 
साथ, सबका व  वास का नारा दया है । सर, िसफ यह नारा नह ं ह, यह हमारा सुशासन के ित 
कत  य ह यह िसफ हमार  राजनीित नह ं ह, यह हमारे सुशासन के ित रा  नीित ह और इसीिलये 
यह संभव हआ ह कु  हमने रा  य म सु  यव थत कानुन  यव  था बनाए रखी ह । हमने मजबुत 
कानून  यव  था बनाए रखने के िलये हमार  बल राजनैितक इ  छा श  के ित हमार  क टब  दता  
ह । सर, हमार  512 कलोमीटर क  सीमाऍ पा क  तान से जुड  हई ह ु 1600 से  यादा कलोमीटर क  
सीमा महासागर के साथ जुड  हई ह इसिलए कानुन और  यु व  था कायम करने के िलए हम 
संवेदनशील ह । हमने फोरे सक सायंस युिनविसट  के िलए इस साल 80 करोड़ से  यादा रकम के 
िलए आयोजन कया ह । हमने आंतकवाद के खलाफ गुजकोटोक कानुन हमने बनाया ह, र ा श  
युिनविसट  हमने बनाया है, साइबर ाइम इनवे  ट गेशन उपल  ध कराया ह, होम गाड के जवान  म 
इस साल हमने 4528 क  सं  या बढाई ह, म हला सुर ा के िलए हमने सेफ िसट  ोजे  ट के िलये, 
पए 66 करोड़ क  लागत का आयोजन कया ह । हमने व  वास ोजे  ट के अ  तगत सी. सी. ट . 

वी. कैमरा लगाने के अ  तगत 111 करोड पए का आयोजन कया ह । इसी कारण हमारे गुजरात मे 
शांित ह, इसी कारण हमारे गुजरात म सलामती ह, इसी कारण हमारे गुजरात मे सुर ा ह, इसिलए 
हमारा गुजरात कफयु मु  त ह । ये वकास ह  वकास इसीिलए संभव है क गुजरात म लॉ ए  ड 
आडर हमने मजबुताई से, पूर  ताकत से, इस े  मे हमार  सरकार ने पूरा क  ोल कया हआ हु  । 
इसके िलए हमारे गहृमं ी ी द पिसंहजी को बहत बहत बधाई देना चाहता हं । ले कन अ  यु ु ू जी, म 
आपके सामने दो घटनाऍ का ज  करना चाहगां जो कानून और  यू व  था से जुड  हई ह ु । सर, कई 
लोग  को वकास क  राजनीित पंसद ह, कई लोग  को वनाश क  राजनीित पसंद ह । म बात करना 
चाहगां ू 14 दस  बर द  ली के रामलीला मैदान म आका नंबर एक इनके साथ जुडे आका नंबर 2, 
इनके साथ जुडे आका नंबर 3 वो तीन  एक प रवार के उ  ह ने िनयोजन कया ह, सी. ए. ए. के 
व  द, लघुमित समाज को भडकाने के िलए िनवेदन कया क हमार  ज  मेदार  बनती है क हम 
अपने घर के बाहर िनकल हम इसके िलए खलाफत ........  

(આ તબ ે ક ેસપ ના માનનીય સ ય ી શલૈેષભાઇ પરમાર ઉભા થતા)ં 
  અ  ય ી : કોનુ ંનામ આપે છે? છોડો ને? (અંતરાય)   
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 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, યારે અંદાજપ ની ચચા શ  થઇ યારે આપે ખૂબ 
સરસ ક ુ ં કે આ રીતની વાત જ તમ ેમૂકી શકશો. સી.એ.એ.ને અન ેમાનનીય નીિતનભાઇના અદંાજપ ન ેશુ ં
લેવાદેવા? રા યપાલના સંબોધનના તાવ ઉપર જ ેબોલવુ ંહોય તે બોલી શકો છો.  

 અ  ય ી : એક િમિનટ. પછી કોઇ નહ  બોલ.ે  

 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : કોઇ નહ , હંુ એ જ કહંુ છંુ.  

 અ  ય ી : નથી શ ય અને મારે બધાન ેટોકવાનુ ંથશે. (અંતરાય) તમ ેરાજકીય વાત છોડોન.ે   

 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : સાહેબ, પછી બધા રાજકીય બોલશ.ે 
 ી પૂણશ મોદી : और इसिलए उ  ह ने बताया क इनके खलाफ हम आंदोलन कर, आगे और 
भी बताया अब ऐसा व  त आया ह क हम आर-पार क  लडा़ई लड़नी पडेगी, बड़  बड़  कुरबानी देने के 
िलए हमको तैयार रहना पड़ेगा और आप सब घर से बाहर िनकलो, डरो मत आपके साथ कां ेस पाट  
खड़  ह । 
 અ  ય ી : માનનીય પૂણશભાઇ, બજટેના વખાણ કરો ને! (અંતરાય) 
 ી પૂણશ મોદી : अगर आप चूप रहेग, आपने आवाज नह ं उठाई तो सं वधान न  ट हो जाएगा, 
इस तरह क  बात होने के बाद सर, गुजरात म अहमदाबाद म 15 तार ख दस  बर म कां ेस कायालय 
के पास शाहआलम वहॉ सी. ए. ए. के खलाफ 15 तार ख को एक मी टंग हईु , उसम षडयं  रचा गया 
उसम हमारे गुजरात के लॉ ए  ड आडर को ख  म करने क  बात क  गई, गुजरात को जलाने क  बात 
क  गई, (अंतराय) सर, छोडो म यह बात कहना चाहता हूं, गुजरात को तहस- नहस करने के िलए, 
गुजरात के लॉ ए  ड आडर को िगराने के िलए बहत बडा षडयं  हआ ह ।ु ु  सर, म यह बात रकाड के 
साथ करता हं । जो घटना घट  ह उसक  एफू . आई. आर. क  कापी मेरे पास ह और इसके िलए 
कॉ ेस के आकाओं ने (अंतराय) म दसर  बात आपके सामने बताना चाहता हं ।ू ू  सर, इस बात को 
छोड दो । मोद  एवं ंप के दौरे क  बात करना चाहता हं ू । सर, हमारे मेहमान जो युनाईटेड  टेट 
ऑफ अमे रका से ह, वो गुजरात म सीधे अहमदाबाद म आ रहे ह, गुजरात के मेहमान बन रहे ह, 
इतनी बड  ह  ती, पूरे व  व क  नजर गुजरात पर ह । फ र भी उस समय गुजरात के अंदर, खंभात के 
अंदर, जो घटना हई उसके िलए भी हमारे लॉ ए  डु  ओडर को, खराब करने क  कोिशश क  गई, 
गुजरात को बदनाम करने क  कोिशश क  गई । इसके िलए मै आपका  यान आक षत करना चाहता 
हं । इस सदन का  याू न आक षत करना चाहता हूं क हमने लॉ ए  ड ओडर कायम कए ह । 
 અ  ય ી : આપ ગૃહ ઉપર નથી બોલી ર ા.  

 ी पूणश मोद  : सर, इसीिलए म बताना चाहता हं । लॉ ए  डू  आडर के िलये हमारे गुजरात 
म आज 50000 ये  यादा सुर ा कम य  क  िनयु  क  ह । इसीिलए हमारा जो पुिलस दल ह, वो 
पूरे देश म सबसे युवा पुिलस दल ह । म कहना चाहगां सरू , क हमार  द रयाई सुर ा दल, हमार  
र ा श , हमार  युिनविसट , फोरे सक सायंस युिनविसट  और तीन साल  म हमने पुिलस कम य  
क  जो भरती क  ह, वो पारदशक प  दित से क  हई है । सरु , पुिलस  टेशन म हमने सी. सी. कैमर, 
नै म, ऐसी अनेक अनेक सु वधाऍ उपल  ध कराई ह । सर, हमने जो भी आसामा जक विृतयॉ ंह, 
आतंकवाद क  जो वृ  ह उसको िनयं त करने के िलए जो कानून गुजटोक का अमल कया ह । 
जो कानून हमने यहॉ सार कया ह, पा रत कया ह उस कानून के अ  तगत हमने गुजरात म शांित 
और लॉ ए  ड आडर को बराबर मेइ  टेन करने का काम हमार  सरकार कर रह  ह । म अतं म यह ह  
कहगॉ क गुजरात क  शांितू , सलामती, सुर ा के िलए जो क आज व  व सलामती दन ह तो हम 
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हमारे मु  यमं ी ी वजयभाई, हमारे उपमु  यमं ी ी नीितनभाई और हमारा गहृमं ी ी द पिसंहजी 
झाडेजा को बहत बहत बधाई देना चाहता हं ।ु ु ू   
 
 ડો. નીમાબેન  ભા. આચાય(ભુજ) : માનનીય અ ય ી, વષ ર૦ર૦-ર૧નું આ બજટે સવ સમાિવ  બજટે છે. 
િપયા ર,૧૭,ર૮૭ કરોડનું બજટે લઇને જયારે નાણામં ી ીએ આ આઠમું બજટે અહ યા રજ કયુૂ  છે માટે એમને હ ખૂબ ખૂબ ું

અિભનંદન આપંુ છંુ. આ બજટે ગુજરાતને ઉ મમાંથી સવ મ બનાવવાવાળુ ં આયોજન માટેનું આ બજટે છે. સૌના સાથ, 
સૌના િવકાસ અને સૌનો િવ ાસ એ બેઝને લઇન ેબનાવવામા ંઆવેલ આ બજટેની ખાસ યાન દોરે એવી વાત ક  તો હ સૌ ં ું

થમ ક છ માટે ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છ અને ખૂબ આભારની લાગણી યકત ક  છ કે ક છ માટે સૌથી અગ યુ ું ં ં ની 
વ તુ હોય તો એ પાણી છે. હમણાં જ દુ કાળ ગયો, િપયા ૮૦૦ કરોડ જવેી માતબર રકમ ખચ  અને ક છને દુ કાળમાંથી 
બચા યુ.ં આ ી  દુ કાળ હતો અને એક પણ પશુધનનું મૃ ય ુના થાય એવું જબરજ ત સંવેદનશીલપૂવકનું આયોજન જ ે
રાજય સરકારે કય ુ છે એના માટે હ લાખ લાખું  અિભનદંન આપંુ છ અન ે ખૂબ જ આભારની લાગણી યકત ક  છુ ું ં ં . અનેક 
આફતો જયારે જયારે ક છમાં આવી છે યારે રાજય સરકારે એ આફતોની અંદર ડીઝા ટર મનેેજમે ટમાં ખૂબ સારી રકમ 
વાપરીને ક છના લોકોને બેઠા કયા છે અને એનો દાખલો નજર સમ  છે. હ તો હમેશા કહું ં ું  છ કે વષુ ં ના વષ  સુધી, પેઢીઓની 
પેઢીઓ સુધી રાજય સરકારનો, આ ભા.જ.પની સરકારનો ઉપકાર કયારેય નહ  ભૂલ ેકારણ કે ડીઝા ટર મેનેજમટ કય ુઅન ે
દુ કાળની અદંરથી અમને બેઠા કયા અને નમદાના પીવાના પાણી પાઇપ લાઇન ારા પહ ચાડયા અને આજ ે છેક લખપત 
અબડાસા સુધી, હવે પછીનુ ંજ ેવન િમિલયન એકર ફીટ પાણી છે એન ેક છના ખૂણે ખૂણ ેપહ ચાડવા માટેનું ખૂબ જ સરસ 
આયોજન લાન, એ ટીમેટ સાથ ેતૈયાર કરવામાં આ યું છે, કામો ચાલુ છે, ગિતમાં છે, કયારેય પણ પૈસા વગર નમદાનું કામ 
ક છમાં અટકયું નથી. હ અહ યાથી ખાતરી પણ આપી શક કે રાજય સરકાર ું ંુ ઉપર મન ેભરોસો છે કે નમદાનુ ંકામ કયારેય ક છ 
માટે પૈસાના અભાવે નહ  અટકે અને એ કામ અ યારે ચાલુ છે. િપયા ૧ર૦૦ કરોડ જવેી માતબર રકમ અમારા ક છ માટે 
ફાળવી છે એના માટે ક છની સમ ત  વતી હ ખૂબ ખૂબ આભાર માનુંું  છંુ. અહ યા અલગ અલગ બજટે ફાળવવામા ંઆ યુ ં
છે. એમાં મ હલા અને બાળ િવકાસ માટે િપયા ૩૧૭૦ કરોડ જવેી માતબર રકમ ફાળવવામા ં આવી છે. ખૂબ જ સરસ 
આયોજન કરવામા ં આ યું છે. અનેક યોજનાઓ મ હલાઓ માટે બનાવવામા ં આવી છે. મ હલા સશિકતકરણ, મ હલાઓ 
પગભર થાય, મ હલાઓ પરના અ યાચારો દરૂ થાય, મ હલા માન અને સ માનપૂવક વી શકે અને એમન ેસલામતી અન ે
સુર ા મળ ેએના માટે અનેક યોજનાઓ બનાવીન,ે અનેક કાયદાઓ બનાવીન ેએ કાયદાઓમા ંજ ર પડે ફેરફારો કરીન ેપણ 
મ હલાઓ સુધી આ કાયદાઓ પહ ચે અને એનો લાભ મળે એવી નીચે સુધીની યવ થા રાજય સરકારે આની અંદર કરી છે. 
એમાં એક નવો િવષય આ યો હોય તો એ કુપોષણનો છે. એમાં મારે બહ કલેરીટી કરવી છે કે કપોષણ એ એક ડીસીઝ છેુ ુ , એક 
ડેફીસ સી છે, એ નેટીક પણ હોઇ શકે, માનિસક પણ હોઇ શકે, સગભા અવ થામાં એનું નેટીક પોષણ ના થયું હોય એ 
પણ હોઇ શકે, પરતુ કપોષણ એ કોઇ ભૂખમરો નથીં ુ . ગુજરાતની અંદર ખાવાનું નથી મળતંુ કે અનાજ નથી એટલે બાળકો 
કપોિષત છે એ િવષયની જ ેચચા અહ યા થતી હોય છેુ . હ કહેવા માગંુું  છ કે ગુજરાત એ તો જલારામ બાપાનુ ંગુજરાત છે અન ેુ ં
અહ યા જલાબાપાનો ભંડાર છે. અહ યા કોઇપણ બાળક ભૂખમરાથી મરે કે કપોિષત હોયુ , અનાજના અભાવે કપોિષત હોય ુ
એવો િવષય નથી પરતુ િવષય એ છે કેં  આ બાળકો જ ે છે કે જ ેસગભા ીઓ છે એમને માટે પણ આપણે આહાર ન ી 
કરવાનો છે. એમને પણ આપણે િશિ ત કરવાની છે, તાલીમબ  કરવાની છે. એ જ રીતે િકશોરી યોજના કરવામા ંઆવી છે. 
આની અદંર હ કહીશ કે િકશોરીઓ માટે જ ે કીલ ડેવલપમટ ો ામ અન ે િકશોરીઓ માટે જ ેયોું જના બનાવવામાં આવી છે 
એમાં એને પણ પૂરક પોષણ આપવામાં આવે છે અને એને આયનની ગોળીઓ આપવામાં આવે છે. સારા િવટામીન, ોટીન 
મળી રહે એ તનો આહાર આપવામા ંઆવે છે. એ જ રીતે જ ેકપોષણની વાત ખાસ એટલા માટે કરવા ુ માગંુ છ કેુ ં , અહ યા 
િવધાનસભામા ં એની ખૂબ ચચાઓ થતી હોય છે. આંકડાઓ ઉપર આંકડાઓ વધારતા જતા હોય છે. કપોષણ એ આજની ુ
આહાર પ િ  અને આહાર િવશેનુ ં આપ ં અ ાન છે. આ િવષય સૌથી મોટો િવષય છે. આ જન ગૃિ નો િવષય છે. 
મ હલાઓની તાલીમનો િવષય છે.  પૂરતા િવટામીન અને ોટીન મળે એ તની યવ થાઓ સરકારે કરી છે. સંકિલત બાળ 
િવકાસ યોજના ારા ૫૩,૦૧૭ જટેલી આંગણવાડીઓ આખા રા યમાં કરવામા ંઆવી છે. એમાં ૬ મ હનાથી માંડીને ૬ વષના 
બાળક સુધીનાનું ખૂબ યાન રાખવામા ંઆવે છે. એને આહાર આપવામાં આવે છે. આંગણવાડીમા ંસવારમાં ગરમ ના તો, એક 
ટાઇમનું બપોરનુ ંભોજન અન ેટેઇક હોમ રેશનની યવ થા કરીને ઓછા વજનવાળા બાળકને ોટીન અને િવટામીનયુ ત એવો 
લાડ ઘેર લઇ જવા માટે આપવામાં આવે છે જથેી એ સાંજ ેઘેર ખાઇ શકેું . આ રીતે પૂરતા આહારનું યાન કોઇ સરકાર રાખતી 
હોય તો એ મોટી વાત છે. આવું સરસ આયોજન બાળકો માટે કયુ હોય, મા  બાળક માટે નહ  પણ ટેઇક હોમ રેશનની 
યવ થા ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરીન ેઓન લાઇન કરવામા ંઆવી છે. જથેી કરીને લાભાથ  સુધી યવિ થત પહ ચી શકે. 

એમાં અમલુ, સુમૂલ અને બનાસ ડેરીને આ યવ થા સ પવામા ંઆવી છે. ઓન લાઇન પ િ થી આ વ તુ આપવામાં આવ ે
છે. સગભા ી માટે પણ આ રીતે પોષક સુધા નામની યોજના બનાવવામાં આવી છે. એમાં સગભા ી અને ધા ી માતાન ે
આંગણવાડીમાં એક ટાઇમનું સંપૂણ ભોજન આપવાની યવ થા કરવામા ં આવી છે. આ બધી યોજનાઓ કરી છે એનુ ં
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મોિનટર ગ બરાબર થાય એ માટે એક ોજે ટ મેનેજમે ટ યુિનટ બના યું છે. એમાં એ લોકોને માટ ફોન આપીને ઓન લાઇન 
કરેલ છે જથેી ાચાર ન થાય અને લાભાથ  સુધી વ તુ પહ ચે. ટકમાં કહ તો ીઓ સ માનભરે વી શકે અને એની ૂં ું
સલામિત અને સુર ા માટે ૧૮૧ અભયમ ારા ૩૦૦૦થી વધુ મ હલાઓએ આનો લાભ લીધો છે. યારે પણ કોઇ મુ કેલીમા ં
હોય યારે ૧૮૧ પર સંપક કરે તો તા કાિલક પોલીસ પહ ચી અને હે પ કરે છે. આવી અનેક યોજનાઓ ારા યારે 
મ હલાઓને men and women are equal part of life.  They are complimentary to each other એવા 
આશય સાથે રા ય સરકાર કામ કરી રહી છે યારે હ આ બજટેને ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપંુું  છંુ.  
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ(ખંભાળીયા) : માનનીય અ ય ી, વષ ર૦ર૦-ર૧નું બજટે લઇન ેમાનનીય મં ી ી 
આ યા છે એમાં મારા િવચારો ય ત કરવા માગંુ છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, િપયા ર લાખ ૧૭ હ ર ર૭૮ કરોડનું અદંાજપ  એક દશાિવહીન અંદાજપ  ગણાય. કારણ 
કે સરકારનું આયોજન જદા જદા ે ોમા ંકરેલ ફાળવણી અન ેઅલગ અલગ ે ોમા ંજ ેફડની જ રયાત હતી એ બેમાં ઘણો ુ ુ ં
તફાવત બતાવે છે. આ તફાવત ઇએ તો કૃિષ ે ે કમોસમી વરસાદ, પાક નુકસાન, મ ઘુ િબયારણ આ બધા માટે બજટેમા ં
િપયા ૭૪ર૩ કરોડની ફાળવણી કરી છે. હકીકતે આ ફાળવણી વધુ કરવાની જ ર છે. કારણ કે િકસાન, યુવાન, બેરોજગાર 

આ બધાની અ યારે જ ેપ રિ થિત છે એમાં મ ઘવારી અને બેરોજગારની સામે આ બજટે ખૂબ અપૂરતંુ છે. ખેડતોના લાભ માટેની ૂ
સરકારે યોજનાઓ કરી છે એમાં તમામ ખેડતોન ેલાભ મળવાની શ યતા નહ  રૂ હે. ર૯ હ ર ખેડતો છે એ મા  િવિવધ ઓ રો ૂ
તથા ટેકટર ખરીદવા માટેના આયોજન માટેના લાભાથ ઓ તરીકે આવશ.ે બાકીના ખેડતોનું શું ૂ થશે એ માનનીય મં ી ી 
જણાવશે. એવી જ રીતે ગાય આધા રત ાકૃિતક ખેતી માટેના લાભાથ ઓની સં યા ૫૦ હ ર કરી છે. હકીકતે ૩ લાખ ખેડતો ૂ
અને અ ય લોકો છે એટલે તેઓ પણ આ યોજનાથી વંિચત રહી જશ.ે એ જ રીતે િકસાન પ રવહન યોજનામા ં૫ હ ર ખેડતોન ેૂ
લાભાથ  બતાવવામાં આવશે જ ે મા  િસિમત ખેડતો છેૂ .  આટલા ઓછા ખેડતોને જ આનો લાભ મળશે તો બાકીના ૂ
ખેડતોની િચંતા પણ સરકારે કરવી ઇએૂ . બી  વાત લઘુતમ ટેકાના ભાવ ે યારે આપણે ખરીદી કરીએ છીએ. ખેડતો ખૂબ ૂ
િવશાળ માણની અંદર મગફળી, કપાસ, તુવેર અન ેઅ ય પાકોનું વાવેતર કરે છે. પંરતુ સરકારે ખેડતો પાસેથી ૂ ૧૨૫ મણ 
મગફળીની ખરીદી કરી છે. 

  ( સભાપિત ી ડો. નીમાબેન આચાય અ ય થાન.ે ) 
 માનનીય અ ય ી, હકીકતે એવરેજ ખેડત છે એમની મગફળી ઓછામાં ઓછી ૂ ૭૦૦ થી ૮૦૦ મણ મગફળી ખેડતો ૂ
પકવતા હોય છે આ એવરજની વાત ક  છં ંુ . નાના ખેડતો હોઇ શકેૂ , મોટા ખેડતો પણ હોઇ શકેૂ . યારે ૧૨૫ મણ મગફળી 
આપણે ટેકાના ભાવ ેલઇએ છીએ યારે બાકીની જ ેમગફળી છે એ ખેડતોએ લેકની અંદર વેૂ ચવી પડે છે જમેનો પૂરો ઉપજ 
પણ નથી થતો અને એના હસાબે થઇને લોકોનો ખેતી તરફનો મોહ છે એ પૂણ થતો ય છે. આજ ેરા યની અંદર જ ેખેત 
ઉ પાદન થતંુ હતંુ એ વષ ૨૦૧૩-૧૪મા ંઅનાજનું ઉ પાદન ૧૦,૦૦૭ લાખ ટન હતંુ જ ેઘટીને વષ ૨૦૧૯ માં ૬૬.૯૧ લાખ 
ટન જવેું થઇ ગયું છે. આ સચૂવે છે કે નવા જનરેશનને ખેતીની અંદર ખેત પેદાશના ભાવ મળતા નથી અને ખેડતોને જ ેૂ
મુ કેલીઓ પડે છે એના હસાબે દવસેને દવસે ગુજરાતના ખેડતોનુ ંખેત ઉ પાદન જ ેઘટી ર ું છે એને વધારવા માટે ખેડતોન ેૂ ૂ
કોઇ સારી યોજનાઓ આપીન ેસરકાર ીએ ો સા હત કરવા ઇએ. કારણ કે, આજ ેઆપ ં અનાજનુ ંિનકાસકતા દશે તરીકે 
નામ છે. ભિવ યની અંદર  આ ન ેઆ પ રિ થિત રહી તો આપણે અનાજની આયાત કરવી પડશે અન ેિવદેશી હડીયામણથી ૂં
આપણે યાંકને યાંક ખરીદવું પડશ.ે અ યારે જ ેબ રની પ રિ થિત ચાલી રહી છે એમાં એક સમય એવો હતો કે ડગળીનો ૂં
ભાવ ૧૫૦ િપયા મળતો હતો એ આજ ેડગળીનો ભાવ શું છેૂં ? આજ ેપ રિ થિત એ છે કે શાક-બકાલાની અંદર ખેડતોની ૂ
સૌથી ખરાબ હાલત હોઇ જ ેલોકો શાક-બકાલું વાવે છે, એક અને દોઢ િપયે િકલો કોબી જ ેએમનું ઉ પાદન ૨૦ થી ૨૫ 
િપયે ઘરની અંદર ઉ પાદન પડે છે. એમની યવ થા  ખેડતોને શાકભા  ૂ વેચવા માટેનું યો ય લટેફોમ નહ  મળે તો 

આવતા દવસોની અદંર ખેડતોની કમર ભાંગી જશેૂ . ખેતીની જ ેઅ ય વ તુઓ છે એ પછી ખાતર હોય, િબયારણ હોય, વીજળી 
હોય એ દન- િત- દન મ ઘા થતા ય છે અન ેએમનુ ંઉ પાદન છે એના પણ પૂરા પૈસા નથી મળતા. સૌથી િવિચ  વાત 
તો એ છે કે જ ેબજટે છે એ એના માટે બનાવીએ છીએ કે જથેી એનુ ંઈ લીમે ટ થાય અને લોકોને લાભ મળ.ે   
 માનનીય અ ય ી, મારે મં ી ીનું યાન દોરવું છે. ગઇકાલના મારા ૧૩૬ નંબરના ની અદંર દેવભિૂમ 

ારકાની અંદર નવા કામ ૧૦ મંજર કયા છેૂ , વષ ૨૦૧૮માં એક કામ ગિતમા ંછે, નવ કામનું તો ઓપિનંગ જ નથી થયુ.ં વષ 
૨૦૧૯ની અદંર પાંચ કામ મંજર કયા છેૂ  એ પાંચમાંથી એકનુ ંપણ ઓપિનંગ નથી થયુ.ં અિગયાર કામ સમારકામ માટે છે એક 
કામ શ  થયું છે દસ કામનું ઓપિનંગ નથી થયુ.ં આનું કારણ શું છે? આ ના થવાના કારણો પણ ઘણા બધા છે. આપણે યારે 
વષ ૨૦૧૮-૧૯નુ ંબજટે બહાર પા ું એ બજટે અન ેએના આયોજનની અંદર કેટલો તફાવત છે? નાણાનંી ગવાઇઓ કરી 
હતી પણ કલ બજટેની ગવાઇમાંથી ુ ૯,૧૩૬ કરોડ િપયા વણવપરાયેલા રહી ગયા. કામો ના થાય અન ેપૈસા વણવપરાયેલા 
રહી ય તો પ રિ થિત શું થાય? િપયા ૭,૬૫૭ કરોડ નાણા ંિવભાગના રહી ગયા. આટલા બધા િપયા રહી ય. લોકોન ે
ચાલવા માટે ર તા ના મળ.ે ગામડાઓના ર તાઓની હાલત તો એટલી બધી ખરાબ છે કે એ ર તાઓ ઉપર લોકો ચાલી ના 
શકે, વાહન ઉપર બેસી ના શકે, મગરની પીઠ જવેા ર તાઓ છે. આ મગરની પીઠ જવેા ર તાઓ શું છે? એ ા ય ની વ ચે 
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જતા હોય, રહેતા હોય એને ખબર પડે. સાઇકલમાં પણ ના નીકળી શકાય એટલા ખરાબ ર તા અને વષ ૨૦૧૯ના ર તાઓ 
પણ  રહી ગયા હોય તો એનાથી વધારે ખરાબ હાલત આપણી ના હોઇ શકે. આપણી પાસ ેમુ ાઓ ઘણા છે. મારી પાસે ફ ત 
બે િમિનટ રહી ગઇ છે એટલે મુ ાઓને શોટ કરતા હમણા ંબેને કપોિષત ુ બાળકોની વાત કરી. મારે દ:ુખ સાથે કહેવું પડે છે કે 
આ વખતે મ હલાઓના બજટેની વાત થઇ ૪૫૬ કરોડ િપયા મંજર કરવામાં આ યા છેૂ . ગયા વખતે આ કપોિષત બાળકો માટે ુ
પૈસા વાપરવાના હતા એ વાપયા નહ , વપરાયા વગરના રહી ગયા એના હસાબે આજ ેગુજરાતની અંદર ૩ લાખ જટેલા બાળકો 
કપોિષુ ત બાળકોની યાદીમા ંસરકારે જ ેઆંકડા બહાર પા ા છે એ આંકડાઓની અંદર છે. આ પૈસા જ ેછે એ યો ય જ યાએ 
બજટે ફળવાય છે, હેરાતો થાય છે એ માણે પૈસા  યો ય જ યાએ ના વપરાય, સમયમસર પૈસા ના વપરાય તો 
પ રિ થિત એ થાય કે બજટેની અંદર મ કીધંુ એમ વષ ૨૦૧૮-૧૯ની અંદર આટલા બધા િપયા વાપયા વગરના રહી ગયા 
અને લોકોને જ ેલાભ મળવો ઇએ એ લાભ પણ ના મળે તો આ પ રિ થિતમાંથી નીકળવા માટે એક બાજ આપણે ગુજરાતના ુ
બજટેની વાત કરીએ છીએ.  
 ી રમણભાઇ ધુ. પટેલ(િવ પુર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ે
માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલના વડપણ હેઠળની અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે વષ ર૦ર૦-
ર૧માં .ર,૧૭,ર૮૭ કરોડનું ખેડતલ ીૂ , ગામડાંમાં રહેવાવાળા ખતે મજરલ ી બજટે આપીને ગુજરાતની ને ખુશખુશાલ ૂ
કરી છે તે બદલ રાજય સરકારન ેખૂબ ખૂબ અિભનદંન પાઠવુ ંછંુ. અમારી સરકાર જગતના તાતની પડખે રહીન ેકદરતી આફતો ુ
સામ ેસહાય આપવાનુ ંકામ વાડીથી વેચાણ સુધી દરેક તબકકે કયુ છે. હમણા ંજ અમારા સાથી િમ  ી િવ મભાઇ એક બાજ ુ
કહેતા હતા કે બજટે િસિમત છે એકબાજ કહો છો ખેડતોુ ૂ ને મદદ કરો અન ેબી  બાજ કાપ દરખા ત લાવવી છેુ . ગુજરાતના 
ખેડતો ખૂબ ચતુૂ ર છે. આપના માટે ગાંધીનગર ઘ ં દરૂ છે એવુ ંચોકકસપણે કહી શકાય. ગુજરાતમાં અનેક વખત દુ કાળ 
પડયા છે પરતુ આઝાદી પછી થમ વખત  કોઇ સરકારે અછત યોજનામાં કેશડો સ તરીકે રકમ આપી હોય તો એ અમારીં  
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે આપી છે એટલું જ નહ  પરતુ ચાલુ વષ કમોસમી વરસાદને કારણે પાકને થયેલા નુકસાનન ેં
યાને લઇન ેઅમારી ભા.જ.પ. સરકારે ખેડતોના હતમાં ૂ િપયા ૩૭૯પ કરોડની સહાયનુ ં પેકેજ હેર કય ુછે. રાજય સરકારે 

બજટેમાં કૃિષ ખેડતો માટે ૂ .૭૪ર૩ કરોડની ગવાઇ કરી છે. અમારી રાજય સરકારે ખેડતોન ેપાક િધૂ રાણ ઝીરો ટકાએ મળ ેએ 
માટેનુ ં આગોત  આયોજન કરીને બજટેમા ંં .૧૦૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ં આવી છે. કદરતી આપિ મા ં ખેડતોના ુ ૂ
પોતાના માલને નુકસાન ન થાય તે માટે તેના સં હ માટે ગોડાઉન બનાવવા માટે ચાલુ વષ મુ યમં ી પાક સં હ યોજના હેઠળ 

 કોઇ ખેડત ગોડાઉન બનાવે તો ૂ .૩૦૦૦૦ની સબિસડી આપવાનું આયોજન કયુ છે અને રાજય સરકારે તેમાં .૩૦૦ 
કરોડની ગવાઇ કરી છે એટલું જ નહ  પરતુ ખેડતો પોતાના માલને ખેતરથી ઘર સુધી અને ઘરથી માકટ સુધી અથવા વેચાણ ં ૂ
માટે જયા ંસુધી લઇ જવાનું હોય તે માટે િકસાન પ રવહન યોજના હેઠળ માલવાહક વાહનની ખરીદી માટે િપયા પ૦૦૦૦ થી 
૭૦૦૦૦ નું આયોજન કરીને િપયા ૩૦૦૦૦ કરોડની ગવાઇ રાજય સરકારે કરી છે. અમારી સરકાર હમેશા ગાયન ેમાતા ં
તરીકે માનતી આવી છે અને જગતમા ંગાયનુ ંપણ ખૂબ મહ વ છે. વા યની ળવણી થાય, ખેતરોમા ંફળ ુપતા વધે તે માટે 
ખેડતો ગાય આધા રત ાકૃિતક ખેતી તરફ વળે તેને ો સાહન આપવા માટે જ ે ખેડત ગાય રાખે તે ખેડતને માિસક ૂ ૂ ૂ ૩૦૦ 
િપયા અને વાિષક... 

 સભાપિત ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં .  
 ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા(જતેપુર (પાવી) : માનનીય અ ય ી, આ િવધાનસભા ગૃહમાં નાયબ મુ યમં ી ી 
અને નાણામં ી ી આઠમી વખત તેઓનું બજટે રજ કયુ છેૂ . બજટેની પુિ તકામા ંઆછો િચતાર પણ આપવામાં આ યો છે. એ 
િચતાર તા આ દેશની અને રા યની ને સગવડતા આપતા ગૃ હણીને અનુકળ થાય તેવું બજટે મને કયાંય દેખાયું ન હૂ . 
કમનસીબે વરસાદના કારણે ખેડતોનો પાક બચાવવા ૂ િપયા ૩૦૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે. આજ ેજ અમારા િવપ ના તમામ 
ધારાસ ય ીઓ ખેડતોને પાક વીમો મળેૂ , એના માટે સરકારના સચંાલનથી નારાજ થઇ અમારે આ ગૃહનો વોકઆઉટ કરવો 
પ ો. આ ખેડતો માટેનો  છેૂ . ખેડતો માટેની ગવાઇ કરી છે તે અપૂરતી છેૂ . નબળી પડેલી સહકારી િમલો, ખાંડ િમલોના 
મજબૂતીકરણની વાત કરી છે. અમારા બોડેલી પાસેના લડોત સુગર ફે ટરી બંધ થઇ ગઇ છે. ખાનગી કપનીને આપી દેં વામા ં
આવી છે. જ ેશેરડી િમલમાં જ ેખેડતોના પૈસા બાકીૂ  છે, તે અંગેની તમારી પાસે રજઆત થઇ હશેૂ . યાંના ખેડતો મોટા ભાગના ૂ
પટેલો છે. એમની દશા જ ેથઇ છે અને તેમન ેશું વીતી હશે એ તો આપને ખબર હશ.ે એના માટે ગવાઇ કરી નથી, એનું મન ે
દુઃખ છે. આ દ િત િવ તારમાં િસંચાઇની સગવડતા વધારવા માટે ઉકાઇ, કડાણા, ઉમરપાડા, પાનમ, કરજણ જળાશય આ 
બધી યોજનાઓનો ઉ ેખ કય  છે. બાકી રહી જતી છોટાઉદેપુર અને દાહોદ એમ બે િજ ા માટે જ ે િવત નદીઓ છે, એના 
ઉપર સરવ ેકરવાનો જયાં જયા ંઅનુકળ થાય યા ં ડેમ બનાવવાની ખાસ જ રયાત છેૂ , એના ઉપર યાન આપવામા ંઆ યુ ં
નથી. આ દવાસી િવ તાર ખોળી લો. અમારા ૧૭માંથી તમારી પાસે ૧૦ સ યો છે. આરો ય અન ેપ રવાર ક યાણની વાત 
કરીએ તો આ સરકારે શહેરી િવ તારમાં વસતા નાગ રકોની વધારે કાળ  રાખી છે. ગામડામા ંવસતા આ દવાસી અન ેખેડતોની ૂ
કાળ  ઓછી રખાય છે તેવું હ માનું છું ંુ . િજ ા ક ાની આપણી હોિ પટલોમાં સાધનો અને ટાફ પૂરતા માણમાં નથી, દવા 
પણ નથી અને વહીવટી કારણોસર આ આ દવાસી એનો ભોગ બને એ મને યાજબી લાગતંુ નથી. વનબંધુ ક યાણ યોજના 
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હેઠળ િપયા ૧૪૦૬ કરોડ અંતગત અમારા મં ી ી કહે આ યોજના અંતગત આ દવાસી િવ તારની અમે કાયાપલટ કરવાના. 
આપણે કાયાપલટ કરવી હશ ે તો સ હયારો ય ન કરવો પડે. મારે ટીકા- ટ પણીમા ં પડવું નથી. એક સારો િવચાર ઉ  
મં ી ી લઇન ેઆ યા છે તે સૌર ઉ . આ સૌર ઉ  થકી પાણીના બોર છે એમાથંી પાણી કાઢવા માટે જ ેયુિનટ મકૂવામા ં
આ યા છે, એની સં યામાં વધારો કરો. ગામડામાં લાઇટો પહ ચતી નથી, વીજળીના દોરડા પહ ચતા નથી. આ સારી કીમ છે.  
ડગરાળ િવ તારમા ં સૌર ઉ  થકી ચાલતા પંપો આ દવાસી િવ તારમા ં પૂરા પાડીએું , જથેી તેમને ફાયદો થાય. પીવાના 
પાણીની બાબતમાં રા ય સરકાર િચંિતત છે. વખતો વખત સાભંળું છ કે અમારે યાં હાફે ર પીવાના પાણીની યોજના થકી ુ ં
દાહોદ સુધી પાણી ય છે. બીજ પાણી વાંુ ં ટ, જતેપુર તાલુકાને પાણી મળે છે. ડગરાળ િવ તારના ું ૩પ જટેલા ગામોન ે
પીવાના પાણીની કોઇ સગવડતા નથી. હે ડપંપ બનાવવા માટે ગાડીઓ જતી નથી. એવા િવ તારોને આપણે નવી યોજના 
માટે  ભારત સરકાર પૈસા આપશે તો ઘ  ંસા ં , પણ ગુજરાત સરકાર નવી યોજના માટે સરવ ેકરાવીને બાકી રહેલ ગામડાન ે
પીવાનું પાણી પૂ  પાડે તેવી મારી માગણી છેં . અમારે યાં સતત ભાજપના હોય કે ક ેસના સ ય હોય જઓે વખતો વખત 

 માટે, આ દવાસી માટે રજઆત કરે છેૂ , એના યે પૂરતંુ યાન રાખવામા ં આવ.ે પંચાયત, ામ િવકાસ િવભાગ માટે 
િપયા ૯૦પ૧ કરોડની ગવાઇ કરી છે.    

 સભાપિત ી : એક િમિનટમાં પૂ  કરોં .  
 ી સુખરામભાઇ હ. રાઠવા : ગામડામા ં ામ પંચાયતના મકાનો બ યા છે પણ મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે, કવાંટ 
તાલુકાનું પોતાનુ ં તાલુકા પંચાયતનું મકાન નથી. તાલકુા પંચાયતનું મકાન બનાવવા માટેની ગવાઇ થઇ હોત તો લેખ ે
લાગતંુ. છે ે એક વાત કરી લ , આ દવાસીઓને રોજગારી આપવા માટે આપણે સુ ઢ યવ થા કરવી પડે. માનનીય 
અભેિસંહભાઇની અને મારી માગણી છે કે, અમારા બોડેલીને મ યિબંદુ બનાવીને તમે લઢોડની બાજમાં સરકારી જમીન છેુ , 
પૈસા ખચવાનો વારો નહ  આવ,ે સરકારન ેજમીન મફત મળશે તેવી જ યા છે તેનો સરવે કરીને એક નવી .આઇ.ડી.સી. 
ઉપલ ધ થાય તો છોટાઉદેપુર િજ ાના માણસોન ે રોજગારી મળશ.ે જ ે કીલ અને અન કી ડ યુવાનો છે તેમન ે રોજગારી 
મળશે. તેના માટે આયોજન થાય તેવી અપે ા રાખું છંુ. અ તુ.  
 ી કનુભાઇ મો. દેસાઇ(પારડી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીની સવંેદનશીલ 
સરકારના નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ વષ ર૦ર૦-ર૧નું .ર,૧૭,ર૮૭/- કરોડનું અભૂતપૂવ બજટે રજ કયુૂ  છે, તેમાં 
િવિવધ સમાજ, િવિવધ સેકટર અને સામા ય ના સવાગી િવકાસ માટેની ઝાંખી થાય છે જ ેસવિ ય અન ેસવ પશ  છે. આ 
બજટેમાં કરવામાં આવેલી યવ થાઓ ગુજરાતને ઉ મથી સવ મ તરફ લઇ જશે અને તેનો લાભ સમ  ગુજરાતની છ કરોડ 
સામા ય જનતાને મળશ.ે ખાસ કરીન ેબજટેની ચચા અ યાર સધુી થઇ તેમાં વામા ંઆ યું કે, બજટેમા ંજ ે યવ થા થાય 
એટલા માણમાં કામ થાય એવું નથી. બજટેમાં આપણી સરકારે જયારે જયારે સમય આ યો છે યારે બજટેની ઉપર જઇને પણ 
કામ કય ુ છે. તે માટે આપણે નાણામં ી ી નીિતનભાઇને ગુજરાતનું એટીએમ કહીએ તો ખોટ નથીું . િપયા ૩૭૦૦ કરોડનુ ં
પેકેજ હેર કય ુઅને તેનું પેમે ટ ડાયરે ટ બેનીફીટ ટા સફર ખાતામાં સીધા થઇ ય તે િનણયના એક અઠવા ડયામાં થાય તો 
આ ગુજરાતન સરકારનું જ ેકિમટમે ટ છે અને ી નીિતનભાઇની જ ેનાણાકીય યવ થા શિ ત છે તેને આભારી છે. એટલા માટે 
ફરીથી સરકારને અિભનદંન આપંુ છંુ. ખાસ કરીન ેસરકારના દેવા ંઅગેં ઘણી ચચા થઇ. દેવું એને જ મળે છે જ ેદેવુ ંભરપાઇ કરી 
શકે અન ેદેવાનો સ ઉપયોગ કરી શકે. આપણી સરકારે જ ેદેવુ ંકય ુછે તે નમદા ડેમ, નમદાની નહેરો કે પાણી અન ેખેડતોની ૂ
યવ થા માટે કય ુછે. રોડ-ર તા, રેલવે િ જ છે, નેશનલ હાઇવેના િ જ છે તેના માટે દેવુ ંકય ુછે. એટલે આ દેવુ ંિવકાસની 

ઝાંખી કરાવે છે. એટલે આ પૈસાનો સારો ઉપયોગ થયો છે તે માટે સરકારને ખાસ અિભનંદન આપવા ઘટે. સરકારના જ ે હેર 
સાહસો છે તેના કશળ સંચાલન ારા આ સરકારે નફામા ંપ રવત ત કયા છેુ . તે માટે પણ સરકારને અિભનંદન આપવા ઘટે. 
ખાસ કરીન ેઉ ોગોને વધુ ફાયદો કરા યો છે અન ેઉ ોગોને વધુ વીજ આપી છે. બી  બાજ ઓછી રોજગારીની વાતો કરીએ ુ
છીએ. ગઇકાલની ો રીમા ંવધુ .આઇ.ડી.સી.ની માગ હતી. પરતુ ઉ ોગો શ  કરવા માટેનું યો ય વાતાવરણ આપણે ં
આપણા િવ તારમા ંઆપી શકીએ તો જ .આઇ.ડી.સી. આવી શકે. તેના માટે આપણે દરેક રીતે સહાયભૂત થવું ઇએ અન ે
તેના માટે સાથ સહકાર આપવો ઇએ. ખાસ કરીને બજટે િવકાસ માટેની પારાશીશી છે અને એક અરીસો છે. બજટેમા ં
બતાવેલ હોય તે જ કામ થાય તેવું નથી. આપણી સરકાર બજટેને મોિનટર કરવા માટે કામ નથી કરતી પરતુ બજટે એક ં
િવકાસનો નકશો છે જમેા ંઆપણે કેટલી કલૂ , કેટલી હોિ પટલ, કેટલા રોડ-ર તા બનાવવા છે, કૃિષમા ંકેટલો િવકાસ કરવો છે 
તે માણે તેની નીિત ઘડાય છે. આપણે તેના આધારે ખચનું લાિનંગ કરીએ છીએ. આપણે આના માટે જ ેપણ લાિનંગ થયુ ં
છે તેમાં ખાસ કરીને મુ યમં ી સડક યોજના માટે હ આ સરકારન ે અિભનંદન આપીશું . જ ે આપણા પૂવ મુ યમં ી ીમતી 
આનંદીબેને શ  કરેલી અને ગુજરાતમાં અભૂતપૂવ રીતે વીકાર પામેલી આ યોજના છે. અને એમાં જ ે રીતે આપના મં ી ી 
નીિતનભાઇએ અન ેસરકારે કામ કય ુછે અને આ બજટેમા ંજ ેરીતે માગ અન ેમકાન માટે િપયા ૧૦૨૦૦ કરોડની જ ે ગવાઇ 
કરવામા ંઆવી છે એના લીધે ગામડામાં ગામ ટ ગામુ , તાલુકા ટ તાલુકા અન ેિજ ાને ડતા જ ેર તાઓનુ ંઆયોજન કરવામા ંુ
આ યું છે એ અભૂતપૂવ છે એના લીધે નાના ગામડાની ખેતીની પેદાશો, નાના ગામડામાંથી નોકરીએ જતા કારીગરો એ બધાન ે
અભૂતપૂવ રીતે ફાયદો થાય છે અને ખેડતોની ખેત પેદાશો માટે પણ એક સા  બ ર મળી રહે છે અને રોજગારીની તકો પણ ૂ
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વધે છે. બજટેની સૌથી સુંદર હેરાત સાત વષથી વધુ સમયના રીકાપટ ન થયેલ એવા ૧૫૦ તાલુકાના ૨૪૯૯ ર તાઓના 
રીસફેસ ગના કામ માટે િપયા ૩૬૦૦ કરોડની ગવાઇ એ અ યંત આવકારદાયક છે. મહાનગરો, બંદરો, ઔ ોિગક િવ તારો, 

વાસન તથા યા ાધામોને ડતા ૧૫૩૪ િકલોમીટરના ૬૩ ર તાઓના અનુભાગોને ફોરલને બનાવવાની કામગીરી િપયા 
૨૯૬૫ કરોડના ખચ થયેલ છે આના લીધે ઉ ોગ, વાસ અન ેટ રઝમનોુ  િવકાસ થશ.ે  
 ીમતી ચં ીકાબેન છ. બારીયા(ગરબાડા) : માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વષનું બજટે લઇન ે
માનનીય મં ી ી આ યા છે એમા ં મારા િવચારો રજ કરવા ઉભી થઇ છ અને અિભનદંન પણ આપણા પડશે કારણ કેૂ ુ ં , 

બનંબર બાકી છે.  
 માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૧૭-૨૦૧૯ની તાજતેરની ચંૂટણી ગઇ એમાં ગુજરાતના તમામ મતદાર ભાઇ-બહેનોન ે
ભાજપની સરકારે મોટા મોટા વચનો આ યા અન ેવાયદાઓ કયા પણ આ બજટેમાં મન ેકાંઇ દેખાતંુ નથી. સમ  દેશ અન ે
ગુજરાત આજ ેમદંી તરફ આગળ વધી ર ુ ંછે યારે ચંૂટણી વખતે આશાનું િકરણ યુ ંહતંુ. ભારતીય જનતા પાટ એ હેરાત 
કરી હતી કે, અમ ેગરીબોના હાથ પકડીશુ.ં માનનીય અ ય ી, આજ ેસરકાર ભરતીની મોટી મોટી અને ખોટી હેરાતો કરે છે. 
િબન સિચવાલય લાકની ભરતીમાં પરી ા લીધા બાદ એમાં થયલે ગેરરીિતના કારણે પરી ા રદ કરવી પડી છે. માનનીય 
અ ય ી, લોક ર કદળની ભરતીમાં પણ સામા ય વહીવટ િવભાગના પ રપ ના કારણ ેઅનામત ક ામા ંઆવતી જ ેબહેનો 
છે એને રોડ ઉપર ઉતરવું પ ું છે. એક બાજ બેરોજગાર યુવાુ -યુવતીઓમાં વધારો થઇ ર ો છે. યુવાનો રોજગારી માટે સરકારી 
ભરતીઓની રાહ જએ છે તો આ જ યા ઉપર સરકાર પોુ તે ભરતી કરવાના બદલે આઉટસોસ ગ કરીને સીધી ભરતીઓ કરે છે. 
આજ ેઆ રાજયની તાલુકા પંચાયતોમાં મારા દાહોદ િજ ાની વાત ક  છ યારે તાલુકા પંચાયતં ંુ , િજ ા પંચાયતમાં ૪૫ ટકા 
કરતા ં વધુ જ યાઓ ખાલી છે. મારા દાહોદ િજ ામાં િવિવધ તાલુકા પંચાયતોમા ં વગ-૨, વગ-૩ અન ે વગ-૪ની ૧૦૪ 
જ યાના મંજર મહેકમ પૈકી ૂ ૮૩ જ યાઓ ખાલી છે. ૮૦ ટકા જ યાઓ ખાલી છે યારે રોજગારી આપવાની સરકાર યા મોઢાની 
વાત કરે છે!  
 માનનીય અ ય ી, સરકાર િશ ણ ે ે મોટી મોટી હેરાતો કરે છે પણ આજ ે િશ ણ પૂરેપૂ  ખાડે ગયું છેં . 
ગામડાઓમાં વા જઇએ તો દાહોદ િજ ાની કલોના ઓરડાની વાત ક  તો ઘણી બધી મોટી સં યામાં ઓરડાઓ ૂ ં
બનાવવાના બાકી છે અન ેઓરડાની ઘટ છે. િશ કોની પણ મોટા માણમા ંઘટ છે, િવ ાથ ઓને પૂરતંુ ગુણવ ાવાળું િશ ણ 
મળે તે માટે િશ કોની પણ ઘટ છે તો િશ કોની સ વરે ભરતી કરવી ઇએ અન ેઓરડાનુ ંબાંધકામ તા કાિલક થવુ ં ઇએ. 
માનનીય અ ય ી, આજ ેસરકાર ગુજરાતમા ંરમશ,ે ગુજરાત- તશ,ે ગુજરાતની વાતો કરે છે. પરતુ દાહોદ િજ ાની સરકારી ં

ાથિમક શાળાઓમાં તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૭ની િ થિતએ રમત ગમતના મદેાન ન હોય તેવી સરકારી ાથિમક શાળાઓની સં યા 
૬૯૩ હતી એમાં બે વષમાં સરકારી ાથિમક શાળાઓમાંથી એક પણ શાળાએ રમત ગમતનું મેદાન ન બનાવલે હોવા છતાં 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની િ થિતએ રમત ગમતના મેદાન ન હોય તેવી સરકારી ાથિમક શાળાઓની સં યા ૩૭૨ થઇ. સરકારની 
રમતગમત અંગેની નીિતઓને કારણે આજ ેપૃ વીના પેટાળમાંથી રમતગમતના મેદાન ફટી આ યા છેૂ . આ સરકાર કયા મોઢાની 
વાત કરે છે! ગુજરાત તશે, ગુજરાત રમશ.ે  મારા મત િવ તારની વાત ક  તો ગઇકાલે જ માનનીય રા યક ાના ગૃહમં ી ી ં
ગૌહ યાની વાત જણાવતા હતા. મન ેજણાવતા દુઃખ થાય છે કે રા યમાં છે ાં બે વરસમાં ફ ત દાહોદ િજ ામાં પ૦૦૦ િકલો 
અને ૯૯૪ િકલો ગૌમાંસ પકડાયું છે, ૪૧૮ ગૌવંશ પકડાયા છે. રા યમાં માણસો માટે ન હ ગાયો, પશુઓ માટે પણ પૂરતા 
ડોકટરો ઉપલ ધ નથી. મારા દાહોદ િજ ામાં પશુિચિક સા અિધકારી વગ-રની મંજર ૂ ૧૪ જ યાઓ પૈકી આઠ જ યાઓ ખાલી 
છે. તો આ જ યાઓ સ વરે ભરવા માટે મારી ખાસ િવનંતી છે.  
 સલામત ગુજરાતની વાતો કરવામા ંઆવ ેછે. કાયદો અન ે યવ થાની પ રિ થિત સુધરી છે એમ કહેવામાં આવ ેછે. 
છે ાં બે વરસમાં દાહોદ િજ ામાં લુંટના ૭ર બનાવો, ખૂનના ૭૦ બનાવો, ધાડના ૩૪ બનાવો, ચોરીના ૪ર૯ બનાવો, 
બળા કારના ૭૬ બનાવો, અપહરણના ર૧૬ બનાવો, આ મહ યાના ૧પ૮ બનાવો, ઘરફોડીના ૧ર૬ બનાવો, રાયોટ ગના 
૧૦પ બનાવો તેમ કરીન ેઆજ ેદાહોદ િજ ામાં ઘણા બધા આવા બનાવો થાય છે.  
 છે ે વાત ક  છ કે અમારા િવ તારના ં ંુ ી રમેશભાઇ કહેતા હતા કે સરકાર આપણી મા બાપ છે. 
 ી શેકમાર નુ . મેવાણી(વડગામ) : માનનીય અ ય ી, (અતંરાય) ી નીિતનભાઇ િચંતા ના કરો, હ તમારી ું
સાથે જ છંુ. ઇ ટરનેશનલ મોનીટર ગ ફડ નામની એક સં થાએ દિુનયાની અદંર જ ે લોબલ ઇકોનોમીક જ ે લો ડાઉન છેં , 
વૈિ ક મદંી અને આિથક સંકટ છે એનો ેય છે ાં પાંચ છ વરસથી ભારતમાં જ ેસરકાર સ ાના થાન ઉપર બેઠી છે એને પણ 
આ યો છે અન ે એના કારણોની છણાવટ કરતા એવુ ં ક ુ ં કે ામીણ ભારતની આિથક પ રિ થિત બહ ખરાબ છે અન ે જ ેુ
પરચેઝ ગ પાવર ામીણ િવ તારના લોકોનો વધી નથી ર ો એ બધા પ રબળોના કારણ ે આખી આંતરરા ીય તરે આ 
આિથક કટોકટીનું િનમાણ થયું છે. ગુજરાતના બજટેમા ં એવી અપે ા હતી કે ામીણ ગુજરાતની પ રિ થિત સુધરે અન ે
ગામડામા ંવસતા બેરોજગારો જમેની પાસે હાથ છે પણ કામ નથી એના માટે નરેગાની યોજનાને દુ ત કરવામાં આવ ેએવી 
અપે ા હતી એના બદલે ગુજરાતના ૧૮૦૦૦ ગામોની વ ચે નરેગાનું બજટે ફ ત ૪૯૦ કરોડ િપયા છે. એને ૧૮૦૦૦ ગામ 
સાથે ડવાઇડ કરો તો ર૦૦ િપયા રોજના ૧૦૦ દવસનુ ંએક વરસમા ંકામ મળે તો ગામદીઠ ફ ત ૧૩ જણાન ેરોજગારી મળ ે



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 
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યારે હકીકતમા ંગુજરાતના દરેક ગામમાં પ૦૦-પ૦૦, ૭૦૦ લોકો એ બેરોજગારીની અવ થામા ંછે. ૧૬.૩પ લાખ બકાડ 
ધારકોની સામે ૧૦૦ દવસની રોજગારી ૧૯ર૩૮ લોકોને જ મળી છે. બેરોજગારીના ને નાથવામાં આ બજટે સદંતર િન ફળ 

ય એવું લાગે છે. એલ.આર.ડી. ની ૧૧૦૦૦ ભરતી અને રોજગારી આપવાના બી  એક બે રેફર સને બાદ કરતા આ 
બજટેમાંથી િશિ ત બેરોજગાર યુવાનોને નોકરી આપવાની કોઇ ઠોસ કે ન ર બાંહેધરી મળતી નથી. આ ગુજરાતના િશિ ત 
બેરોજગારોની ઉપે ા કરના  બજટે છેં . ામીણ િવકાસમાં ઝારખડં અને િબહાર જ ે બજટેમાં પે ડ કરે છે ૧૪.૮ ટકા છે, 
ગુજરાતનો ખચ ૩.૪ ટકા છે. િસંચાઇમાં તેલંગણા ૧૦.૮ ટકા ખચ છે, ગુજરાત ખચ છે ફ ત ૭.૧ ટકા. વોટર સ લાય અન ે
સેિનટેશનમાં અ ણાચલ દેશનું એકસપે ડીચર ૬.૦ ટકાની સામે ગુજરાતના છે ર.૮ ટકા. એનજ  સે ટરમાં જ મુ અન ે
કા મીરના ૧પ.૭ ટકાની સામ ેગુજરાતના ૬.૪ ટકા છે.  
 સભાપિત ી : આપનું વચન પૂ  થાય છેં . િવરામનો સમય થયો ગૃહ ફરીથી ૩-૦૦ કલાકે મળશ.ે  
 

(િવરામ બપોરના ર-૩૦ થી ૩-૦૦)   
માનનીય અ ય ી અ ય થાને 

 ી આર.સી. મકવાણા(મહવાુ ) : માનનીય અ ય ી, ભારતીય જનતા પાટ ની સંવેદનશીલ સરકારના 
સંવેદનશીલ મુ યમં ી આદરણીય ી િવજયભાઇ પાણીના નાણામં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ જ ે િપયા ર લાખ ૧૭ હ ર 
કરોડનું બજટે સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ અને સૌનો િવ ાસ તીન ેલા યા છે તે બદલ હ તેમને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુું  છ ુ ં
અને બજટે પર મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . 
 માનનીય અ ય ી, રાજયની સરકારે આ સરસ મ ના બજટેમાં જયારથી આમ તો ભારતીય જનતા પાટ નું શાસન 
આ યુ ં યારથી આજ સુધી સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત િતઓનો એમા ંખૂબ યાલ રા યો છે અન ેતેમના ઉ કષ 
માટે, તેમના િવકાસ માટે સરકાર હમેશા ક ટબ  રહી છે યારે મા  ં હ િશ ણમાં સરકારે જ ેઆ સામાિજું ક અને શૈ િણક રીતે 
પછાત વગના િવ ાથ ઓ માટેની હ વાત કરવા માગંુું  છ યારે તે િવ ાથ  જયારે ાથિમક શાળામા ંભણતો હોય યારે તેમની ુ ં
િશ યવૃિ થી લઇ અને ક યા કેળવણીને ો સાહન આપતા સરકારે કે જ ે િવ ાથ નીઓ છે હાઇ કલની અદંર આવે યારે ૂ
વ ચેથી પોતાનો અ યાસ છોડી ના દ,ે દૂર પડતી હાઇ કલમા ંપોતે જઇ શકે તે માટે મફત સાયકલની પણ યવ થા સરકાર ૂ

ારા કરવામાં આવી છે. ાથિમક શાળાઓમાં ભણતાં બાળકો જયારે ૧ થી ૮ ધોરણ માટે ગણવશેના વ પમાં ૬૦૦ િપયા 
સહાય પેટે સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે જથેી કરીને સામાિજક  અને શૈ િણક વગના જ ેબાળકો છે તે પોતાનો અ યાસ 
પૂણ કરી શકે. છે ાં દસ વષમાં ૭૫ લાખ કરતા વધારે બાળકોને એ ગણવેશ સહાય આપીને િપયા ૧૦૮૨ કરોડ કરતા પણ 
વધારે રકમની સહાય સરકારે ચૂકવી છે યારે સરકારની આ વાત મારે ગૃહ સમ  કરતા ચૂકવી ન ઇએ.  
 માનનીય અ ય ી, મે ડકલ અને એિ જિનયર ગનો અ યાસ એ ખૂબ ખચાળ હોય છે પણ મે ડકલમા ં અન ે
એિ જિનયર ગમાં ખાસ કરીને અ યાસ કરતા બાળકો  કોલેજ સલં  છા ાલયમાં રહેતા હોય તો એન ેઅ યાસની સાથે સાથ ે
છા ાલયમા ંભોજન ફી પેટે ૧૨૦૦ િપયા ચૂકવવામા ંઆવતા હોય છે અને એમા ંતેની આવક  સાડા ચાર લાખ કરતા ઓછી 
હોય તો એવા િવ ાથ ઓ આ ભોજન િબલ સહાયમાં તે પા તા ધરાવે છે. છે ાં દસ વષની વાત ક  તો ૧૫૫૦૦ 
િવ ાથ ઓન ેરાહત પેટે આ િબલ ચૂકવવામાં આ યા છે અને િપયા ૧૬ કરોડ કરતા ંપણ વધારે રકમ સરકાર ીએ સામાિજક 
અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના બાળકોને આ પેટે ચૂકવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, મે ડકલ અને એિ જિનયર ગમાં જ ેબાળકો અ યાસ કરતા હોય છે તેમાં અ યાસ કરવા માટેના 
સાધનો ખૂબ મ ઘા હોય છે એટલે એ સાધનોની ખરીદી માટે પણ મે ડકલ, એિ જિનયર ગ અન ે ડ લોમામાં જણે ેઅ યાસ 
કરવો હોય તેણે અનુ મે િપયા દસ હ ર, પાંચ હ ર અને ણ હ ર જવેી રકમ આપીને એ િવ ાથ ને તે સહાય પ થાય છે. 
યારે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે છે ા ંદસ વષમા ં૧૮૫૦૦ કરતા ંપણ વધારે આવા મે ડકલની અંદર અને એિ જિનયર ગની 

અંદર અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને તે સહાય કરીને િપયા ૭ કરોડ જટેલી માતબર રકમની સહાય સરકારે કરી છે. ટેકિનકલ 
અને યવસાિયક િશ ણ જણેે ા  કરવુ ંહોય તેમને િશ યવિૃ ના વ પમાં એક વષમાં તે ટેકિનકલ યવસાિયક અ યાસ 
કરતો હોય કે સરકારી આઇટીઆઇની અંદર અ યાસ કરતો હોય તો એમને ટાઇપે ડના વ પમાં ૪૦૦ િપયા આપવામા ં
આવે છે. ા ય િવ તારનો િવધાથ  હોય તો .૧.ર૦ લાખની મયાદા અને  શહેરોનો િવધાથ  હોય તો િપયા ૧.પ૦ લાખ. 
એવા િવધાથ ઓ આ િશ યવૃિ  મેળવવાને પા  છે યારે છે ા ૧૦ વષમાં સાહેબ, કહેતાં મને આનંદ થાય છે કે, આશરે ચાર 
લાખ જટેલા િવધાથ ઓએ આ ટાઇપે ડનો લાભ લીધો છે. ૧૩૭ કરોડ િપયા કરતાં વધારાની સહાય એમણે ા  કરી છે. 
સે ફ ફાઇના સ કોલેજમા ં િશ યવૃિ  પેટે પણ રિજ ટેશન, ટયુશન કે િશ ણની ફી હોય તેમા ં પણ કલ મળીને િશ યવિૃ  ુ
સ હત પ૦ હ ર િપયા જવેી રકમ આપવામા ંઆવે છે. અ યાર સધુીમાં ૧પ હ ર િવધાથ ઓને ૪ર કરોડ િપયા કરતાં પણ 
વધારે રકમની સહાય રાજય સરકાર ારા સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના િવધાથ  અને િવધાથ ની બહેનોન ે
આપવામાં આવી છે. ધોરણ-૧૦ અને ૧રમાં ઉ મ રીતે ેડ ા  કરે, રાજય ક ાએ પહેલો, બી  અને ી  નંબર ા  કરે 
તેને ો સાહન પે િપયા ૩૧ હ ર, ર૧ હ ર અન ે૧૧ હ ર માનુસાર એમન ેસહાય કરવામાં આવે છે.   



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી અનંતકમાર હુ . પટેલ(વાંસદા) : માનનીય અ ય ી, હ નાણામં ી ી જ ે બજટે લઇને આ યા છે તેના પર મારા ું
િવચારો રજ ક  ૂ ં છંુ.  
 બજટે દેખાતંુ પાળુ ં છે, પરતુ જયારે એમાં મારા િવચારો રજ ક  છં ં ંૂ ુ . પશુપાલનની અંદર િનઃશુ ક પશુ સારવારની 
યોજના માટે .ર૭ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. આખા િવ તારમાં વા જઇએ તો પશુઓના ડોકટર નથી અને તેમાંય ે
અમારા િવ તારમા ં વા જઇએ તો પશુપાલન એ આ દવાસીઓ માટે યવસાય બ યો છે યારે તેમના ડોકટરો કે દવાખાના 
પણ નથી. પશુઓમાં એક ગાય મરી ય છે યારે આ દવાસીનો ગરીબ પ રવાર ખરેખર પોતાનો એક કમાતો દીકરો મરી ગયો 
હોય તેવું ક પાંત કરે છે.  
 િશ ણની વાત ક  તો િશ ણમાં ં િપયા ૩૧, ૯પપ કરોડની ગવાઇ કરી છે યારે આ ગવાઇ  ફીકી પડે છે કે 
જયારે ૪પ૦૦ ગામોની વગશાળા બંધ થવાની વાતો થાય છે, યારે આ િશ ણની ા ટ ફીકી પડે છે. એક ગવાઇ કરી છે 
એક િકલોમીટર કરતાં વધારે અંતરમાં બાળકોને લઇ જવા માટેની ા ટ ફાળવી છે. પરતુ મારે એમ કહેવું છે કે એ ા ટ યાં ન ં
ફળવાય પણ િશ ણ માટેના કલાસ મો, વગ ખંડો, ઉભા કરવામા ંઅન ેિશ કોમા ંવપરાય અને યાંના વાતાવરણમા ંવપરાય 
તો વધારે અનુકળ છે અન ેઆ ા ટ પણ વધારવાની જ ર છેુ . સાથે સાથ ેિશ કોની ઘટ પણ અમારા િવ તારમા ંએટલી છે કે 
િશ કોની ઘટના કારણ ેિવધાથ ઓ ખાનગી શાળાઓ તરફ દોરવાઇ ર ા છે. મ યાહન ભોજનમાં પણ અમારે યાં નવસારીમા ં
કોઇ ખાનગી કપનીને એજ સીન ેએની મ યાહન ભોજન યોજના પૂરી કરવા માટે આપી છે યારે ખરેખર તો મ યાહન ભોજન ં
યોજનાના મદદનીશ કમચારીઓને  આપવામાં આવે તો એમન ેએક રોજગારી પણ ઉપલ ધ થશ.ે  
 મ હલાઓ માટે પોષણ િ વેણી ો સાહન યોજના કરી છે, પરતુ આ િવ તારમાં કે સમ  ગુજરાતમાં વાત કરીએ તો ં
આશા વકરો અન ેઆંગણવાડીની બહેનોને િચંતાનો એ િવષય છે કે એમને પૂરતા માણમાં વેતન જ ેમળવું ઇએ એ વેતન 
પૂરતા માણમા ંમળતંુ નથી.  
 પાણી પુરવઠાની યોજનાઓમાં વા જઇએ તો આ યોજનાઓમા ં િપયા ૪૩૧૭ કરોડ ફાળ યા છે. યારે અમારા 
િવ તારમાં કોઇ એવી મોટી યોજના નથી અન ેઅમારો િવ તાર આ દવાસી િવ તાર છે, ડગરાળ અન ેજગલનો ું ં િવ તાર છે યારે 
પાણીની કોઇ મોટી યોજના થવી ઇએ. અમારા િવ તારમાં જ ેબે ડેમ આવેલા છે. જજ અને કેલીયા ડેમ આવેલો છેૂ . કેલીયા 
ડેમથી પાણીની િસંચાઇ અને પીવાના પાણી માટેની યોજના છે, પરતુ જજ ડેમમાંથી પાણી પીવા માટેની યોજના નથીં ૂ ,  આ 
યોજનામાં પૈસા ફાળ યા હોત તો આ બજટે ખરેખર સુદંર અને પાળુ ંબ યું હોત.  
 આરો ય િવભાગની વાત કરીએ તો આ િવભાગમા ંપણ કરોડો િપયા ફાળ યા છે, પરંતુ આખા િવ તારમાં વા 
જઇએ તો દવાખાના છે પણ પૂરતા સાધનો નથી, એકસરે મિશનો હોય તે ચાલતા નથી. દાંતના ડોકટરો હોય છે યારે એમની 
પાસે પૂરતા સાધનો નથી. અમારા િવ તારમા ં લડ બક પણ નથી, જ ે ખરેખર લડ બક હોવી ઇએ. આ લડ બકની 
નાણામં ી ીએ સુિવધા કરશે  તો બહ સા  કહેવાશેુ ં . સાથે સાથે આ દવાસી િવકાસ િવભાગમા ંઘણા બધા િપયા આ યા છે 
પણ ૭૬પ જટેલી આ મશાળાઓ, આદશ િનવાસી શાળઓ માટે ૩૭૪ કરોડ િપયા ફાળ યા છે. પરતુ મારે દુઃખ સાથ ેકહેવુ ંં
પડે છે કે, આ મશાળાની અદંર જ ે બાળકોની રસોઇ બને છે, એ રસોઇ ચુલા સળગાવીને બનાવવામા ં આવે છે. અમારા 
નવસારી િજ ામાં જયારે કેરોસીન બંધ કયુ છે અને િનધુમ િજ ો બ યો છે યારે છા ાલયમાં અને િનવાસી શાળાઓમા ંપાણી 
ગરમ કરવા માટે એના બંબા કરતા ગેસની લાઇન હોવી ઇએ. ખાવાનું બનાવવા માટે પણ ગેસના ચુલા સળગાવવવા પડે 
અને એમને ખરેખર ગેસ મળવો ઇએ. તેનાથી ધૂમાડો પણ ન થાય અન ે લાકડા પણ સળગાવવા ન  પડે. અનુદાિનત 
છા ાલયો અને આ મશાળાઓમા ં િપયા ૩૩૭ કરોડનો ખચ કય  છે યારે યાંના આ મશાળાના કમચારીઓ અન ેજ ેિબન 
શૈ િણક કમચારીઓ છે તેને પૂરતો પગાર મળતો નથી. સાથ ે સાથે મારે એ કહેવુ ં છે કે ઘણી બધી આ મશાળાઓ, 
અનુદાનવાળી આ મશાળા એવી જજરીત છે અને ખરાબ પ રિ થિતમાં અમારા બાળકો ભણી ર ા છે. વ છતા િમશનમા ં
પણ ઘણા બધા િપયા આ યા છે પરતુ આં ગળના સમયમાં પણ જયારે વ છતા િમશનમાં પંચાયતને ટાઇસીકલો આપી હતી 
એ ટાયસીકલો યા ંન ે યાં પડી રહી છે. એટલે કઇક ન ર કામગીરી થવી ઇએં .  મોટા ગામોને ટેકટર આપો તો ટેકટર 

ારા કચરાનો િનકાલ કરી શકે અને વ છતા માટે વધારે સારી રીતે કામ કરી શકાય. માગ અને મકાન િવભાગમાં િપયા ૨૧૦ 
કરોડ આ યા છે યારે મારે કહેવું છે કે એટલા બધા ખૂબ િકલોમીટરોની લંબાઇના ર તાઓ જજરીત છે તે ર તા ઉપર યાન 
આપવામાં આવે તો ખેડતોનો પાક શહેૂ રી િવ તારમા ં અન ે એ.પી. એમ.સી.મા ં લઇ જવામા ં સગવડતા થાય એટલી મારી 
રજૂઆત છે.  
 ી રાઘવ ભાઇ પટેલ( મનગર- ા ય) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના નાયબ મુ યમં ી ી અને નાણા ં
મં ી ી માનનીય નીિતનભાઇ પટેલ વષ ૨૦૨૦-૨૧નું અંદાજપ  લઇને આ યા છે યારે તેને આવકારવા અને એના 
સમથનમાં મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છૂ ુ ં . આ અદંાજપ માં મ યું કે ઊ  ે ે લગભગ ૧૩૯૧૭ કરોડ િપયાની 

ગવાઇ કરી છે. મને જણાવતા અ યંત આનંદ થાય છે કે ક છ ખાતે દુિનયાના સૌથી મોટો હાઇ ીડ પાક, એટલ ેકે એક જ 
થળે સૌર અને પવન ઊ , બ ે ઉ પ  થઇ શકે. ૨૫૦૦૦ મેગાવોટ ઊ  ઉ પ  કરતંુ દુિનયાનું સૌથી મોટ થળ ું ૮૦૦૦૦ 

હેકટરનું આ િવ તારમાં આવલેું છે. આ જયારે કાયરત થશે યારે આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત હશ.ે અગાઉ ગુજરાત િવ ુત 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 
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બોડના નામે જ ેવહીવટ ચાલતો હતો તે લગભગ ખોટમાં ચાલતો હતો પણ ઉ પાદન, િવ તરણ, િવતરણ અને મેઇ ટેન સ, 
આના માટે લગભગ ૭ જટેલી કપનીઓમાં ગુજરાત િવ ુત બોડનું િવભાજન કરી અને કોપ રેટ ટાં ઇલથી આ કપનીઓન ેં
કાયરત કરી અને આજ ેતમામ કપનીઓને નફાકારક કરી એટલુ ંજ નહ  ાચાર રહીત કરી અને ગુજરાતની જનતાન ેવીજ ે  ેં
સારી સુિવધા  આપવામા ંઆવી છે તેના માટે હ માનનીય મં ી ી સૌરભભાઇ દલાલન ેખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . અમારા 
ખેડતોની વષ થી માંૂ ગણી હતી કે અમોને ખેતી કામ માટે દવસ ે વીજળી આપો. હમણા ં જ વાત થઇ હતી કે ગીર જગલ ં
િવ તારના ખેડતોને રા ે પાણી વાળવા જતા જગલી ાણીઓ અન ેપશુઓ હમલા કરતા અને તેના પ રણામે ખેડતોને નુકસાન ૂ ૂં ુ
થતંુ હતંુ.  યારે એના માટે પણ આયોજન કયુ છે અને ખેડતોને દવસે વીૂ જળી મળે તે તેના માટે ૩ વષના તબકકે િપયા 
૩૫૦૦ કરોડના ખચ આ કામગીરી હાથ ધરાશ.ે ચાલુ વષ એના માટે ૫૦૦ કરોડ િપયાનુ ંઆયોજન કય ુછે. ખેડતોની આવક ૂ
વધે ખેડતોન ેવીજળી મળેૂ , વધારાની વીજળી ખેડતો વેૂ ચી શકે તેના માટે સૌર ઊ  એટલે કાય યોજનાના નામ ેખેડતોૂ  માટે 
આ યોજના સરકારે હેર કરી છે. તેના પ રણામે ખેડતન ે પોતાન ે ઇતી વીજળી વાપરી શકેૂ , વધારાની વીજળી ગુજરાત 
સરકારન ેપરત આપી શકે અન ેએના પૈસા ખેડતન ેમળી શકે અન ેતેના પ રણામ ેએક તો રાજયની ઊ ની ઉ પાદન શિ ત ૂ
વધે અન ેબીજ ખેડતોન ેતેનાથી વધારાની આવક પણ થાયુ ૂં . આવી યોજના સૌર ઊ , કાય યોજનાના નામ ેસરકારે અમલમા ં
મૂકી છે. હ માનું છ યાં સુધી રાજયના ખેડતોએ ખૂબ મોટા માણમાં આ યોજનાને આવકારી છેું ંુ ૂ . વીજ વાહમાં વીજળીનો 
લોસ જ ેથાય છે એને ઘટાડવા માટે લગભગ ૧૪૦ જટેલા નવા સબ ટેશનો થાપવાનું આયોજન છે અને એના માટે િપયા 
૪૨૧ કરોડની ગવાઇ આ બજટેમા ંકરવામાં આવી છે. પૂરા વો ટેજથી વીજળી મળ,ે ટીપ ગ ન થાય અને એક ધારી વીજળી 
મળી રહે એના માટે આ બજટેમાં આયોજન કરવામાં આ યું  છે. ફટોપ યોજનાના નામે ગુજરાત રાજયના શહેરો અન ે ા ય 
િવ તારમાં વસતા જનો પોતાના ઘર વપરાશનો વીજ પુરવઠો પોતાના ઘર ઉપર સોલર પેનલ લગાવીન ેપેદા કરી શકે અન ે

 વધારાની વીજળી પેદા કરે તો એ વીજળી વીજ કપનીને વેચીન ેપોતાની આવક ઉભી કરી શકે તે માટે એક િકલોવોટ દીઠ ં
િપયા ર૦ હ ર ભારત સરકાર અન ે૧૦ હ ર િપયા ગુજરાત સરકાર એમ ણ િકલોવોટ સુધીનો સોલર લા ટ નાખે તો 

એવા વીજ ાહકોને સબિસડી ગુજરાત ઉ  એજ સી ારા ો સાહન પે ચૂકવવામા ંઆવે છે. આવી ૧ લાખ અન ે૧૬ હ ર 
જટેલી અર ઓ ગુજરાત રાજયમાંથી આવી છે અને દશેમા ંઆ ે ે ગુજરાત નંબર-૧ છે એમ કહેતા મને આનંદ અન ેગૌરવની 
લાગણી થાય છે.  
 કાયમ માટે ખેડત ખેતીવાડીના વીજ ડાણો માટે માગણી કરતો કે અમને ડાણ આપો પરતુ  પહેલા એમાં પાંચથી ૂ ં
દસ વષ જટેલો સમય જતો હતો. પરતુ આ વષ આ અષાઢી બીજ પહેલા તમામ જ ેબાકી ખેતીવાડીના કનેકશનો છેં , જ ેબેકલોગ 
છે એ તમામ પૂણ  થઇ જશ ેઅન ે અષાઢી બીજ પછી ખડેત માગણી કરે યારે તરત જ વીજ  કનેકશન મળી ય તે માટે ૂ
માનનીય ઉ  મં ી ીને ધ યવાદ આપંુ છંુ. આ વષ કૃિષ વીજ ડાણ માટે ૧૪૮૯ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી 
છે. ખેડતોને રાહતદરે વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે ૂ િપયા ૭૩૮પ કરોડની આ રાજય સરકારે જવાબદારી ઉપાડી છે અન ે
એના માટે ગવાઇ પણ કરી છે. એના માટે સમ  રાજયના ખેડતોૂ વિત સરકાર ીને જટેલા અિભનંદન આપીએ એટલા ઓછા 
છે.  
 ી ેમિસંહભાઇ  દે. વસાવા(નાંદોદ) : માનનીય અ ય ી,  રાજયના નાયબ મુ યમં ી ી અને નાણા મં ી 
આદરણીય નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ વષ  ર૦ર૦-ર૧નુ ં  બજટે લઇને આ યા છે એના ઉપર  હ મારા િવચારો યકત કરવા ું
માટે ઉભો થયો છંુ.   
 અંદાજપ ની પુિ તકાનું પાન ેપાનુ હ ઇ ગયો છું ંુ . એમાં શોધવાનો મ ય ન કય  કે રાજયની સાં ત પ રિ થિત જ ે
મ ઘવારી છે એ આજ ે દવસે દવસે વધતી ય છે એના માટે આ બજટેમાં કોઇ ઠેકાણે  એક શ દ પણ ઉમેય  હોય કે છા યો 
હોય તેવું  લાગતંુ નથી. 
  એવી જ રીતે આ રાજયના િશિ તો, યુવાનો પોતાને સરકારી નોકરી મળ ેકાયમી નોકરી મળ,ે  આઉટ સોસ ગ બંધ 
થાય એ તની આશા લઇને સરકારની ટેઝરી બચ સુધી લા યા છે તેવા િશિ ત યુવાનોને આશા હતી એ ઠગારી નીવડી છે. 
સરકારે એના માટે એક શ દ પણ લ યો હોત કે અમારી સરકાર િશિ ત યુવાનોને આ િવભાગમાં સરકારી નોકરી આપવામા ં
આવશે એવું  કોઇ ઠેકાણે નથી.  
 ખેડતો માટેની વાત ક  તો ખેડતો માટે આયોજન કે બજટેમાં ગવાઇ કરી છે પરતુ એ ખૂબ જ અપૂૂ ૂં ં રતી છે. આજ ે
ખેડતોને મોટામાં મોટી તકલીફ પાક વીમો મળતો નથી યારે સરકાર અને માનનીય મં ી ીઓએ જ ેપાક માટે વીમા કપનીઓ ૂ ં
છે એ ઝડપથી પાક વીમાની રકમ આપે એના માટેની યવ થા  કરવી ઇએ સરકારની પણ એ જવાબદારી છે. આ સભાગૃહમા ં
વારવાર પાક વીમાની ચચા થતી હોય છેં . 
 આજ ે ાથિમક િશ ણનુ ં તર ધીમે ધીમે કથળતંુ  ય છે. વેશો સવ કરવામાં આવ,ે ગુણો સવ કરીએ છીએ અન ે
એ િસવાય પણ ઘણા બધા ઉ સવો કરીએ છીએ. પણ ખાસ કરીને જ ેઆ દવાસી િવ તારો છે એ િવ તારોમા ં િવ ાથ ઓની 
હાજરી ગમે એટલા ય નો કરીન ે છતાં પણ વધતી નથી, એની પાછળનું કારણ શુ ં છે? જ ે ડગરાળ િવ તારમાંું , ડાણના 
િવ તારમાં રહે છે એમના માતા-િપતાની આિથક િ થિત સારી ન હોવાના કારણે એ તો યાંક બહાર મજરીએ જતા હોય છેૂ , 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 
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રોજગારી માટે ભટકતા હોય છે. પ રણામે એમના બાળકો પણ સાથે લેતા ય છે, જથેી કરીન ેડગરાળ િવ તારનાું , ડાણ 
િવ તારના માતા-િપતાના બાળકો ભણી શકતા નથી. ડોપ આઉટ ઓછો થાય એના માટે સરકાર ય નો કરે છે, િવભાગ 

ય નો કરે છે પરતુ એક બાજ તમે િશ ણ સુધારવાની વાત કરો છોં ુ , ગુણવ ાવાળા િશ ણની વાત કરો છો. બી  બાજ ુ
ીસની સં યા હોય એવી શાળાઓને બંધ કરવાની પણ િવચારણા કરતા હોય તો તમે ડોપ આઉટ ઓછો કરવાની જ ેવાત કરો 

છો એ મન ેશ ય નથી લાગતંુ. મને એ વાત જ ગળે ઉતરતી નથી. હમણાં અમારા ી અનંતભાઇ કહેતા હતા કે, એક િકલોિમટર 
કે બે િકલોિમટરેથી કૂલમાં આવતા બાળકોને અમે ભાડ આપીએ છીએુ . માનનીય અ ય ી, તમે િવચાર તો કરો કે પહેલા 
ધોરણમા ંભણતા બાળકની મર કેટલી હોય ? શારી રક મતા એની કેટલી હોય ? એક િકલોિમટર એ ચાલે ? બે િકલોિમટર 
ચાલે એ શ ય નથી. મારી તો માનનીય બાપુ તમન ેએટલી જ િવનંતી છે કે, આખા ગુજરાતમા ં૧ થી ૬ વષના બાળકો જ ે

ાથિમક શાળામા ં િશ ણ લ ે છે અન ે ખાસ કરીને ગામડામા ં એ ચાલતા ન ય એના માટેની પૂરતી કાળ  રાખ . જથેી 
ચો સ તમા  આયુ ય વધારશે અને કામ કરવાની તમારી મતા છે એમાં પણ વધારો કરશેં . 
  અ  ય ી : એમનુ ંઆયુ ય કે સરકારનુ ંઆયુ ય? 
 ી મેિસંહભાઇ  દ.ે વસાવા : એમનુ ંઆયુ ય. સરકારનું આયુ ય એ તો ગુજરાતની  પર છે.(અંતરાય) એમનુ ં
આયુ ય છે. મારા નાયબ મુ યમં ી ીના હાથમાં છે આ સરકારનું ભિવ ય એવું મા  પોિલટીકલ ઓ ઝં વશન છે. 
 અ  ય ી : માનનીય વસાવા, આપનો સમય પૂરો થાય છે. ી બાબુભાઇ બોખી રયા. 
 ી  બાબુભાઇ  ભી. બોખી રયા (પોરબંદર) : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય નાયબ ું
મુ યમં ી ી જ ેસમાજના બધા વગ ને સંતોષ આપતંુ જ ેબજટે લઇને આ યા છે તેન ેહ આવકા  છ અન ેઅિભનંદન આપુ છું ં ં ંુ ુ . 
 માનનીય અ ય ી, અમારા પોરબંદર િજ ો છે એ ણ તાલુકાનો િજ ો છે અને એની વસતી છ લાખની છે. 
અમારા િજ ાના લોકોન ે યારેય એવી અપે ા નહતી કે, એમને મે ડકલ કોલેજ મળશ.ે અન ે એ મે ડકલ કોલેજ જ ે સરકારે 
આપી છે તે બદલ પણ હ મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ીનો આભાર માનુ છું ંુ . ગઇ કાલ ે જ મને માનનીય નાયબ 
મુ યમં ી ીએ પ ચીસ કરોડના ર તાઓ ફાળ યા એના માટે પણ હ એમનો આભાર માન ુછું ંુ . આજ ેજ ેમાનવ સ યતા યા ં
પહ ચી છે, આપણે  અ યાસ કરીશું અને  આપણે આપણા િજને ટક મેપ બનાવશુ,ં આપણા ડી.એન.એ. ટે ટ કરાવીશુ ં
તો આપણા જવેા ડી.એન.એ. ધરાવનારા લોકો િવ  આખામા ંફેલાયેલા છે. આ એટલા માટે  ફેલાયેલા છે કે, માનવ વનની 
શ આત થઇ યારે માનવ છે એ ટોળામાં અલગ અલગ જ યાએ આખા િવ માં ફરતો હતો અને િશકાર કરીને વન વતો 
હતો. એના પછી એણે યું કે, અનાજનો એક દાણો છે એ નીચે પડે છે અને એમાંથી છોડ ઉગે છે અને એમાંથી અનેક દાણા 
ઉ પ  થાય છે અન ેએના લીધે એણે એમાંથી ખેતી કરવાની શ આત કરી અન ેખેતી કરતા સાથે સાથ ેપશુનો ઉપયોગ કરવા 
લા યો અન ેએનાથી પશુપાલન અન ેએનુ ંજ ેદૂધ હોય એના પૌિ ક ત વો હોય એના લીધે એણ ેપશુ પાલનનો આશરો લીધો 
હતો. એના લીધે આજ ેઆ માનવ જ ેવ તી છે, માનવ સ યતા આ જ યાએ પહ ચી ગઇ છે. જ ેરીતે ા ય અથતં ની અંદર 
ખેતીની આવક મહ વની છે એ રીતે પશુ પાલનની આવક પણ ા ય અથતં  માટે ખૂબ જ મહ વનો ફાળો આપે છે. 
 માનનીય અ ય ી, આજ ેગુજરાતની અંદર પશુપાલકોને જ ેદૂધના ભાવ મળે છે એ આખા દેશમાં વધુ સારા અન ે
પોષણ મ ભાવ મળ ેછે.  ભસનુ ંદૂધ હોય તો તેને ૪૦થી ૪૭ િપયા લીટરે અન ેગાયના દૂધના ફેટના આધારે ૨૫થી ૩૦ 
િપયા જવેી માતબર રકમ એક લીટરે મળે છે. માનવ આરો ય માટે માનનીય આરો ય મં ી ી ૫૩૦ કારની દવાઓ ી આપે 

છે અને મોટા ભાગની સારવાર આિથક રીતે નબળા વગના લોકોન ે ી મળે છે. એ રીતે મૂંગા પશુઓ છે એન ેતકલીફ હોય તો 
પોતાની વાત કોઇને કહી શકતા નથી. પશુપાલકની  આિથક નબળાઇ હોય તો તે પણ તેને સારવાર આપી શકતા નથી. 
એટલા માટે રા ય સરકાર આ પશુઓને િનઃશુ ક પશુ સારવાર આપે છે. તેમાં િપયા ૨૭ કરોડની બજટે ગવાઇ પણ કરેલી 
છે. આ ઉપરાંત લોકોને પોતાના પશુની સારવાર કરાવવા માટે શહેરમાં અથવા તો પશુ દવાખાને ન જવું પડે એટલા માટે થઇને 
આ જ ેપશુ આરો ય મળેાઓ કરવામા ંઆવે છે તેના લીધે ગામ બેઠાં લોકોન ેપશુઓની સારવાર પણ મળ ેછે. તેના માટે આ 
બજટેમા ં૪૫૦ પશુ આરો ય મળેા અને તેના માટે પણ .૪.૫૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. 
 માનનીય અ ય ી, આજ ેઆપણાં માટે ૧૦૮ની સગવડ છે. યાંયથી પણ કોઇ અક માત થયો હોય, કોઇ િબમાર 
હોય અને આપણે ૧૦૮ ઉપર ફોન કરીએ તો તા કાિલક એ યુલ સની સુિવધા મળે છે. એવી જ રીતે પશુઓને પણ 
તા કાિલક સારવાર આપવાની જ ર ઉભી થાય તો તેના માટે રા ય સરકારે હરતા ફરતા ંદવાખાનાઓ રા યા છે. આજ ે૪૬૦ 
જટેલા હરતા ફરતાં દવાખાનાઓ છે. તેના માટે આ બજટેમાં .૩૬ કરોડ કરતાં વધારે ગવાઇ કરેલી છે. આ ઉપરાંત ગાય 
અથવા ભસ તેના એક પશુ માટે યારે તે િવયાણ ઉપર હોય યાર પછી તેના દૂધની વોિલટી અને વો ટીટી વધારે થાય. તેના 
પેટની અદંર જ ેબ ચંુ છે તેન ેપૂ  પોષણ મળ ેતેના માટે આ બજટેમાં એક પશુને ં ૧૫૦ િકલો પશુદાણની િકમત ઉપર ં ૫૦ ટકા 
સહાયની યોજના આ વખતે દાખલ કરેલી છે. તેના માટે િપયા ૨૦૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવેલી છે. પશુ 
દવાખાનાઓની પૂરતી સં યા ૪૬૦ કરતા વધારે મોબાઇલ દવાખાનાઓ છે. આ ઉપરાંત રખડતા પશુઓ હોય તેન ેર તામાં કઇ ં
વાગી ય અથવા તો બી ં કોઇ ાણીઓને વાગી ય તો માનનીય મુ યમં ી ીએ ક ણા એિનમલ એ યુલ સ, ૧૯૬૨ની 
જ ે યોજના દાખલ કરી છે. યાંય પશુ િબમાર હોય, વાગી ગયુ ં હોય અને આપણે ૧૯૬૨ પર ફોન કરીએ તો પશુઓની 



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 
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તા કાિલક સારવાર થાય છે. અ યારે રા યમા ંઆવી ૩૭ કરતાં પણ વધારે એ યુલ સ ચાલુ છે. ૧૦ નવી ચાલુ કરવા માટે 
પણ િપયા ૧૩.૨૪ કરોડની ગવાઇ કરેલી છે.  
 માનનીય અ ય ી, મ જ ેડેરી ઉ ોગની વાત કરી. આપણે ઇશું તો ૧૫-૨૦ વષ પહેલાં ડેરી ઉ ોગનો જ ેિવકાસ 
હતો એ રા યના અમુક જ િવ તારની અંદર ખાસ કરીને ઉ ર ગુજરાત અને મ ય ગુજરાતમાં થયેલો હતો. અમારા સૌરા ની 
અંદર ડેરીનો એટલો બધો િવકાસ થયો નહોતો. માનનીય મુ યમં ી તરીકે યારે ગુજરાતના પનોતા પુ  માનનીય નરે ભાઇ 
અહ  હતા યારે સૌરા મા ંપણ દરેક િજ ામા ંદૂધ સંઘ થાય અન ેલોકોને યા ંદૂધના પૂરતા પોષણ મ ભાવ મળ ેતેના માટે જ ે
શ આત કરી હતી તેના લીધે આજ ેરા યના લગભગ બધા િજ ાઓની અંદર દૂધની ડેરી શ  થઇ ગઇ છે અને ખેડતોને પૂરતા ૂ
ભાવ મળ ે છે. આ ઉપરાંત દૂધ બગડી ન ય તેના માટે ા ય ક ાએ પણ બી.એમ.સી. એટલે બ ક િમ ક કલર રાખવા ુ
માટેની ગવાઇ છે તેના માટે રા ય રાહત ભાવ ેજમીન પણ આપે છે અને સાથે સાથે આિથક મદદ પણ કરે છે.  
 ી મંગળભાઇ ગં. ગાિવત(ડાંગ) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના નાયબ મુ યમં ી અને નાણામં ી માનનીય 
નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ વષ ૨૦૨૦-૨૧નું બજટે લઇને આ યા છે તેના ઉપર માર િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . માનનીય 
અ ય ી, િશ ણ એ માનવ વનની ી  આંખ ગણાય અને એ ી  આંખ ખોલવા માટે ય.ુપી.એ. સરકાર વખતે રાઇટ ટ ુ
એજયુકેશનનો કાયદો દાખલ કરવામાં આ યો અન ેએ કાયદા હેઠળ સમ  દેશના બાળકો મફત અને ફરિજયાત િશ ણ મેળવ ે
તેવી ગવાઇ કરવામા ંઆવી અને આ ગવાઇ હેઠળ ક યા કેળવણી યોજના હેઠળ ક યાઓ મફત અન ેફરિજયાત િશ ણ 
મેળવે એ ગવાઇ હતી પણ એમાં પણ કયાંક એ.પી.એલ., બી.પી.એલ.નો કાયદો લાગુ પાડીને આ દવાસી ક યાઓને મફત 
િશ ણમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી છે તે ના થવું ઇએ. આ દ િત િવ તારમાં િશ ણનું તર ચંુ આવે એના માટે આદશ 
િનવાસી શાળાઓની ગવાઇ કરવામાં આવી. રેિસડે સીયલ કલની ગવાઇ કરવામાં આવી અને એ શાળાઓમાં જ ેિશ ણ ૂ
આપવામાં આવ ેછે એ િશ ણ આપનારા િશ કો કરાર આધારીત અને બાં યા પગારે કામ કરે છે. જ ેિશ કોને પૂરતંુ વેતન નથી 
મળતંુ એ િશ કો એ બાળકોને ઉ મ િશ ણ કઇ રીતે આપી શકે? માટે અમારા આ દ િત મં ી ી ગણપતભાઇ વસાવા 
સાહેબને મારી િવનંતી છે કે આ દ િત માટે જ ેબજટેમાં ગવાઇ કરવામાં આવી છે એ બજટેમાં જ ેકરાર આધારીત અને બાં યા 
પગારે િશ કોને કામ કરાવવામાં આવે છે એમને પૂરો પગાર આપે અને અમારા આ દવાસી બાળકોનું િશ ણનું તર ચંુ 
લાવવા માટે સહભાગી બન.ે ગયા વષ ર૦૧૪-૧પના બજટેમા ંપણ િમક યોજના માટે ૧૦ કરોડ િપયા ફાળવવામાં આ યા 
હતા અને તે વખતે પણ આ સરકારનુ ંમ યાન દોય ુહતંુ કે જ ેબાંધકામમા ંરિ ત િમકો છે એ લોકો માટે િપયા ૧૦ કરોડની 

ગવાઇ કરવામાં આવી અને એ યોજના હેઠળ એમને ૧૦ િપયામાં ભોજન, એમના બાળકોને િશ ણ, એમની જ ેગભવતી 
માતાઓ છે એમના માટે ગવાઇ કરવામાં આવી છે. એ જ રીતે મારા ડાંગ િજ ાના ૪૦ હ ર શેરડી કાપવાવાળા મજરો છે ૂ
એમનો પણ આ યોજનામાં સમાવેશ થાય. કારણ કે આ મજરો આખી િસઝન સ ટેૂ બર માસથી એિ લ માસ સુધી શેરડી 
કાપવાની કામગીરી કરે છે. હાલના તબ ે  કહ તો દરેક દિ ણની સુગર િમલોમાં એમને વેતન ઓછ મળે છે એ વેતું ંુ ન માટે એ 
લોકો હડતાલ ઉપર ઉતયા છે તો એમનુ ંર ણ થાય અન ેએમને પૂ તંુ વળતર મળે એવી આ ગૃહન ેમારી િવનંતી છે.  
 ી બલરાજિસંહ ક. ચૌહાણ(દહેગામ) : માનનીય અ ય ી, અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચામાં મારા િવચારો રજ ૂ
ક  છં ંુ . સામાિજક અન ેશૈ િણક રીતે પછાત વગના ધો.૧ થી ૮ના કમારન ેવાિષક ુ િપયા પ૦૦ અન ેધોરણ- ૯ થી ૧૦મા ં
અ યાસ કરતા કમાર અને ક યાઓને ુ .૭પ૦ આ ભા.જ.પ.ની સરકાર આપે છે. ધોરણ ૧ થી ૫ માટે િપયા ૫૦૦ લેખ ે

ા ય િવ તારમા ં૧ લાખ ર૦ હ ર અન ેશહેરી િવ તારમા ં૧ લાખ ૫૦ હ ર િવ ાથ ઓન ેછે ા ૧૦ વષથી િશ યવિૃ  ચૂકવ ે
છે. ગણવેશ સહાય યોજના સાથ ે સાથ ે ધોરણ ૯ મા ં ભણતી ક યાઓને િવનામૂ યે સાઇકલ સહાય યોજના હોય કે પો ટ 

ે યુએટ કે પછી એસ.એસ.સી.માં િવ ાથ -િવ ાથ નીઓને િશ યવૃિ ની યોજના હોય, મે ડકલ અન ે એિ જિનયર ગના 
િવ ાથ ઓને ભોજન િબલમાં પણ ભારતીય જનતા પ ની સરકાર સહાય આપે છે.  મે ડકલ, એિ જિનયર ગ અને ડ લોમામા ં
અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓન ેસાધન ખરીદવા માટે પણ સાધન સહાય આપવામાં આવે છે. મે ડકલ અન ે યવસાિયક અ યાસ 
માટે પણ િશ યવૃિ  આપવામાં આવે છે.  એમ.ફીલ અને પી.એચ.ડી.ના અ યાસ મો માટે િશ યવિૃ  અમારી સરકાર આપે 
છે. સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત િવ ાથ ઓને રા ય ક ાએ ૧ થી ૩ માંકે આવનારને ઇનામ આપવામાં આવે છે.  
િવદેશમાં અ યાસ માટે લોન આ સરકાર આપે છે. કોમિશયલ પાઇલટની તાલીમ માટે પણ લોન આપવામા ંઆવે છે. ખાનગી 

ૂશન માટે સહાય આપવામા ંઆવે છે. તેમજ કાયદા અન ેતબીબી નાતકોન ેનાણાકીય સહાય પણ આ ભા.જ.પ.ની સરકાર 
પૂરી પાડે છે. મ હલાઓ માટે િસવણ વગ હોય કે મિશન ખરીદવા માટે પણ સહાય આપવામાં આવે છે. પં ડત દીનદયાળ 
ઉપા યાય આવાસ યોજનામા ં મકાન સહાય હોય કે કવરબાઇનું મામે  યોજના હોય એમા ં સરકાર સહાય કરે છેુ ં ં . સાત ફેરા 
સમૂહલ ના યોજનામા ંનાણાકીય સહાય આપવામાં આવે છે. સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના લોકોના ક યાણ 
માટે િવિશ  યોગદાન આપનાર સં થાને નાણાકીય એવોડ આપવામાં આવે છે. ખાસ લાન હેઠળ માળખાકીય સુિવધા પૂરી 
પાડવા માટે આ સરકાર સહાય પૂરી પાડે છે. આ અંદાજપ ન ે મા  સમથન છે અન ે આ બજટે રજ કરવા બદલ માનનીય ં ૂ
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલને હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . જય હ દ.  



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી ભરત  સો. ઠાકોર(બેચરા ): માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી વષ ર૦ર૦-ર૧નું બજટે લઇન ે
આ યા છે યારે મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, માગ અન ે મકાન િવભાગમા ં લાખો અન ે કરોડો િપયાનો ખચ કરવામા ં આવે છે યારે આ 
તમામ રોડ ર તા અ ડર િ જ, ઓવર િ જ આ તમામ કામો સારા થાય એવી સૌની અપે ા હોય છે. માનનીય નીિતનભાઇના 
મત િવ તાર અન ે અમારા મહેસાણા શહેરના ટા ફકન ે પહ ચી વળવા, અનેક ભારે વાહનોની અવર-જવર રોકવા માટે વષ 
ર૦૧૪માં એક બાયપાસ હાઇવેનું િનમાણ કરવામાં આ યુ.ં દુઃખની વાત તો એ છે કે આ બાયપાસ હાઇવેનું િનમાણ થયું અન ે
ખારી નદી ઉપર ઓવર િ જ બનાવવામાં આ યો. એ ઓવર િ જ મા  ૫ વષમાં ગેરરીિત આચરવાના કારણ,ે ાચારના 
કારણે જ ે૧૦૦ વષનું આયુ ય ધરાવતો િ જ છે એ ૫ વષમા ંતૂટી ગયો. સદનસીબે કોઇ નહાિન નથી થઇ. પરતુ જ ેએજ સી ં
કામ કરતી હતી એને સરકાર ારા લેક િલ ટ કરવાના બદલ ે કોઇ કારણોસર એ જ એજ સીને બી  બે િ જના કામો 
સ પવામા ંઆ યા. ની લાગણી હોય છે કે કોઇપણ કામ હોય એ સા  થાય અને વષ  સુધી એ કામો સારા ચાલે એના ં
માટેની લાગણી હોય છે. મારા મત િવ તાર બહચરા મા ંતો બહચર માતાનું ધામ આવેલ છેુ ુ . એક બાજ િવ  િવ યાત મોઢેરાુ નુ ં
સૂય મં દર તો બી  બાજ મા િત સુઝૂકી અને હો ડા જવેા ઉ ોગો આવેલા છેુ . પરતુ બ ે રોડ ર તા મહેસાણાથી વાયા બલોલ ં
બેચરા , મહેસાણાથી વાયા મોઢેરા બેચરા  ર તાઓ એકદમ ખખડધજ અને િબ માર હાલતમા ં છે. મા િતના ભારેખમ 
વાહનો, ક ટેનરો એની ઉપરથી અવર-જવર કરે છે. અવાર-નવાર અક માતો થઇ ર ા છે તો આ રોડ-ર તા મંજર તો થઇ ૂ
ગયા છે પણ હજ કામ ચાલ ુ થયુ ં નથી તો સ વરે આ બંને રોડુ -ર તાના કામ ચાલ ુ થાય એવી પણ િવનંતી છે. માનનીય 
અ ય ી, સરકાર ારા ‘ ‘ બેટી વચાવો, બટેી પઢાવો’ ’  ની વાતો તો કરીએ છીએ. પરતુ આ રા યની દીકરીઓ યારે ં
એલ.આર.ડી.ની પરી ામાં સરકાર સામે ૭૨-૭૨ દવસ ગાંધીનગરમાં આંદોલન કરવા બેઠી હોય યારે આપણને એક 
િમિનટનો ટાઇમ પણ નથી મળતો? આ રા યની દીકરીઓ માટે સરકારે સંવદેના દાખવવી ઇએ. પરતુ એક પણ મં ી ી ં
અથવા તમારા કોઇ અિધકારી એમને મળવા ગયા નથી. માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી દપિસંહ બાપુ વાતો તો 

ચા અવાજ ેકરતા હોય છે. કાયદો અને યવ થાની વાત કરીએ તો કાયદો યારે આપણે બનાવીએ છીએ પછી મોટા મોટા 
હોડ સ લગાવીને વાહવાહી પણ આપણે કરીએ છીએ. પરતુ માનનીય અ ય ીં , મારે દ:ુખ સાથ ેકહેવુ ંપડે છે કે, અમારા 
મહેસાણાની અદંર સૌથી વધારે  ાઇમનું હબ બ યું હોય તો એ મહેસાણાનું કડી છે. કડીની અદંર છાસવારે બનાવો બનતા 
હોય છે. કડીની અંદર બે વષમા ં ૨૦ મડરો થયા છે. કડીમા ં લૂટં પણ એટલી થાય છે તો સાહેબ, આ વ તુન ે રોકવા માટે 
કાયદાનું પાલન થાય એવી પણ મારી િવનંતી છે અને સાહેબ, કોઇપણ એ રયા હોય કે િવ તાર હોય યાં ાઇમ અટકાવવો એ 
આપણી જવાબદારી છે. ઉ ોગોની વાત આપણે કરતા હોઇએ છીએ યારે ગુજરાતને દેશનું ોથ એિ જન માનવામાં આવે છે. 
પરતુ કે માં ભાજપની સ ા ઉપર આવેલી આ સરકાર ં .એસ.ટી. અને નોટબંધી જવેા મોટા િનણયોના કારણે નાના-મ યમ 
ઉ ોગોને મરણતોલ ફટકો પ ો છે. ૪ લાખથી વધારે નાના ઉ ોગો મંદીની ઝપટમાં આ યા છે.  
 અ  ય ી : માનનીય ભરતિસંહ  આપનું વચન પૂ  થાય છેં . (અંતરાય) મારી પાસે એક સેક ડ વધારે નથી કે 
એક સેક ડ ઓછી નથી. મ પૂરતો સમય આ યો છે.  માનનીય રાજે િસંહ . 
  ી રાજે િસંહ ર. ચાવડા( હમતનગરં ) : માનનીય અ ય ી, આપણાં પ ર મી નાયબ મુ યમં ી આદરણીય 
નીિતનભાઇ સાહેબ િપયા ૨,૧૭,૨૮૭ કરોડનું બજટે લઇને આ યા છે એના અનુમોદનમા ંમારા િવચારો ય ત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા ય એક સમૃ  રા ય બ યુ.ં એ ગુજરાત રા યની અંદર જ ે આંતર માળખાકીય 
સુિવધાઓ આ સરકારની નીિતઓના કારણ ે આપણને ા  થઇ છે. એમા ં બજટે, માનનીય નરે ભાઇ આ દેશના 
વડા ધાન ીએ જ ેલ ય ૮ ટીિલયન ડોલર એટલે લગભગ િપયા ૩૬૦ લાખ કરોડનુ ંઅથ યવ થાનુ ંકદનું જ ેલ ય નકકી 
કય ુ છે એમાં બજટે આપણને સવ ાહી રીતે અનુકળ થશે અને એનું પાયોિનયર બનશેૂ . માગ અને મકાન િવભાગ ઉપર 
આદરણીય નાણામં ી ીએ જ ે ૧૦,૨૦૦ કરોડ િપયાની માગણી કરી છે એના સમથનમાં મારા િવચારો ગટ ક  છં ંુ . 
માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમા ં૧,૧૪,૦૦૦ િકલોિમટર ઉપરાંતના ર તાઓનું રા ય યાપી નેટવક છે અન ેએમાંય નોન-
લાન અને લાનના ર તાઓ ાિમણ અથતં ન ેમજબૂત કરે છે એવા લગભગ ૬૧,૦૦૦ િકલોિમટરના ર તાઓનું િનમાણ 

આ ભારતીય જનતા પાટ ના શાસનમાં થયું છે. હમણાં જ માનનીય શેભાઇ એવું કહેતા હતાં કે ાિમણ અથતં નું આ 
ફોકસ પાડતંુ બજટે નથી. માનનીય અ ય ી, આપના મારફત એમને કહેવા માગંુ છ કેુ ં , એમણ ેબજટેનો અ યાસ કય  હોત 
તો જ ે ાિમણ અથતં  મજબૂત થાય એ દશામા ં એ િકસાનોની વાત હોય, એ મ હલાઓની સશિ તકરણની વાત હોય કે 
િવ ાથ ઓની વાત હોય એ તમામ ે ે આ બજટે દુરોગામી અસરો ગુજરાતની સમૃ ીમાં કરશ.ે માનનીય અ ય ી, અ યારે 
ગુજરાત મે ડકલ હબ બ યું છે એના મૂળમાં કારણ ઇએ તો રાજ થાન અને મ ય દેશથી હ રોની સં યાઓમાં દદ ઓ 
અહ યા સારવાર લેવા આવે છે. એમાં પણ આ ર તાઓનું જ ેનટેવક છે. કોઇ મન ેરાજ થાનના એક સં કૃતના ોફેસર મ ા.ં 
એમણે મને વાત કરી કે ઋ વેદમાં એવું કહેવાય છે કે તમને ચારે દશાએથી સુંદર િવચારો ા  થાઓ. પણ એ ોફેસરે મન ે
એમ ક ું કે ગુજરાતના ર તાઓ આપણે ઇએ છીએ, જ ેકનેકટીવીટી ઇએ છીએ એના કારણે અમા  દય ખૂબ આનં દત ં
થાય છે. દવા કરતા પણ દુવાઓથી અમારા દદ ઓ ઝડપભેર સા  થાય છે. એવી જ મહ વકાં ી યોજના જ ેઆનંદીબેનના 
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નેતૃ વમાં શ  થયેલી મુ યમં ી ામ સડક યોજના મન ેગવ સાથ ેકહેવાનુ ંમન થાય છે કે લગભગ ૧૦૦૦૦ કરોડ િપયાનો જ ે
પહેલો તબકકો હતો એમાં આપણે લગભગ ૧૧૦૦૦ િકલોમીટર ઉપરાંતના સંપૂણ કામો પૂરા કયા. એટલે એ માણ ે પણ 

ાિમણ અથતં  પશુપાલનની બાબત હોય, દૂધ ઉ પાદકોની બાબત હોય, ખેડતોની બાબત હોયૂ , બાળકોના િશ ણની 
બાબત હોય, આ તમામ ે ે આ કનેકટીવીટીના કારણે આપણને ખૂબ લાભ થયા છે. જ ે માણે સાબરકાંઠામાં છે ા ૩ વષમા ં
અમારી ર૪ લાખની વ તી છે. સાબરકાંઠામા ંછે ા ણ વષમા ં૬પ૧ કરોડ િપયાના કામો માગ અન ેમકાન િવભાગ ારા હાથ 
ધરવામા ં આવેલા. એમાંથી લગભગ પ૦ ટકા કામો પૂણ થઇ ગયા છે અને લગભગ ૧ર૪૪ િકલોમીટરના ર તાઓની એમા ં

ગવાઇ હતી. હમતનગરની વાત કરીએ તો લગભગ છે ા ં ૩ વષમાં ૧૯૦ કરોડ િપયાની માતબર રકમના કામો આ સરકારે 
મંજર કયા છે એટલે જટેલા અિભનંદન માનનીય નીિતનભાઇૂ  સાહેબ અને માનનીય િવજયભાઇને આપીએ એટલા ઓછા છે. એ 
જ માણે માગ અને મકાન િવભાગે જ ેસામાિજક સમરસતાની હો ટેલ હોય, આઇ.ટી.આઇ. કોલેજ હોય, કે નવીન સરકારી 

ાથિમક શાળાઓની મંજરી પણ આપણને આપી છેૂ . એમાંય મારા િવ તારમા ં૧૦૦ ટકા બ ીપંચની કાંગડા,  લીખી અન ે
અદાપુર ગામની નવી સરકારી શાળાઓ માટે પણ આ સરકારે ગવાઇ કરી છે એટલ ેહ દયપૂવક એમને અિભું નંદન આપંુ છંુ. 
આમ તો એવું કહેવાય છે કે માગ ડે અને અ યારે દેશની સાં ત પ રિ થિતમાં કેટલાક પોિલટીકલ આગેવાનો સમાજને જયારે 
તોડવા જઇ ર ા છે યારે આ માગ અને મકાન િવભાગની માગ  ડવાની યોજનાઓ થકી આ ગુજરાત સમૃ  બનશે અન ે
સમૃ  તો છે જ પણ જ ેલ ય આપ ં છે કે ઉ મમાંથી સવ મ બને એ દશામાં સૌ સ હયારો યાસ કરીએ. કોઇએ બહ સરસ ુ
ક ું છે કે સમજણનો સબંધ એ જ ખરો સેતુ, બાકી બી  બધા રાહુ કેતુ. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય.  
 ી િવણભાઇ ન. મસુ ડયા(કાલાવડ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી વષ ર૦ર૦-ર૧નુ ં
અંદાજપ  લઇને આ યા છે યારે હ એમા ં મા  આકલન કરવા માું ં ગંુ છંુ. આ બજટેની અંદર િપયા ૩૭૯પ કરોડ પાકની 
નુકસાની માટેની ગવાઇ જ ેકરવામાં આવી છે પણ છે ે આપણે આ વષની અંદર મનગર અને સૌરા માં પુ કળ વરસાદ 
થયો. એક ચથી ઓછો વરસાદ થાય તો આપણે ૪૦૦૦ િપયા એક હેકટર દીઠ આપવાની વાત હતી અન ેમારા િવ તારમા ં
તો બધે જ કમોસમી વરસાદ છે એ બે ચ શુ ંપણ ૧૦-૧૦ ચ સધુી પહ યો એટલે આમાંથી આપણે જ ેએને પાક નુકસાની 
પેટેની સહાય ચૂકવવાની હતી એ કોઇ િવ તારમાં મા  આખા ગુજરાતની વાત લઇએ તો િપયા ૧ર૦૦ કરોડની વાત છે. બાકી 
મારા જ ેમત િવ તાર છે એમાં તો બાંગા હોય, બેરા  હોય, કામલતીફર હોય, કામ જસાપર હોય. મન ેખેડતોના સતત ફોન ૂ
આવે કે અમારા ખાતામાં પૈસા આ યા નથી. અમે તો કઇ સરકારમાં છીએ નહં . અમે રજઆત કરીએૂ . ફાઇના સ િમિન ટરન ે
રજઆત કરીએૂ , અમારા કૃિષ મં ી ી આર.સી. ફળદુને રજઆત કરીએ પણ પૈસા નાખવાની સ ા એૂ મની પાસે છે. યારે ખૂબ 
દુઃખ સાથ ેકહેવું પડે કે મા  ૭ર કલાકમાં ઓનલાઇન અર  કરી હોય અને આજ સુધી પૈસા ન મળે એ િવચારવાલાયક છે. કૃિષ 
અને ખેડતના ક યાણ માટે ૂ િપયા ૭૪ર૩ કરોડની ગવાઇ અને એની અદંર આપણે ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદવી આ 

કારની આ ખેડતોન ે આપણે સહાય કરીએ છીએૂ . કારણ કે આપણે ખુ ા બ રમા ં ભાવ નથી આપી શકતા. એક સમય ે
ક ેસની સરકાર હતી જમેાં ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવી નહોતી પડતી. અહ યા મજબૂરી છે કે ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવી પડે 
છે. યાં શુ ંપ રિ થિત છે? મોટામા ંમોટી લાઇનો લાગે છે. ૧૧ વા યે ટેલર ભરીન ેમગફળી વેચવા માટે ય તો ૧ર કલાક પછી 
નંબર આવે અને વડાવે તો મગફળીમાં ભેજ આવે છે તેમ કહીન ેમાંડવીનો માલ રજે ટ થાય અને આમાં રથી પ હ રનો 
વહીવટ કરે તો મગફળી વોિલટીવાળી થઇ ય અને ખરીદી લ.ે આમ, યાપક માણમાં મગફળીમાં ાચાર થયો. એના 
માટે મામલતદાર કચેરીમાં આવેદનપ  આપવા માટે જઇએ તો અમારે પપ કલાક સુધી ભૂ યા રહેવુ ંપડે, યાં અ નો દાણો 
પણ મળે ન હ. એવા અિધકારી મૂ યા છે કે અમારી સામ ેવાત ન કરે. અમે મામલતદાર કચેરીમા ંઓ ફસરને આવેદન આપીને 
પ રિ થિતથી વાકેફ કરવા માટે ગયા હતા કે આ મગફળીમાં ાચાર થાય છે. ખેડતો પાસેથી પૈસા લેવાય છેૂ  અન ેઅમા  ં
આવેદન વીકારે ન હ. કેવા અિધકારી આપેલ છે? અમારી રજઆત પણ ચાર ફટ દૂર રહીન ેસાંભળેૂ ૂ . આવા તુમારશાહી નવા 
ભરતીના અિધકારીઓ છે. બધાને ખબર છે. આંદોલન પણ પપ કલાકથી ભૂ યા રહીન ેકય ુછે. મરલાયક હોય એમને તો હાઇ 
બી.પી. અને અમુકને તો લો બી.પી. થઇ ગયુ.ં આ કારની પ રિ થિત ખેડતો માટેની આ અસંવેદનશીલ સરકારમાં છેૂ . કૃિષ 
મં ી ી એ િવ તારના અને એમની કમભૂિમ હોય તો પણ એમા ંસંવેદના ગૃત ન થાય એ દઃુખનો િવષય છે. આ બાબતે 

ોલની અંદર રપ ટકા વીમો આપવાની વાત છે. આજ સુધી કોઇ વીમો ચૂકવવામાં આ યો નથી. રાજકોટમાં ખેડતોએ મગફળી ૂ
વેચી એના ૧ર મ હના થયા હજ સુધી પૈસા ચૂુ કવવામાં આ યા નથી. જનાગઢમાં તુવેરદાળનું જ ેકલ ઉ પાદન થયું એના કરતા ૂ ુ
પ ગણી તુવેરદાળની ખરીદી થઇ છે. આ યની વાત છે કે ઉ પાદન કરતા ખરીદી કેવી રીતે વધી? તપાસનો િવષય છે. 
િશ ણની વાત લઇને આ યા છે. 

પોઇ ટ ઓફ લે ર ફકશને  
 ી આર.સી.ફળદુ : માનનીય અ ય ી, મા  ં પોઇ ટ ઓફ લે ર ફકેશન છે. ી િવણભાઇ મસુ ડયાએ ક ું કે 
ખેડતોએ મગૂ ફળી વેચી તેના ૧ર-૧ર મ હના થયા છતા ંપૈસા મ ા નથી. આ રા યમા ંઆ વષ રપ૦૦ કરોડ િપયાના ટેકાના 
ભાવથી મગફળી ખરીદવામાં આવી છે. હવે મા  ૧રપ કરોડ બાકી ર ા છે. એક અઠવા ડયામાં આ કામગીરી પણ પૂરી થઇ 
જશે. 



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ ય ી, િપયા ૩૧,૯પપ કરોડની િશ ણ ે ે ગવાઇ થઇ, એમા ં
પ૦૦૦ વગખંડ એટલ ેકે ઓરડાઓ એ િપયા ૬પ૦ કરોડના ખચ બનાવવાની વાત છે. હમણા ંહમણા ંગામડાઓની પ,૦૦૦ 
શાળા બંધ થવા જઇ રહી છે. યાં િશ ણનું વહીવટી તં  કથળી ગયું છે. એની અંદર પાછા આપણે િપયા ૬પ૦ કરોડના ખચ 
ઓરડા બનાવીશું એ પણ આપણને દુઉ આંકડા લાગે છે. હ સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગની વાત કરવા માગંુ ું
છંુ. વષ ર૦૧૮-૧૯માં વણવપરાયલેી રકમ િપયા ૭૬,૮૩૦ લાખ રકમ છે, એ આ પછાત ગરીબ વગ માટે વાપરવી ઇએ 
જ ેવપરાતી નથી.  
  અ  ય ી :  આપનું યકત ય પૂ  થાય ં છે. ી શીવાભાઇ આપન ેશું કહેવાનું હતંુ? 
 ી શીવાભાઇ અ. ભુ રયા : મારા મત િવ તારમા ંપાંચ ખેડતો છે એમાંથી એક ખેડતને પૈસા મ ા નથીૂ ૂ . મારી પાસ ે
નકલ છે. તા.પ-ર-ર૦૧૯ના રોજ મગફળી ખરીદી છે. આજ સુધી એના ખાતામાં પેમે ટ ના યું નથી. 
 અ  ય ી :  મ એમને ઉભા કયા છે. મને લા યું કે એમની સંવેદના છે. મં ી ી સંવેદનાથી શ.ે આપ મં ી ીન ે
મળી લે .  
 ી શંભુ  ચે. ઠાકોર(ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણા ં મં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ 
સાહેબ વષ ર૦ર૦-ર૧નું ર,૧૭,ર૮૭/- કરોડ િપયાનું જ ે બજટે લઇને આ યા છે તેને સમથન કરવા અને કાયદો તથા 
યાયતં નું બજટે જ ે િપયા ૧૬૮૧ કરોડનુ ંલા યા છે તેન ેસમથન આપંુ છંુ.  

 માનનીય નાણામં ી અને કાયદામં ીને એક વકીલ તરીકે વકીલોના વેલફેર માટે પાંચ કરોડ િપયા ફાળવવા માટે 
ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છંુ. આપ પણ વકીલ છો. જયારે વકીલો વકીલાત માટે વકીલપ  મૂકે યારે તેમાં ટિકટ ચ ટાડી ફડ ં
એકિ ત કરતા હતા. વકીલોની આિથક પ રિ થિત ખૂબ સારી હોતી નથી.  આકિ મક રીતે કોઇ િબમાર પડે, કોઇનુ ંમૃ ય ુથાય 
તો ફડમાંથી નોમીનલ રકમ આપવામાંં  આવતી હતી. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે આ યથાને સમ  પાંચ કરોડ િપયાનુ ં
બજટે આ યું છે એટલે ફરીથી હ અિભનંદન આપંુ છું ંુ . મ વષ ૧૯૭૭માં વકીલાત શ  કરેલી તે વખતે ગાંધીનગર ખાતે કોટ ન 
હતી. બધા કેસ કલોલ કોટમાં ચાલતા હતા. ગાંધીનગરનો જમે જમે િવકાસ થતો ગયો યારે અમે માગણી કરીને કોટ લા યા તો 
સેકટર-૩૦માં એક રહેણાંકના મકાનમાં વષ ૧૯૭૮માં કોટ આપી. યારથી અમે કોટના અલગ મકાન માટે વારવાર માગણી ં
કરતા હતા પણ તેના તરફ કોઇ લ  આપવામા ંઆ યું નથી. જયારથી ભારતીય જનતા પાટ નું શાસન આ યું તે પછી વષ 
ર૦૦૧મા ંઅમોને અલગ કોટ એસ.ટી. ડેપોની બાજમાં આપી છેુ . આજ ે યાં ણ માળનુ ંમકાન છે તે પણ નાનુ ંપડે છે. આજ ેતે 
જ કોટની બાજમાં આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે બી  જમીનની ફાળવણી કરી છેુ . કાયદો અને યાયતં  માટે આ 
સરકાર ખૂબ િચંિતત છે. ગુજરાત ઔ ોિગક રાજય છે અન ેઇઝ ઓફ ડ ગ િબઝનેસનો આટલો બધો િવકાસ થયો હોય યારે ુ
તેના માટે મજર અદાલતો અને ઔ ોિગક અદાલતોની થાપના કરવામાં આવી છેૂ . તેની સાથે સાથે જયારે મ હલાઓની િચંતા 
કરીએ છીએ યારે મ હલાઓ માટેની ફેિમલી કોટની રચના કરવામા ંઆવી છે. દિલત સમાજ, એસ.સી, એસ.ટી. સમાજ માટે 
પેિશયલ કોટની રચના કરવામાં આવી છે. જયારે આજનો જમાનો િવકિસત થયો હોય અન ેવૈ ાિનક રીતે ગુનાઓનુ ં માણ 

વ યું હોય યારે તે ગુનાઓને પકડવા માટે કાયદા િવભાગ સાથ ેગૃહ િવભાગ પણ તે રીતે કામ કરે છે. આવા ગુનેગારોને પકડે 
અને કોટમા ં રજ કરે યારે કોટની અદંરૂ  પણ સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામા ંઆ યા છે. તે કેમેરાની દેખરેખ નીચે કોટમા ં કેસ 
ચાલતા હોય યારે કોટ ઉપર  કે વકીલો ઉપર કોઇ અંગુલી િનદશ ન કરે તે માટે આવી યવ થાઓ ઉભી કરવામા ંઆવી છે. 
તેની સાથે સાથે આજ ેજયારે આપણે સૌ ગુજરાતના િવકાસની િચંતા કરીએ છીએ યારે કહેવાનું મન થાય કે રાજયનો િવકાસ 
યારે જ થાય કે જ ેરાજયમા ંકાયદો અન ે યવ થાનુ ંસારી રીતે પાલન થતંુ હોય અન ેલોકો શાંિતથી રહેતા હોય. ગુજરાત આજ ે

ભારતમાં િવકાસની િ એ થમ રા ય છે. યારે ગુજરાતમા ંવકીલોની િચંતા કરીને લો યુિનવિસટીની થાપના કરવામાં આવી 
છે. તેમાં કાયદાના નાતકો છે તે સા ં  નૉલેજ લઇ યાયતં મા ં ડાય અન ેતેના માટે સરકાર ખૂબ િચંિતત છે. આપણે સૌએ 

યું કે પો કોનો કાયદો લાવીને તેના માટેની પેિશયલ કોટ બનાવી છે. આ પો કોના કાયદા મુજબની કોટમા ં બાળ 
ગુનેગારોના કેસ એક જ વષમાં ચલાવવામા ંઆવે તે રીતે સરકારે આયોજન કય ુછે. આજ ેગુજરાત બધી જ રીતે આગળ વધી 
ર ું છે. જ ેમ હલાઓ નોકરી, વેપાર કરે છે તેમને કોટમાં જવા અન ે યાય મેળવવામા ંતકલીફ ન પડે તેના માટે મોિનગ અન ે
ઇવન ગ કોટની રચના કરવામાં આવી છે. માનનીય નાણામં ી ી જ ેબજટે લઇને આ યા છે તેને મા  અનુમોદં ન આપીને મારી 
વાત પૂરી ક  છં ંુ . 
 ી કેતનભાઇ મ. ઇનામદાર(સાવલી) : માનનીય અ ય ી, હ માનનીું ય નાયબ મુ યમં ી અને નાણામં ી ીએ 
ગુજરાતની  માટે અને ાિમણ િવ તારની ખૂબ િચંતા કરી અને મ યમ વગની ખૂબ િચંતા કરી છે અને સા ં  બજટે લા યા 
છે એ બદલ હ એમનો આભાર માનુંું  છ અને મારો સૂર પૂરાવું છુ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, માનનીય વડા ધાન ે૧૫મી ઓગ ટ ૨૦૧૯ના રોજ સંબોધનમાં ક ું હતંુ કે પાંચ વષમા ંનલ 
સે જલ દરેક ઘરમાં પાણીની સુિવધા પૂરી પડે અને દરેક મ હલાની સમ યાનું િનરાકરણ આવ ેએવુ ંતેમનુ ંજ ેસપનું છે. યારે એ 
માટે પાણી પુરવઠાની અદંર િપયા ૪૩૦૦ કરોડની જ ે ગવાઇ કરી છે એ બદલ નાણામં ી ીનો હ ખૂબ ખૂબ આભાર માનુંું  
છંુ. માનનીય અ ય ી, મન ેજણાવતા આનંદ થાય છે કે, હમણા ંજ પાણી પુરવઠા મં ી ી કવર ભાઇ દરેક િજ ામા ંુ ં ફરી 
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અને પાણી પુરવઠાની તાલુકાવાઇઝ શું પ રિ થિત છે અને પાણીની શું સમ યા છે અને આવનારા દવસોમાં ઉનાળો આવવાનો 
હોઇ ખૂબ પાણીની જ રયાત ઉભી થવાની હોય તો અગાઉથી એમણે જ ે િચંતા કરી છે એ બદલ હ પાણી પુરવઠા મં ી ી ું
કવર ભાુ ં ઇને પણ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છંુ. આજ ેજયારે હ પાણી પુરવઠા િવભાગ માટે બોલવા ઉભો થયો છ યારે મન ેું ંુ
જણાવતા આનંદ થાય છે કે, રાજય સરકારે ફિળયાઓની પણ િચંતા કરી છે અને બજટેમાં ૮૦૦૦ જટેલા ફિળયાઓ ડવા 
માટે તેમજ જ રયાત મુજબ પાણીની સં હ શિ ત ઉભી કરવા માટે િપયા ૧૦૦૦ કરોડની ગવાઇ કરેલ છે તે બદલ 
ગુજરાતની વતી આદરણીય નાણામં ીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનુ ં છંુ. (અંતરાય) માનનીય અ ય ી, એ જ ેવાત કરવા 
માગે છે અને વારવાર મા  યાન એ બાજ કરે છે યારે મારે એક વાત કહેવી છે કેં ં ુ , પોતાના િવ તારને ારકા બનાવવું હોય તો 

તેલું મથુરા છોડવાનું પણ સાહસ ઇએ. એટલે તમે વારેવારે ન પૂછતા તમા  શું થયુંં ? મા  સા  થયું છે અને મ એવી ં ં
જ યાએ માગણી કરી હતી કે મને િવ ાસ હતો કે મારા દરેક કામની િચંતા આ સરકાર કરશે અને મને િનરાશ નહ  કરે અન ેમારી 

ને િનરાશ નહ  કરે. માનનીય અ ય ી, મારે આપના મારફત માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ીન ેકહેવું છે કે, સાવલીની 
અંદર મારી ણ યોજનાઓની મારી ણ દરખા તો છે. સાવલી પાણી પુરવઠા યોજના, પૂવ ચાપંાનેર યોજના અને દેસર પાણી 
પુરવઠા યોજના આ ણ દરખા તો અહ યા આગળ સરકારમાં પડી છે. ી કંુવર ભાઇ પણ ખૂબ અંગત રીતે એમા ંરસ લે છે 
અને માનનીય નાણા ંમં ી ી અને માનનીય મુ યમં ી ીને પણ રજઆત કરેલી છે અને મને િવ ાસ છે કે એ થશેૂ . સાથે સાથ ે
મારે એ વ તુ કહેવી છે કે, મ ય ગુજરાતમા ં જયા ં ગામતળમાં બોર કરીએ છીએ અન ે એમાં પાણી નથી આવતંુ તો અમારે 
ગામતળ બહાર જઇને બોર કરવો પડે છે પણ એમાં ૨૪ કલાકનું લાઇટ કનેકશન મળતંુ નથી તો અમારા સમ  મ ય 
ગુજરાતવતી કહેવું છે કે બી  કપનીઓમા ંએ મળ ેછે પણ એમં . .વી.સી.એલ.માં જ નથી મળતંુ. તો મારા મ ય ગુજરાતવતી 
આપને િવનંતી છે કે, પાણી માટે વારીગૃહોન ે૨૪ કલાકનુ ંલાઇટ કનકેશન આપે. ઉ  મં ી ીન ેપણ મ રજઆત કરી અન ેૂ
એમણે પણ પોિઝ ટવ ક ુ ંકે પાણી પુરવઠા સાથ ેચચા કરી અન ેકરીશુ.ં  ી  મારી એક િવનંતી છે કે, નદીએથી પાણી લઇ 
જઇએ છીએ, નદીએ બોર કરાવીને ગામમાં પાણી પહ ચાડવાની યવ થા કરતી વખતે એ ટીમટે બહ મોટો આવે છેુ . 
પંચાયતોની કેપેસીટી નથી હોતી એટલે પંચાયત એટલા પૈસા ભરી શકતી હોતી નથી. એમા ંપાણી પુરવઠા કઇક મદદ કરી અન ેં

ામ પંચાયતને સહાય પ બને તેનાથી પણ સા  એવું િનરાકરણ આવી શકે છેં . બી  એક વ તુ કહંુ કે હમણાં જ ેમ વાત કરી 
છે, ખૂબ દલથી કહંુ છંુ, મન ેકદાચ એક અદંર કઇક હોય તો કહેવાની પણ ટેવ છે અને સા  કહેવાની પણ ટેવ છેં ં , હ મા  ું
િવરોધપ ની જમે સા  હોય તો પણ ખોટ કહેવા ટેવાયેલો નથીં ં ુ . મારા િવપ ના િમ ોને હ કહેવા માગંુ છ કેું ંુ , સારાને સા  ં
કહેતા શીખો તો આપણા િવ તારનું હત થાય અને આપ  ં પણ હત થાય. પણ મા ન ે મા  િવરોધ ન કરતા, િવરોધ 
િવરોધની જ યાએ છે પણ સરકાર આજ ેગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાટ ની છે, કે માં પણ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર 
છે પણ આજયે કહ કે િવ તાર સારો હશે તો જ આપ ં િતિનિધ વ સા  દેખાશેું ં . ી શલૈેષભાઇ આપ તો બહુ જના છોૂ , 

તતા આ યા છો, િવ તારમાં કામ કરતા આ યા છો, રપ વરસથી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર છે. કામ થાય છે તો જ 
તમે તો છો, એમન ેએમ તો તાતંુ નથી, એટલે હ માનનીય નાણાંું  મં ી ીને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છંુ. આભાર.  
  ી લલીતભાઇ કગથરા(ટકારાં ) : માનનીય અ ય ી, હ નાણામં ી ી જ ેબજટે લઇને આ યા છે એના િવશ ેમારા ું
િવચારો ય ત કરવા માટે ઉભો થયો છંુ. યારે ગૃહની અંદર વડીલ મુર બી ી નીિતનભાઇ બજટેની પીચ વાંચતા હતા યારે 
મને અહેસાસ થતો હતો કે આજ ેઆઠમી વાર બજટે રજ કરી ર ા ૂ છે અને ગુજરાતની જનતા જણે ેબાવીસ બાવીસ વરસ સુધી 
મત આ યા છે તો ી નીિતનભાઇ એક માકબલ અથવા ડીસાઇઝેબલ એક દશાસૂચક, એક નોખુ ંબજટે લાવશે એવી મારી 
એક અપે ા હતી અને ી નીિતનભાઇની હ પીચ સાંભળતો હતો યારે પણ મને એવું થતંુ હતંુ કે આમાંથી કઇક એવું નીકળીું ં  
આવે કે મારા ગુજરાતના યુવાનોન ે રો રોટી મળ,ે મારા ખેડતોના ો સો વ થાય પણ મન ે કહેતા દુઃખ થાય છે કે મારી ૂ
આમાંથી એક પણ આશા ફળીભૂત થઇ નથી. હ આપને એ કહેવા માગંુ છ કે કોઇપણ રાું ંુ , કોઇપણ ાિત કે કોઇપણ 
સમાજનું તમારે અધઃપતન કરવું હોય તો એને મફત દેવાની ટેવ પાડો. માનનીય નીિતનભાઇ હ આ પ  માનું છ કે તમારા ું ંુ
અને મારા બધા વડીલોએ તમહેનત કરીને ગિત કરી છે, મારી પાટ  મારા િવચારોથી કદાચ િવિભ  પણ હોઇ શકે પણ હ ું
એવી પાટ માંથી છ કે ક ેસએ પાટ એ અમને બોલવાની વતં તા આપી છેુ ં . એટલા માટે હ કહીું  શક છુ ું ં . હમણાં ી કેતનભાઇ 
ઇનામદાર સાહેબે વાત કરી યારે એમણ ેપણ ઉ ેખ કય  યારે મારે ી કેતનભાઇન ેકહેવું છે કે એ માણસ જ બોલી શકે કે 
કોઇના િસ બોલનો મોહતાજ નથી. એટલે એ પાટ  સામે બોલી શ યો હતો. બાકી િસ બોલનો મોહતાજ હોત તો એ પણ ના 
બોલી શકત. હંુ નાણામં ી ીને એ કહેવા માગંુ છંુ. ગાય આધા રત ખેતી, બહ સરસ નામ લાગે ુ ી નીિતનભાઇ પણ વરસના 
અંતે આપણે જનેે દસ હ ર િપયાની સહાય આપીએ અન ેએના માટે તં  કેટલુ ંકામ ેલાગશ,ે એ દસ હ ર િપયા લેવા માટે 
લોકો કેવા લાઇનમા ંઉભા રહેશ,ે આપણ ેખેડતને જગતનો તાત કહીૂ એ છીએ, આપણે જને ેઅ દાતા કહીએ છીએ. એન ેબે બે 
હ ર િપયાની સહાય લેવા માટે ગુજરાતની જનતાન ેલાઇનમાં ઉભી રાખી છે. એ તં  નથી, તમે વીમો આપી શકતા નથી. 
જનેી પાસ ે િ િમયમ ભરીને તમ ેકરોડો િપયા આ સરકારના ટે સ પેયસના પૈસા ચૂક યા છે એ વીમા કપની શુ ંઆ ભારત ં
દેશનો વડા ધાન છે? શું આ દેશના વડા ધાન આટલા તાકાતવાળા હોવા છતાં વીમા કપની સાથે પરામશ કરવો પડેં , આપણે 
ગૃહમાં પાટ ના, ગુજરાત રા યના ખેડતમં ીૂ  એમ કહે કે વીમા કપની ખેડતોનીં ૂ  મ કરી કરે છે. શેના માટે મ કરી કરવા દઇએ 
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છીએ? આપણે શેના માટે આપણે એના મોહતાજ છીએ?  શું મુકેશ અંબાણી આ દેશનો વડા ધાન છે? આ ી નરે  મોદી છે. 
તમે છાતી ઠોકીન ેકહો છો આપણો પ૬ ચની છાતીવાળો વડા ધાન છે તો આ વીમા કપની પાસે કેમ આપણે લાચાર છીએં ? 
ગુજરાતની જનતા - ખેડતો પૂૂ છે છે.  મને આ બજટેમાં આશા હતી કે ગામડ અને શહેરું , કોઇપણ રા  આજ ેતમે ચાઇના ઓ 
તો પણ ખબર પડે કે શહેરીકરણની જ ેદોટ ફટી છેૂ , ગામડામાં યુવાનો આજ ેબેકાર છે, યુવાનોના િબચારાના સગપણ નથી 
થતા,ં ગામડામાં રહેતા બધા જ સમાજમા ંઆવી પ રિ થિત છે અને એને નાછટકે જમીન વેચીને પરાણે શહેર તરફ જવું પડે છેૂ . 
તો આ બજટેમાં મને આશા હતી કે ગામડાંની અદંર ઉ ોગો થાપે તેને સેલટેકસની માફી હોય, તેને ઇ કમટેકસની માફી હોય 
યાં મારા યુવાનોને રો -રોટી મળે તાલુકા હોય આ જસદણમાંથી ી કવર ભાઇ આવે છેુ ં . િવંછીયા તાલુકામાં આજ ેબહેનો 

િબચાડી ૨૫ િપયામા ંટીકા સાડીઓમા ંટાંકીન ેઆખો દવસ તેની આંખો ફોડે છે યા ંઆપણે તેને રો -રોટી આપવા માટે 
આપણા બજટેમાં ોિવઝન નથી તેનુ ંમન ેઅ યંત, ભયંકર દુઃખ છે. એટલા માટે માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબન ેહ એવુંું  કહ છ ું ંુ
કે તમને રર વષથી આ ગુજરાતની જનતા શાસન આપતી હોય તો એક લે ડમાક બજટે આપે રજ કયુૂ  હોત તો ગુજરાતની જનતા 
આપને લાખ લાખ ધ યવાદ આપત અને અમન ેપણ એમ થાત કે ના હમણાં જ ી નીિતનભાઇ કહેતા હતા કે હ એકલો છ તો ું ંુ
અમે બધા સાથે ચાલીને નીકળી પડત કે ી નીિતનભાઇ તુમ આગે બઢો હમ તુ હારે સાથ હૈ. 
 ી નરેશભાઇ મ. પટેલ(ગણદેવી) : માનનીય અ ય ી, ગિતશીલ ગુજરાતના નાણામં ી ી આદરણીય 
નીિતનભાઇ સાહેબ વધુ ગિત પકડવા માટે ર લાખ ૧૭ હ ર ૨૮૭ કરોડ િપયાનું જ ેબજટે લઇને આ યા છે તે બજટેને હ ખૂબ ું
અિભનંદન આપંુ છ અને ુ ં ી િવજયભાઇ અને ી નીિતનભાઇ સાહેબનો ખૂબ આભાર માનુ ંછંુ. 
 માનનીય અ ય ી, જયારે આ દવાસી િવ તારમાંથી આવીએ છીએ યારે આ દવાસી િવ તારનો સવાગી િવકાસ 
થાય અને એ સવાગી િવકાસને યાનમાં રાખીન ેઆ વખતના બજટેમાં આ દવાસી િવ તાર માટે ૧૪૧૦૬ કરોડ િપયાનું જ ે
બજટે આ યુ છે તે બદલ પણ હ આ સરકારનો આભાર માનુંું  છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આ વખતના બજટેમાં હ ું ી નીિતનભાઇ સાહેબનો અને ી િવજયભાઇ સાહેબનો ખૂબ આભાર 
માનું છ કે આ વખતે ણ મે ડકલ કોલેજ આપી એમા ંબે આ દવાસી િજ ાને આપી એક રાજપીપળાને અને નવસારીને આપીુ ં . 
આ બ ે મે ડકલ કોલેજ જયારે આ દવાસી િવ તારને આપે છે તે બદલ પણ હંુ સરકારનો ખૂબ આભાર માનુ ંછંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આ વખતના બજટેમા ં ખાલી વનબંધુ પેકેજ સાથનેો  નથી પરતુ આ દવાસીં  િવ તારની 
અંદર જયારે ડેમો બનતા હોય અને આ દવાસી િવ તાર જયારે િસચંાઇથી વંિચત રહી જતો હોય તે માટે પણ જ ેરીતે અમારી 
તબ ાવાર જ ેઉ વહન િસચંાઇ યોજના ચાલે છે તે માટે પણ િપયા ૧૧૪૨ કરોડની આ વખતે ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે તે 
બદલ પણ હ સરકારનો આભાર માનુંું  છંુ. એ ગવાઇમાં મારા ગણદેવીના વાઘરેજ ટાઇડલ ડેમ માટે ૨૫ કરોડ િપયાની 

ાથિમક ગવાઇ કરી છે તે બદલ પણ હ ું ી નીિતનભાઇ સાહેબનો આભાર માનુ ંછંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આ વખતે િશ ણ િવભાગ મારો એક આ દવાસી ખરગામ તાલુકો યાં પણ એક સાય સ 
કોલેજનો વગ આપવા માટેનો િવચાર કરીને આ બજટેમાં ગવાઇ કરી છે તે બદલ પણ હ સરકારનો આભાર માનુંું  છંુ. અ યારે 
મારા િવપ ના સ યો હોિ પટલોની, દવાખાનાની પણ વાત કરતા હતા, શાળાઓની પણ વાત કરતા હતા યારે મને કહેતા 
આનંદ થાય છે કે, આ દવાસીઓની ૧૨ જટેલી છા ાલયો માટે નવા મકાન માટે ૪૧ કરોડ િપયાની ગવાઇ થઇ એની સાથ ે
સાથે દસ જટેલી બી  કમાર અન ેક યા છા ાલયની નવી મંજરી આપવામાં આવી છેુ ૂ . તે કોના બાળકો છે ? શેના માટે આ 
િચંતા કરીએ છીએ ? માનનીય અ ય ી, એક પછી એક ખાલી એક વનબંધુ પેકેજના થકી અમારો િવકાસ થાય એવુ ંનહ ! 
મારે આ સરકારન ેઅિભનંદન આપવા છે અ ય િવભાગો પણ એટલી જ કાળ  આ સરકારમા ંઆ દવાસી િવ તારની લઇ ર ા ં
છે.  
 માનનીય અ ય ી, આરો ય હોય, માગ મકાન િવભાગ હોય, ઉ  હોય મારે આ ી સૌરભભાઇ સાહેબન ે
અિભનંદન આપવા છે. ગયા વખતે એકે એક આ દવાસી િવ તારની અદંર ૫૦ જટેલા ંનવા સબ ટેશનો આપવાના િનણય 
સાથે એ આજ ેશ  થઇ ગયા છે. પહેલાંના જમાનામાં ૩૦-૪૦ િકલોમીટરના ફીડર ૨૫-૩૦ િકલોમીટરના ફીડર આજ ે૧૦ 
િકલોમીટરના ફીડર કરીને જ ેરીતે ખેડતોૂ ને નાના ખેડત હોય કે મોટા ખેડત હોય પરતુ તેને વીજ પૂરી મતાવાળી મળે તે માટે ૂ ૂ ં
પણ સરકારે ખૂબ સારી િચંતા કરી છે. આજ ે ાયમરી શાળાઓની ઘણી બધી વાત થઇ મને બરાબર યાલ છે. સાહેબ, મ હના 
બે મ હના પહેલા ં કોઇ પણ કારની આપણી સરકારની એવી કોઇ વ તુ ના હતી કે આ શાળાઓ બંધ કરી દેવી છે. પરતુ ં
અમારા આ દવાસી િવ તારની અંદર રેલીઓ નીકળી, શાળાઓ બંધ કરી દેવાના આ દવાસી બાળકો કયાં જશ ે એવુ ં એક 

કારનું ભયનુ ંવાતાવરણ ઉભું કરીને હ આજ ેબહ પ  રીતે સામેના પ ને કહેવા માગંુું ુ  છ કે  તમે આ દવાસી બાળકોનું હત ુ ં
તા હો તો આ દવાસીનું બાળક નબળું રહેવું ઇએ કે હ િશયાર બનવુ ં ઇએ ? જવાબ આપો ? આજ ે૧૦ કે ૧પ બાળકો 

હોય અન ે મહેકમ પૂરતંુ ન હોવાના કારણે િશ ક ન  હોય તો શુ ં એ બાળકોને યાય આપી શકે? િવષય માણ ે આપણે 
બાળકોન ે યાય આપી શકીએ, મોટા ઘરના અન ેતમારા છોકરાઓ જયારે ખાનગી શાળામાં જતા હોય, કોઇ િશ કોના ખાનગી 
શાળામાં જતા હોય યારે શું અમારા ગરીબ આ દવાસી બાળકો આવતા હોય તો એમને નબળા પાડવાનો તમારો િવચાર છે? 
એને નબળા રાખવા છે? આ શાળાઓ એ બંધ થાય તો એક િકલોમીટરના અંતરનો િનણય લેવાયો છે. એક િકલોમીટરથી વધારે 
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અંતરની કોઇ શાળા બંધ થવાની નથી. આજ ેપણ આ દવાસી િવ તારની અંદર શાળાઓમાં કોઇપણ કારની િચંતા કરવાનો 
િવષય નથી, છતાં પણ ામક ચાર ચાલ ે છે અને અમારી સરકાર તેની પૂરતી િચંતા કરી રહી છે. (અંતરાય) અમ ેતમારી 
લાગણી સાથે બંધાયેલા છીએ. અમે પણ આ દવાસી બાળકો અન ેઆ દવાસી િવ તારનું હત ઇએ છીએ. અમ ેકોઇ બી   
િવ તારના નથી.   
 ી મોહનલાલ મા. વાળા(કોડીનાર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી વષ ર૦ર૦-ર૧નું બજટે લઇન ે
આ યા છે, તેમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 મારા િવ તારની વાત ક  તો સરં કારે જ ેિવમો મરિજયાત કય  છે એને માટે ૧૧૯૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરી છે. 
મારા િવ તારની વાત ક  તો શરેડીનો પાક થાય છેં , આ શરેડીના પાકને િવમો આપવામા ંઆવતો નથી. એટલે આ િવમો જ ે
મરિજયાત કય  છે, એમા ંશેરડીના પાકનો સમાવેશ કરવામાં આવ.ે મારા િવ તારના ખેડતોન ેઆૂ  મરિજયાત િવમા યોજનાની 
અંદર સમાવેશ કરી એમન ેલાભ આપવામાં આવે એવી મારી િવનંતી છે.  
 મારા િવ તારમાં જ ેખેડતો ૂ શરેડીનો પાક પકવતા હતા એમને આ કારખાના બંધ થઇ જવાના કારણે મુ કેલી ઉભી થઇ 
છે. આ રાજય સરકારે આ શેરડીના કારખાના જ ેબંધ થઇ ગયા છે તેને પુનઃિજિવત કરવા માટેની આ બજટેમાં ગવાઇ કરી છે 
તો મારા િવ તારની કોડીનારની જ ેસગુર ફેકટરી બંધ થઇ ગઇ છે, તેના માટે યાંના થાિનક આગેવાનો કે સંચાલકો કે લોકો છે 
તેમના તરફથી કોઇ રજઆત નથી આવતીૂ . હ આપ ીને અને સરકારને િવનંતી ક  છ કે આ ઉધોગ ફરીથી પુનઃ થાિપત અન ેું ં ંુ
ધમધમતો થાય તો અદંાજ ે૧૦ થી ૧ર હ ર ખેડતોને એનો ફાયદો થાય તેમ છેૂ . ખેડતો જ ેશેરડીનો પાક પકવે છે તેમને પૂરતો ૂ
યાય મળે તેમ છે. એટલે સરકારને િવનંતી છે આ િવ તારના ખેડતોને જ ેશેરડીનો પાક પકવે છે તેમને યાય મળવો ઇએૂ .  

 બી  મ સધોગની વાત ક  તો દ રયા પ ીની અદંર અ યાં રે િપયા ૧પ૦ કરોડની જ ેનવી ગવાઇ કરી છે એ 
૧પ૦ કરોડ િપયાની ગવાઇમા ંનવી જટેી બનાવવાની વાત છે. પરતુ આ ં ૧પ૦ કરોડ િપયાની રકમ જટેી બનાવવા માટે 
ખૂબ જ ઓછી છે. કારણ કે નવા બંદરમા ંસ ય ી પંુ ભાઇના આજના જ સવાલની અદંર એમન ેર૯પ.૮પ કરોડ િપયાની 
નવી જટેી આપવાની વાત કરી છે. જયારે અહ  ગવાઇ કરી છે ૧પ૦ કરોડ િપયાની, એટલ ે ૧પ૦ કરોડ િપયાની જ ે

ગવાઇ છે એ ખૂબ જ ઓછી છે. સરકારન ે િવનંતી છે કે આ ગવાઇમાં સુધારો કરી અન ેફરીથી નવી વધારાની ગવાઇ 
કરવામા ંઆવ.ે બ બે વખતથી  ગવાઇ કરે છે અને માઢવાડ બંદર પર જટેી બનાવવાની વાત છે તો આ  માઢવાડ બંદરે  
જટેી બનાવવામાં આવે અને જટેી મંજર કરવામા ંઆવે તો ગીર સોમનાથ િજ ાનીઅંદર ૂ ૬ર હ ર જટેલા માછીમારો રિજ ટેશન 
થયેલા છે, એમન ે યાય મળી શકે તેમ છે. એટલ ેએમના યા ંપણ નવી જટેી બનાવવાની ગવાઇ કરવી ઇએ. માઢવાડ 
બંદરની જટેીને પણ મંજરી આપવી ઇએૂ  અને આ અઢાર હાઇ કલો ટ ટ સંચાિલત છેૂ , એક પણ સરકારી હાઇ કલ નથીૂ  અન ે
તેના કારણે એમાં કોઇ ભરતી થઇ નથી. ગિણત, િવ ાન અને લીશના િશ કો નથી અન ેિબ ડ ગોની હાલત પણ બદતર 
છે. એટલે મારી િવનંતી છે કે િશ ણ િવભાગ તરફથી આ ટ ટની જ ે હાઇ કલો છે એની અંદર ભરતીની યાની મંજરી ૂ ૂ
આપવામાં આવે અન ેગિણત, િવ ાન અને લીશના િશ કોની ભરતી થાય તો આ અઢાર હાઇ કલોની અંદર ધોરણ ૂ ૯-૧૦ 
અને ૧૧-૧૨ના િવ ાથ ઓન ે યાય મળ ેએમ છે. એટલે આ અઢાર હાઇ કલોમા ંઅ યારે એક એક અન ેબે ૂ બે િશ કો જ છે. 
તેથી એમાં  િશ કોની ભરતી થઇ ય અને એની િબ ડ ગોને સધુારવામાં આવ ેતો આખા િવ તારમા ંિશ ણમા ંખૂબ ફાયદો 
થાય એમ છે. ખાસ કરીન ેસામાિજક યાયની વાત ક  તો સામાિજક યાયની અંદર ં ૨૯૦૦ આવાસોની ફાળવણી કરવામા ં
આવી છે. આ પણ ખૂબ જ ઓછી છે. કારણ કે આખા રાજયની અદંર ૨૯૦૦ આવાસો ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર આવાસ 
યોજનામાં આપેલ છે તે ખૂબ જ ઓછા કહેવાય, એમાં પણ વધારો કરવો ઇએ કારણ કે વષ ૨૦૨૨ સુધીમા ંસૌને આવાસ 
આપવાનું આયોજન છે. તો એ સૌન ેઆવાસો કેવી રીતે આપી શકાશ?ે   
 અ ય ી:આપનું વચન પૂ  થાય છેં . ટેઝરી બે ચ આપના સૂચનો ન ધતંુ હશે એવું મને લાગે છે.  
 ી દપભાઇ  ખ. પરમાર(અસારવા) : માનનીય અ ય ી, નાણા મં ી ી જ ે બજટે લઇન ે આ યા છે તેમા ં
સમથન આપવા સાથે મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . માનનીય અ ય ી, આ સ માનનીય ગૃહને કહેતા મને આનદં થાય છે કે 
માનનીય િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અન ેમાનનીય નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ અન ેઅમારા મં ી ી ઇ રભાઇ પરમારે સૌનો 
સાથ સૌનો િવકાસના મં ન ે સાકાર કરતા અનુસૂિચત િતના િવ ાથ ઓને ખાનગી શાળામાં અ યાસ કરતા હતા તેમન ે
કોલરશીપ પુન: શ  કરવામાં આવી છે તે માટે એમને ખૂબ અિભનદંન સાથ ેઆભાર માનુ ંછંુ.  

 ગુજરાત સરકાર અનુસૂિચત િતના ક યાણ તથા સવાગી િવકાસ માટે િશ ણ, આરો ય, આવાસ, રોજગારલ ી 
સહાય અન ે સબિસડી, કૃિષ બાગાયતની સહાય, વીજ ડાણ, િસંચાઇ વગેરે મળીને તમામ કારની સાધન સહાય અન ે
સગવડો આપીને દશેમાં ઉ મ ઉદાહરણ પૂ  પાડયુ ંછેં . અનસુૂિચત િતના ક યાણ માટે ૯૬ ટકાથી વધુ િસિ  સાથ ેગુજરાત 
રાજય દેશમાં થમ મે આ યું છે. જનેા આધારે વંિચતોના ઘરમાં િવકાસનો ઉ સ જવ ીત થયો છે. વંિચતોનો િવકાસ એવો 
મં  આ રાજય સરકારનો ર ો છે. િવકાસ સવ જન હતાય હોય, િવકાસ સવ જન સુખાય હોય, િવકાસ છેવાડાના માનવી માટે 
ક યાણકારી હોય, આ વાતને ચ રતાથ કરવા ગુજરાત સરકાર સિંન  યાસ કરી રહી છે. રાજય સરકારની યિ તલ ી 
સહાયની િવિવધ િવભાગોની યોજનાઓનો સીધો લાભ મળી રહે તે માટે ગરીબ ક યાણ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ ેછે. 
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ગરીબ ક યાણ મેળાની સં યા ૧૫૩૦ જટેલી થાય છે. સવાગી િવકાસ માટે િશ ણ માટે કલ ુ ૧૯ યોજનાઓ રાજય સરકારે 
અમલમાં મૂકી છે. િશ ણના િવકાસ માટે િનવાસી સગવડો પાંચ કારની છે. પાઠય પુ તકની યોજનાઓ કલ ુ ૧૦ છે. આરો ય 
અને ગૃહ િનમાણની યોજનાઓ કલ ુ ૭ છે, સામા ય રીતે સમાજની અંદર જ ેિવિશ  કારના યિ ત હોય છે જ ે  સમાજના 
ઉ થાનની અને િવકાસની વાતો કરતા હોય તેવા સાત કારના ગુજરાત સરકાર એવોડ આપતી હોય છે. વૃ  ક યાણની 
યોજના હોય, તેવી બધી યોજનાઓ થઇન ે ગુજરાત સરકારે કલ ુ ૯૦ જટેલી યોજનાઓ ગુજરાતના િવકાસ માટે ગુજરાતની 
સેવામા ંમૂકી છે. આ રાજય સરકારના સંવેદનશીલ મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલની આ સરકાર 
પારદશ તા, સંવેદનશીલતા, િનણાયકતા અન ે ગિતશીલતા, આ ચાર આધાર તંભ પર ચાલનારી સરકાર છે. જનેા આધારે 
ગુજરાત ગિતશીલ રાજય બ યું છે. આજ દન સુધીમાં ૭ર જટેલા િવ ાથ  સરકારની સહાય અને મદદથી પાઇલટ બ યા છે. 
હ આપને એ કહેવા માગંુ છ  કે આું ંુ  જ ેપાઇલટ બ યા છે એ જયારે ી દપિસહં ડે  અમારે યાંનુ ં િતિનિધ વ કરતા હતા 
યારે એક બહેનને પાઇલટની સહાય માટે મદદ કરી હતી. આજ ેમને આનંદ થાય છે કે એ બહેન ેમકાન લીધંુ છે કે આજ ેમારા 

પાંચ વષનો ધારાસ યનો પગાર ભેગંુ ક  તો પણ એવડ મોટ મકાન ન લઇ શક તેવી આ ભાજપની સરકારની દેન ેઆજ ેદિલત  ં ં ં ંુ ુ ુ
આકાશ ચંુબી ર ો છે.  
  હ માનનીય િવણભાઇ બી  વાત કું ં . ગરીબ ક યાણ મેળાના આધારે આજ ેવાડજની અંદર જ.ેપી. ચાલીમાં એક 
વેપારી છે એ ગરીબ ક યાણ મળેાના આધારે વષ એક કરોડનું ટન ઓવર કરતો થયો છે.    
 સીએએની વાત કરીએ યારે  અમારી સમાજમાં*(xxx) ર ા છે. હ આપને યાદ અપાવવા માગંુ છું ંુ .  
 અ  ય ી : *(xxx)શ દો હ રેકડમાંથી દૂર ક  છું ં ંુ .  
 ી બાબુભાઇ કા. વા (માંગરોળ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી અને નાણામં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ સન ર૦ર૦-ર૧નું િપયા ર,૧૭,ર૮૭ કરોડનું  બજટે લઇને આ યા છે એમાં હ મારા િવચારો યકત ું
કરવા માટે ઉભો થયો છંુ.  
 આ બજટે લઇને આ યા છે એમાં ઠાકોર, કોળી સમાજ િનગમ કે જ ે બ ી પંચના ભાઇઓ માટેનું  બોડ છે એન ે

ા ટની રકમ ખૂબ જ ઓછી ફાળવવામાં આવી છે એમાં વધારો કરવો ઇએ એવું મા  સૂચન છેં .  
 મારે કૃિષ ઉપર ખેડતોને વાત કરવી છેૂ . ખેડતોન ેમોટામાં મોટ નુકસાન નોટબંધીના લીધે થયુ ંછેૂ ું .  સામેના લોકો એમ 
કહે છે કે કોઇ નુકસાન થયેલ નથી એ તો માનનીય મોદી સાહેબ કયુ  છે એટલે ના પડે છે. ખેડતોને ખૂબ જ મોટા માણમા ંૂ
નુકસાન થયું  છે એની સાથે સાથે નાના ઉ ોગો અને બાંધકામ ે   તથા મોટર હીકલમાં પણ નુકસાન થયું  છે એના લીધે 
૩૦ ટકા વેપાર ધંધા એ લોકોના બંધ થઇ ગયા છે.  
 ખેડતોની વાત ક  તો બે હ ર િપયા ભાવ ન ી કરેલો છે એના લીધે સરકાર એમ કહે કે અમ ેખેડતોના ઉ ારક ૂ ૂં
છીએ અમે આ ભાવે ખેડતોનો માલ ખરીદીએ છીએૂ . ખરેખર સરકારે માલ લેવાની જ ર  નથી. બે હ ર િપયે માંડવી લેવાની છે 
એના કરતા ંઓછા ભાવે માડંવી લેશે એના ઉપર કાયદેસર કાયવાહી કરવામાં આવશે એવુ ંકરવાની જ ર છે. વષ ર૦રર સુધીમા ં
ખેડતોની આવક ડબલ કરવાની વાત કરવામાં આવી રહી છેૂ . ખેડતો પોતે તે મહેનત કરીને આવક ડબલ કરે છેૂ . એમાં સરકારે 
સંવેદના રાખવી ઇએ કે  ી  ભાગનો માલ સરકાર લે છે જયારે બાકીનો માલ િપયા ૧૪-૧પ હ રમાં વેચવો પડે છે માટે 
સરકારે આ બાબતમા ંિવચારવું  ઇએ. ખેડતોન ેશા માટે ભીખારી બનાવી દો છોૂ ? ખેડતોને મફત ન આપવું  ઇએ  બે હ ર ૂ
િપયા આપીએ છીએ એના બદલે ભાવ વધારો કરી આપો તો એમને છ હ ર િપયાની જ ર નથી. તો એ માટે સરકારે 

િવચારવું ઇએ અન ેએ િવચારવા માટે અ યારે અમારે ડગળી છેું , ની ક તુરી સો િપયે પહ ચાડી દીધી. અ યારે જ ેડગળી ું
છે એમાં રાતે પાણીએ રોવાનો વારો ખેડતોને આ યો અન ેએના માટે અ યારથી જ  િનકાસનુ ં કાંઇક કરેૂ , એિ લ-મે મા ં
ડગળી િનકળેું , િનકાસની વાત કરે, વેપારીઓને િનકાસ માટે કાંઇક કરે તો એના માટે આ ખેડતોને  પૂરતો ભાવ મળશે તો ૂ
એની તે જ એ સ ર થશે અને તમારી પાસ ેએન ેઆવવું નહ  પડે. અ તુ, જય હ દ, જય ભારત. 
 
 ી ગણપતિસંહ  વ.ે વસાવા  (આ દ તી િવકાસ, વન, મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી) : માનનીય 
અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબના વડપણ હેઠળ નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ 
સાહેબને અિભનંદન આપંુ છ કેુ ં , સતત આઠમી વખત તેઓ રા યનું બજટે લઇને આ યા છે અને િવશેષ અિભનંદન એટલા માટે 
આપંુ છ કેુ ં , ગત વષના બજટે કરતા અનેક ગણો બજટેમા ં વધારો કરીન ે િપયા ૨,૧૭,૨૮૭/- કરોડનુ ં બજટે લઇન ે ી 
નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબ આ યા છે. 
 આજ ે અંદાજપ  પરની ચચાનો પહેલો દવસ છે. બંન ે પ ના મળીન ે લગભગ બાવીસ કરતાં વધારે  માનનીય 
સ ય ીઓએ આ ચચામાં ભાગ લીધો છે અને ખબૂ સારી ચચાઓ પણ ઘણા બધા માનનીય સ ય ીઓએ પોઝે ટવ ચચા કરી 
છે યારે આ ચચામા ંમારા િવચારો પણ રજ કરવાની મન ેતક આપી એ બદલ આપ સાહેબનો ૂ પણ આભાર માનુ ંછંુ.  
 

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



તા. ૦૪થી માચ, ૨૦૨૦ 

અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (પહેલો દવસ) 

 228 

 માનનીય અ ય ી,  ારા સતત ચંૂટાતી સરકાર એ લોકશાહીની પારાશીશી છે. છે ા પ ચીસ વષથી 
ગુજરાતની એ અમારા ભા.જ.પા.ન ેસરકાર બનાવવા માટે ચંૂટીને ગુજરાતની સેવા કરવાની જ ેતક આપી છે યારે અમોન ે
સ પવામા ંઆવેલી આ જવાબદારી અમોએ ના સાથ અને સહકારથી સાથક ઠેરવી છે.  
 
 માનનીય અ ય ી, પ ચીસ વષની અમારી આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારમાં જગતનો તાત એવા ખેડતન ેૂ
આજ ેએ ીક ચર વીજ કનેકશન મળેવવા માટે વેઇ ટગ િલ ટમાં ઉભા રહેવું પડતંું  નથી. ગામડામાં આજ ેવીજળીના લંગ રયા 
ચઢાવવા માટે આખી રાત ગામડાના લોકો ગતા એ દવસો આજ ેપૂરા થઇ ગયા છે. આજ ેગામડામા ંચોવીસ કલાક વીજળી 
મળે છે.  
 ગુજરાતના િવ ાથ ઓને અ યાસ કરવા માટે બી  રા યોમાં કે બી  અ ય દેશોમાં જવું પડતંુ હતંુ પણ ગુજરાતમાં 
શાળા, કોલે  અને યુિનવિસટીઓનું એવું િનમાણ થયું કે, " ડટી ઇન ગુજરાત" હેઠળ આજ ેઅ ય રા યો અને બી  દેશના 
િવ ાથ ઓ ગુજરાતમાં અ યાસ કરવા આવવાની શ આત થઇ ગઇ છે.  
 
 ગુજરાતમાં દુ કાળ ભૂતકાળ બની ગયો છે. આજ ેટે કર થા બંધ થઇ છે. હે ડ પંપો ધીરે ધીરે બંધ થયા, કવાઓ ૂ
બંધ થયા અન ે અમારા માનનીય ી નરે ભાઇનું વ ન હતંુ કે, "નલ સે જલ" એ યોજના ારા ગુજરાતના એકે એક 
નાગ રકને શુ  પીવાનુ ંપાણી મળવાનું શ  થયુ ંછે.  
 
 ગુજરાતના ર તાઓની વાત એટલા માટે કરવી પડે કે ભૂતકાળમાં ડાંગથી ગાંધીનગર આવવુ ંહોય તો કમ સે કમ દસ 
કલાક લાગતા હતા અને આજ ેમા  પાંચ કલાકની અંદર અમે ડાંગથી ગાંધીનગર આવી શકીએ એવા સારા ર તા અમારા ી 
નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે કયા છે. 
 
 એક કારે યુવાનોને રોજગારી આપવામાં ગુજરાત આજ ેદેશમાં સૌથી આગળ નંબર વન ઉપર છે. ગરીબી િનવારણ 
કરવા વીસ મુ ા કાય મ અમલીકરણમા ંપણ ગુજરાત આજ ેદેશમાં અ વલ નંબરે છે. ખેતી ઉ પાદન હોય, ઉ ોગોની થાપના 
હોય તો એમાં પણ ગુજરાત આજ ેસમ  દેશમાં અ વલ નંબરે છે. ડીમ િસટી, િગ ટ િસટી, બુલેટ ટેન જવેા મગેા ોજે ટ હાલમા ં
અમલમાં મૂકના ં  આ ગુજરાત રા ય પહેલું રા ય છે અને સમ  દેશમાં ગુજરાત એક એવું રા ય છે કે જ ેસૌથી વધારે એ સપોટ 
કરતંુ રા ય છે. એટલા માટે અમે કહીએ છીએ કે અમારી સરકાર હવે ઉ મથી સવ મ િવકાસ સાધવા માટે જઇ રહી છે યારે 
આ બજટે એ સાવિ ક અને સવ સમાવશેક બજટે છે. માનનીય નાણામં ી સાહેબ આમ તો શાયરી બોલતા ંનથી, કિવતાઓ 
પણ બોલતાં નથી પણ એમણે એક સરસ કિવતા બજટે રજ કયુ એ દવસ ેઆપણને બધાંને કહીૂ . એ ફરી સંભળાવવા માટેની 
આજ ેઆપની પરવાનગી પણ માગંુ છંુ. કારણ કે- 
 
 કામ કરતાં આ યા છીએ. કામ કરતાં રહીશુ.ં ધ ય ધરા ગુજરાતની ચરણ ચૂમતાં રહીશુ.ં  
 સવ સમાવેશક િવકાસપથ પર આગળ વધતા રહીશુ.ં ઋણી છીએ ગુજરાતના, ઋણ ચૂકવતા રહીશુ.ં  
 
 માનનીય અ ય ી, નાણામં ી સાહેબે એટલી સુંદર વાત આપણને બધાને સંભળાવી. ી નરે ભાઇ મોદી 
સાહેબની આગેવાનીમાં ભારત િવ ની પાંચમી આિથક મહાસ ા તરીકે ઉભરી આ યું છે. ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબનું જ ે
વ ન છે કે આગામી પાંચ વષમાં દેશની અથ યવ થાનું કદ પાંચ ટિલયન ડોલર એટલે કે ૩૬૦ લાખ કરોડ િપયાનું ન ી 

કયુ છે અને તેમા ંપણ ગુજરાત મોટંુ યોગદાન આપે તેવા આયોજન અમારા મુ યમં ી ી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી કરી ર ા છે. 
  
 માનનીય અ ય ી, ભૂતકાળમાં યારે યારે આપણે આ ગૃહમાં આ કારે ચચાઓ કરતા યારે હરહમેશ ં
આતંકવાદીઓની ચચા થાય, પાિક તાનની ચચા થાય. કારણ કે ભૂતકાળમા ં પાિક તાન આતંકવાદી વૃિ  ફેલાવીન ે

બાડીયા કરતંુ હતંુ. જ ે તે વખતની સરકારો યો ય જવાબ નહોતી આપી શકતી પણ ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે બાલાકોટ 
એર ટાઇક જવેી એર ટાઇક કરીને પાિક તાનમાં ઘૂસીને ટનો જવાબ પ થરથી આપીન ેઆતંકવાદીઓનો જ ેખા મો બોલા યો 
છે. હવે પાિક તાન સીમાપારના લોકો ભારતનુ ંનામ લેતાં પણ ફફડે છે. હવે તો આપણી સેના કાિ મરની ચચા કરતી નથી. હવ ે
તો આપણી સેના પી.ઓ.કે.ની ચચા કરે છે કે યા ંજવા માટે યારે અમને આદેશ મળ!ે આ કારે માનનીય નરે ભાઇએ દશેન ે
સુરિ ત કરવાનું કામ કયુ છે. વષ થી અનેક રાજકીય પાટ ઓ વ ડ બકની તુિ કરણની નીિત કે જનેા કારણે કાિ મરમા ં
૩૭૦ની કલમ દૂર નહોતી થતી. ભૂતકાળમા ં સમ  દેશનુ ં આ થાનું કે  ભગવાન રામ. એમા ં સુ ીમ કોટમા ં એ ફડેવીટ 
કરવામાં આવતી કે રામ જવેી કોઇ ચીજ નહોતી, આ તો ક પના છે. ૬૦૦ વષ જનો જ ેઆ િવવાૂ દ હતો તેનો ઉકેલ પણ સુ ીમ 
કોટના મા યમથી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબની સરકારમાં આ યો છે.  



ફા ગુન ૧૪, ૧૯૪૧ શાકે 
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 માનનીય અ ય ી, મન ે કહેતા આનંદ થાય છે કે અમારી ગુજરાતની સરકાર અને દ હીની સરકાર આ બ  ે
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારો એ ખરેખર ગરીબો, વંિચતો, શોિષતો, ખેડતોૂ , પી ડતો, યુવાનો, મ હલાઓ માટે સંવદેના 
સાથે કામ કરનારી સરકારો છે. અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર એ હરહમેશા ખેડતોની િચંતા કરનારી સરકાર છેં ૂ . 
એટલા માટે આ લોર ઉપર કહ છ કે ગુજરાતની થાપનાથી લઇને જ ેકોઇ પાટ ઓએ ું ંુ ૪૦ વષ સુધી શાસન કયુ એ ખેડતોના ૂ
હતની વાત તો ઘણી બધી કરતી પણ વીજળી કને શન કેટલા આ યા? મા  ૭,૩૩,૦૦૦ અન ે અમારી ભારતીય જનતા 

પાટ ની સરકારે વષ ૨૦૦૨થી ૨૦૧૯ સુધી મા  ટકા વષ મા ં કેટલા કને શનો આ યાૂં ? ૧૦,૦૫,૦૦૦ કને શનો અમ ે
આ યા. એક વષના ક ેસના સમયની વાત કરીએ તો મા  ૧૭હ ર કનેકશનો આપતા અને ભારતીય જનતા પાટ એ એક 
વષમાં ભૂતકાળમા ં૭૬હ ર કનેકશનો આ યા છે એટલ ેઅગાઉની સરકારો કરતા દર વષ અમ ેચાર ગણા કનેકશનો આપીએ 
છીએ. એ જ માણે અમારા મુ યમં ી ી, અમારા નાણામં ી ી અને અમારા ી સૌરભભાઇ જ ેહરહમશે ખેં ડતોની િચંતા કરે ૂ
છે. દર વષ િપયા છ હ ર કરોડની સબિસડી આપતા હતા, આ વખતે પણ ખેડતોને ૂ િપયા ૭૩૩૮ કરોડની સબિસડી આપે 
છે અને એક પણ િપયો ખેડતોના િબલમાં  વધારો કયા વગર આપે છેૂ . આ ખાસ ન ધ લેવા જવેી બાબત છે. અમારી સરકારના 
હૈયામાં ખેડતોનું હત સમાયેલું છે ૂ અને એટલા માટે અમારા મુ યમં ી સાહેબે ખેડતોને રા ે ખેતરે ય તો જગલી નવરોનો ૂ ં
હમલો થાયુ , રા ે એને પાણી વાળવા માટે ઉ ગરા કરવા પડે અને ખેડતોની વષ ની માંગ હતી કે દવસે એમને વીજ પાવર ૂ
મળવો ઇએ એટલે દવસના વીજ પુરવઠો પૂરો પાડી શકાય એના માટે અમારા ઉ મં ી દનકર યોજના લઇને આ યા છે. 
એના માટે િપયા ૩પ૦૦ કરોડનુ ંઆખું બજટે છે. એમાંથી ચાલ ુવષ અમ ે િપયા પ૦૦ કરોડની આ યોજનામા ં ગવાઇ કરી 
છે. અમારા િવ.પ. ના િમ ો હરહમેશ ખેડતોની વાત કરતા હોય છેં ૂ . પરતુ એમની ભૂતકાળની સરકારોએ ખેડતો માટે શુ ંકામ ં ૂ
કય ુએ પણ એમણ ેયાદ કરવું ઇએ. મન ેઆજ ેપણ યાદ છે કે કે ની ક ેસની સરકારે વષ ર૦૦૮મા ંઆખા દેશમા ંખેડતોનુ ંૂ
દેવું નાબૂદ કય ુહતંુ.  
 
 માનનીય અ ય ી, અમારા ક ેસના િમ ો છાતી ફલાવી ફલાવીને કહેતા હતા કે અમે દેવુ ં માફ કયુુ ુ  પણ એનો 
લાભ ગુજરાતન ે કેટલો મ ો? આટલા લાંબા સમયમા ં આ મા  ૧૪પ૦ કરોડ િપયા એકવાર, જયારે અમારા ધાનમં ી 
માનનીય નરે ભાઇ મોદી સાહેબ ધાનમં ી િકસાન સ માન યોજનામા ં ગુજરાતના ખેડતોન ેએક વષમા ં કેટલી રકમ આપે ૂ
છે? િપયા ૩૧૮૬ કરોડ. આ તો દર વષ આપવાના. એટલ ે કોના હૈય ે ખેડતોનું હત સમાયલેું છે એ આ રકમ ઉપરથી ૂ
આપણને ખબર પડે છે. ગુજરાતમા ંકમોસમી વરસાદ થયો, વાવાઝોડ આ યુંું , ખેડતોને ભારે નુકસાન વેઠવુ ંપડયુંૂ , જગતના 
તાત એવા ખેડતોના આપણે હામી થયા અને અમારી સરકાર એ િકસાનોના પડખે ખભે ખભા િમલાવીને ઉભી રહી અને અમારા ૂ
માનનીય િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને અમારા ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે કેટલા પેકેજની હેરાત કરી? .૩૭૯પ કરોડ, 
સમ  ગુજરાતના ખેડતોની મદદે આ સરકાર ગઇ છેૂ . એ જ માણે અમારી સરકાર જ ેગરીબ િવધવા બહેનો છે એમને પણ સા  ં
સ માનજનક નામ આપવાનું કામ અમારા ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબે કય,ુ નામ બદ યું ગંગા વ પા આિથક સહાય 
યોજના. ૧૦૦૦ િપયાનો લાભ મળતો એના ૧રપ૦ િપયા કયા, ર૧ વષનો દીકરો થાય એટલ ેસહાય બંધ થઇ જતી હતી, 
આ બધંુ કે સલ કય.ુ એના કારણ ેભૂતકાળમા ંઆનો બે લાખ બહેનો લાભ લેતા હતા, એન ેબદલે આ સુધારો કરવાન ેકારણ ે
અ યારે પાંચ લાખ બહેનો લાભ મેળવવાના છે અને એના માટે અમારા નાણામં ી ીએ બજટેમાં િપયા પ૦૦ કરોડની 

ગવાઇ કરી છે.  એ જ માણે વૃ ોની પણ અમે િચંતા કરી છે. એમના માટે પણ આ બજટેમાં િપયા ૧૧૭ કરોડની ગવાઇ 
રાખવામાં આવી છે. અહ યા આ દવાસી સમાજ, બ ી સમાજ, એસ.સી. સમાજની ઘણી બધી વાતો થઇ. એસ.સી., 
એસ.ટી., ઓ.બી.સી.ના િવ ાથ ઓ ભણી ગણીને આગળ વધે એના માટે રાજય સરકારે િચંતા કરી અન ે ાથિમક, મા યિમક 
અને ઉ ચતર િશ ણમાં અ યાસ કરતા એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી.ના લગભગ ૬૯ લાખ જટેલા િવ ાથ ઓ છે. આ 
િવ ાથ ઓ માટે િશ યવિૃ , ગણવેશ અને ભોજન માટે અમારી સરકારે ૧ર૯૮ કરોડ િપયાની આ બજટેમાં ગવાઇ કરી છે. 
એ માણે સમરસ છા ાલયો ભૂતકાળમાં ૭૦૦ કરોડ િપયાના ખચ અ યંત આધુિનક બધી સુિવધાવાળા પણ અમે બના યા 
છે.  
 
 માનનીય અ ય ી, સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ જવેા મોટા શહેરોમા ંિવશેષ કરીને આ દવાસી સમાજના 
લગભગ ૧ લાખ ર૦ હ ર જટેલા બાંધકામના િમકો જદી જદી િવિવધ કામગીરી કરતા હોય છેુ ુ . એમને રહેવાના થળથી 
કામગીરીના થળ સુધી જવા માટે રા ય સરકારે િવશેષ િચંતા કરીને મદદ કરવા માટે િપયા ૫૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે. 
એમા ંપણ િમક મ હલાઓ છે, જમેન ે સૂિતના સમય ે૭૫૦૦ િપયા મળતા હતા એમા ંપણ અમારી સરકારે િચંતા કરીન ે

સૂિત પહેલાના બે મ હના અને સૂિત પછીના બે મ હના એમ ચાર મ હના દરિમયાન ર૦ હ ર િપયાની સહાય આપવા માટે 
બજટેમાં િપયા ર૬ કરોડની ગવાઇ કરી છે. ગરીબ માતા-િપતા દેવામાં ડબી ન યૂ , દીકરા-દીકરીના લ  માટે 
સમૂહલ ન ે ો સા હત કરવા માટે રા ય સરકાર જ ે સં થા સમૂહલ  કરાવે છે એન ે ડા દીઠ િપયા ર હ રની જ યાએ 
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િપયા ૩ હ ર આપે છે. જ ેયુગલ સમૂહલ માં ડાય છે એન ે િપયા ૧૦ હ ર નહ  પરતુ ં ૧ર હ ર િપયા અન ેએના માટે 
અમે િપયા ૯ કરોડની બજટેમા ં ગવાઇ રાખી છે. અમારા ધાનમં ી સાહેબ ગરીબોને ધાનમં ી આવાસ અંતગત આવાસો 
આપે જ છે. પણ અમારી ગુજરાત સરકાર પણ મદદ કરી પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના અંતગત િવચરતી 

િતના લાભાથ ઓને આંબેડકર આવાસ, અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓને મકાન બાંધવા માટે, હળપિત ભાઇઓને મકાન 
બાંધકામ માટે, હળપિત સમાજ માટે ર તા, પાણી, ગટર, િશ ણ, રોજગારીની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા માટે બજટેમા ં
િપયા ર૧૩ કરોડની ગવાઇ કરી છે. મ ક ું અમારી સરકાર એ ગરીબો માટે કામ કરતી સરકાર છે. ગરીબ લોકોએ િજ ા 

મથકોએ અન ેતાલુકા મથકોએ જવુ ંન પડે, સરકાર એન ેસામે ચાલીન ે ઇતા લાભો આપે એના માટે અમારી રા ય સરકારે 
ગરીબ મેળાઓ શ  કયા. અ યાર સુધીમાં ૧૫૩૦ જટેલા ગરીબ મળેાઓ કરીન ે િપયા ૧ કરોડ ૪૭ લાખ લોકોને િપયા ર૬ 
હ ર કરોડ કરતા પણ વધુ રકમના સાધનો અન ેચેક સહાય આપી છે.  
 માનનીય અ ય ી, અમારા મુ યમં ી ી એસટેની િકમતં  િપયા ૬ હ ર હતી એમાં વધારો કરીને િપયા ૧૫ 
હ રથી ૫૦ હ ર સુધી સહાય લઇ ગયા છે. એવું જ એક ખૂબ મોટ સેવાનું કાય અમારા મુ યમં ી ીએ ગામડામાં શ  કયુ છે કે ું
કોઇપણ ગરીબ માણસને તાલુકા, િજ ા મથકે જવું ન પડે, વચે ટયા પાસે લુંટાવું ન પડે એના માટે સવેાસેતુ કાય મ શ  કય . 
૧૦ ગામ દીઠ એક કે પ કરીને ૫૦ કરતા વધારે જ રયાત પડે એવી કોઇપણ કારની કામગીરી માટે અમારી સરકાર સામ ે
ચાલીને મદદ કરે છે. અ યાર સુધીમાં આ સેવાસેતુ હેઠળ ૧ કરોડ ૯૬ લાખ ૬૬ હ ર ૧૪૦ જટેલા લોકો આમાં એ લાય થયા. 
એમાંથી ૯૯.૮૫ ટકા લોકોની અર ઓનો પોિઝટીવ ઉકેલ અમારી સરકાર લાવી છે. એ જ માણ ેઅમારી સરકારે ગરીબોના 
આરો યની પણ િચંતા કરી છે કે કોઇપણ ગરીબ પ રવારની અંદર કોઇ મોટી િબમારી આવે અન ેએન ેહોિ પટલમાં દાખલ થવુ ં
પડે તો એના પ રવાર ઉપર ણે આભ ફાટતંુ હોય છે. અમને ગામડામાં અનભુવ છે કે લોકો જમીન વેચી દ,ે ગીરવે મૂકી દેવી 
પડતી હોય, ગાય કે ભસ વેચે, ઘણીવાર અમારી માતા બહેનોના ઘરેણા ં વેચવા પડતા. આ ભૂતકાળની પ રિ થિત હતી. 
અમારી સરકારે એમની િચંતા કરીને મા અમૃતમ યોજના અન ેમા વા સ ય યોજના અમારી સરકાર અમલમા ંલાવી છે. આજ ે
ગૃહના લોર ઉપર કહેતા મને આનંદ થાય છે કે, અ યાર સુધીમાં ૨૫ લાખ જટેલા ગરીબ લાભાથ ઓને આ યોજનાનો લાભ 
મ ો અને ૩,૭૧૦ કરોડ િપયાનુ ંઆ સરકારે ગરીબ લોકોનુ ંિબલ ભય.ુ પહેલા તો એની આવક મયાદા િપયા ૩ લાખ હતી 
એની િપયા ૪ લાખ કરી. એની સહાય જ ે િપયા ૩ લાખ હતી એની પણ અમે િપયા ૫ લાખ કરી. એસ.સી., એસ.ટી., 
ઓ.બી.સી., ગરીબ લોકો માટે આ યોજના ખૂબ આશીવાદ પ છે અને એટલા માટે અમારા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 
સાહેબ, અમારા નાણામં ી ી નીિતનભાઇને અિભનદંન આપવા પડે કે આ યોજના માટે ૧,૧૦૫ કરોડ િપયાની આ બજટેમા ં

ગવાઇ કરી છે.  
 
 માનનીય અ ય ી, એ જ માણ ે૧૦૮ની એ યુલ સ આ બજટેમાં એની ખરીદવાની વાત કરી છે. ગુજરાતની 
ગરીબ, મ યમવગની  માટે આશીવાદ અને હ તો કહ છ કે વાદોરી સમાન છે એની શું ુ ંુ આત મોદી સાહેબે કરાવી હતી. 
એટલા માટે આજ ેપણ ૧૦૮ન ેગામડાના લોકો મોદીગાડી તરીકે જ ઓળખે છે અને અ યાર સુધીમાં ગામડાંની જ ેબહેનો હતી, 
દીકરીઓ હતી એ ૩૫ લાખ કરતા વધારે બહેનોની સુરિ ત ડિલવરી કરાવીને આ માતા અને બાળકોનો વ બચાવવાનું કામ 
કોઇએ કય ુહોય તો એ ૧૦૮ના મા યમથી થયું છે. નવી ૧૫૦ જટેલી ૧૦૮ ખરીદવા માટે ૨૭ કરોડ િપયાની ગવાઇ અમારા 
નાણામં ી સાહેબે કરી છે એ બદલ એમન ેખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપંુ છંુ.  માનનીય અ ય ી, અહ યા કપોષણની ઘણી વાત ુ
કરી. મારા િમ ોને કદાચ ખબર નહ  હોય કે એમની સરકારો હતી યાં સુધી મ હલા અને બાળ ક યાણ િવભાગ પણ ગુજરાત 
સરકારમાં નહોતો બના યો. ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ આ યા પછી મ હલા અને બાળ ક યાણ િવભાગ અલગ અિ ત વમા ં
આ યો અન ે એમાં પણ આ દવાસી િવ તારમાં આંગણવાડીમાં ભણતાં બાળકો, ાથિમક શાળામા ં ભણતાં બાળકો, ધા ી 
માતાઓને કપોષણમાંથી ુ બહાર લાવવા માટે આ રાજય સરકારે લગભગ ૩૦ લાખ લાભાથ ઓને લેવરવાળુ ંદૂધ દૂધ સં વની 
યોજના માટે લગભગ િપયા ૩૪૨ કરોડની ગવાઇ અમારા નાણામં ી સાહેબે કરી છે એ બદલ હ એમનો આભાર માનું છું ંુ . 
માનનીય અ ય ી, આ દ િત િવ તારમા ંઅમારા ી નરેશભાઇએ ખૂબ સારી વાત કરી કે, ભૂતકાળમાં ક ેસની સરકારોમા ં
ડેમો તો ભરતા પણ પાણી બીજ ેમળતંુ.  
 
 માનનીય અ ય ી, આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર આ યા પછી અમારા ંઆ દવાસી િવ તારોમા ંઅમ ેમોટી 
મોટી િસંચાઇની યોજનાઓ શ  કરી અને આ વખતે બજટેમાં ૧,૧૪૨ કરોડ િપયાની ગવાઇ આ દવાસી િવ તારમાં જ ે
િસંચાઇ યોજના ચાલે છે એના માટે રાખી છે. અમારા તાપી િજ ા માટે આમ તો યોજના ખૂબ મોટી છે પણ આ વષમાં ૨૫૦ 
કરોડ િપયા સોનગઢ, ઉ છલ અને િનઝર માટે ફાળ યા છે. કડાણા યોજના જ ેદાહોદ િજ ામાં જવાની છે એના માટે ૨૨૩ 
કરોડ િપયાની ગવાઇ કરી છે. સુરત િજ ામા ંઉમરપાડા, ડે ડયાપાડાને િસંચાઇનું પાણી મળે એના માટે આ વષ િપયા ૬૨ 
કરોડની ગવાઇ કરી છે. પાનમ જળાશય યોજના માટે િપયા ૨૪૯ કરોડની ગવાઇ કરી છે. સુરત િજ ાના કાંકરાપાળ 
ગોરગાંવ વડ યોજના માટે િપયા ૨૭૦ કરોડની યોજના માટે પૈસા આ બજટેમાં ફાળ યા છે. એ જ માણે કરજણ આધા રત 
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સુરત, નમદા અને ભ ચ િજ ાના આ દવાસીઓ માટે િપયા ૨૮ કરોડ અને અમારા નવસારી િજ ામાં અમારા ધારાસ ય ી 
નરેશભાઇ, ી િપયુષભાઇ બધાએ જ ેવાઘરેજ િસંચાઇ યોજના ડેમની માગણી હતી એ પણ આ બજટેમા ંમંજર કરીન ેૂ ૨૫ કરોડ 
િપયાની ગવાઇ અમારી સરકારે કરી છે. એટલે હ માનુ ં છ કેું ંુ , અમારી સરકાર એ ‘ ‘ સબકા સાથ, સબકા િવ ાસ’ ’ ને 

માનનારી સરકાર છે અને િવશેષ કરીને ગરીબો માટે કામ કરનારી સરકાર છે. મ એટલા માટે કીધંુ કે આ સરકાર મ હલાઓ માટે 
પણ કામ કરતી સરકાર છે.  
 
 માનનીય દવસે દવસે દીકરીઓનું માણ જ ેઘટતંુ ર ું છે એ આપણા સૌના માટે િચંતાનો િવષય છે કે જનેા વગર 
સમાજનુ ંઅિ ત વ શકય નથી. જનેે સા ાત આપણે શિ તનો અવતાર કહીએ છીએ. જને ેમા વ પે, બહેન વ પે, પિ ન 
વ પે, દીકરીના વ પે આપણા વનમાં આનંદ અન ેખુશીઓ છલકાવતી રહે છે એવી દીકરીઓની સં યા વધે એના માટે 

અમારી સરકારે િચંતા કરી અને અમે ફકત બેટી બચાવો, બેટી પઢાવોની વાત કરતા નથી. એમના જ મદરમાં વધારો થાય, 
એમન ે આિથક સામાિજક રીતે મજબૂત કરવા, િશ ણમા ં ડોપ આઉટર રેિશયો ઘટાડવા અન ે હાલી દીકરી યોજના અમ ે
બજટેમાં લઇને આ યા છીએ અન ેદીકરી જયારે ૧૮ વષની થાય યારે ૧,૧૦,૦૦૦ િપયા રાજય સરકાર અમારી દીકરીઓન ે
આપવા જઇ રહી છે. એટલા માટે હ ચોકકસ માનું છ કે આ બજટે અમારા નાણામં ી ી લા યા છે એ સમ  ગુજરાતના ું ંુ ૬ કરોડ 
ગુજરાતીઓ માટે સબ કા સાથ, સબ કા િવકાસને સાથક કરના  બજટે છે અને આજેં  ગુજરાત સમ  દેશમાં એક મોડલ રાજય 
તરીકે િવકસીત બ યું છે યારે આપણા રાજયન ે ઇન ેદેશની જનતા પણ અપે ા રાખ ેછે કે દેશનો પણ િવકાસ ગુજરાતની 
માફક થવો ઇએ યારે આ બજટેમા ં સંપૂણપણે માનવીય મૂ યોનું દશન થાય છે. માનનીય નાણામં ી ી અને અમારા 
મુ યમં ી ીને ફરીથી ગૃહના તમામ સ યોવતી ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપીને આ બજટેને મારા તરફથી સમ  ગૃહના લોકો સવ 
સંમિતથી પસાર કરે એવી િવનંતી ક  છં ંુ . આભાર.  
 

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૪-પ૭ વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર  ં  
ગુ વાર, તા. પ મી  માચ, ૨૦ર૦ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
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ગુજરાત િવધાનસભા 
ગુર઼વારુ , તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 

ફા ગુન ૧૫, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ ુ.ં 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 
 તારાં કત ો 

આ દ િત ાયોજના વહીવટદાર ી ારા દાહોદ િજ ાને ા ટ  
*૨૪૯૫૬ ી વજિસંગભાઇ પણદા ે  (દાહોદ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આ દ િત ાયોજના વહીવટદાર ી ારા 
દાહોદ િજ ામા ં યા હેતુસર કેટલી ા ટ ફાળવવામા ં
આવી, અન ે

  (૧)  

અ.નં. યોજનાનો હતુે  
ા ટ ફાળવણી 

( ।.લાખમાં) 
૧ યુ ગુજરાત પેટન  ૨૦૩૩૯.૫૧ 
૨ ખાસ કે ીય સહાય ૨૬૧૯.૪૭ 
૩ બોડર િવલેજ ૨૨૮૫.૦૯ 
૪ બંધારણની કલમ ૨૭૫(૧) ૧૫૮.૪૦ 
૫ ૧૦% યુ ગુજરાત પેટન 

(બીજ પ અંદાજપ ) 
૭૧૩.૭૯ 

૬ ય.ુ બજટે (બીજ પ અંદાજપ ) ૫૨૮.૮૨ 
૭ દૂધ સં વની યોજના ૫૫૪૬.૯૯ 
૮ વન અિધકાર અિધિનયમ-

૨૦૦૬ 
૯૭.૦૦ 

કલુ .. ૩૨૨૮૯.૦૭  
 (૨) ઉ ત ફાળવવામાં આવેલ ા ટમાંથી કયા-
કયા કામો માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામાં આ યો ? 

  (૨)  

અ.નં. યોજનાનો હતુે  
કલ ખચ ુ

( ।.લાખમાં) 
૧ યુ ગુજરાત પેટન  ૧૮૪૩૭.૬૯ 
૨ ખાસ કે ીય સહાય ૨૦૩૦.૧૫ 
૩ બોડર િવલેજ ૧૨૫૫.૩૪ 
૪ બંધારણની કલમ ૨૭૫(૧) ૧૫૮.૪૦ 
૫ ૧૦% યુ ગુજરાત પેટન 

(બીજ પ અંદાજપ ) 
૭૧૩.૭૯ 

૬ ય.ુ બજટે (બીજ પ અંદાજપ ) ૫૧૪.૮૩ 
૭ દુધ સં વની યોજના ૪૬૯૫.૫૩ 
૮ વન અિધકાર અિધિનયમ-

૨૦૦૬ 
૯૭.૦૦ 

કલુ .. ૨૭૯૦૨.૭૩  
 ી વજિેસંગભાઇ પા. પણદા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ 
છ કેુ ં , આ દ િત ાયોજના વહીવટદાર ારા ફાળવવામાં આવેલ રકમ પૈકી ૪ર કરોડ િપયા ન વાપરવાના કારણો શા છે? આ 
રકમ જ ે વાપરવામા ં આવ ે છે તેનુ ં આયોજન કોના ારા કરવામાં આવ ે છે? આ રકમનુ ં આયોજન કરવામા ં થાિનક 
પદાિધકારીઓ, ધારાસ ય ીઓ, સંસદસ ય ીઓની સહમતી લેવામાં આવે છે કે કેમ?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, ધારાસ ય ીઓ, સંસદસ ય ીઓ તાલુકાની કિમ ટમા ં પણ 
મે બર છે, યારે ભારી મં ી ીની અ ય તામાં િજ ાની બેઠક મળે છે એમાં પણ સ ય તરીકે હાજર રહેતા હોય છે અને જ ે૪ર 
કરોડ િપયાની ા ટ બે વરસથી વણવપરાયેલી રહી છે એમા ં૬૮૬ જટેલા કામો છે, રર (બાવીસ) કામો ગિત હેઠળ છે, ૧પ 
કામો ટે ડર લેવલ ેછે અન ેટી.એસ. લેવલે ૬૪૯ કામો છે.  
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 ી શૈલેષભાઇ  સુ. ભાભોર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , 
દાહોદ િજ ાને ફાળવેલ ા ટનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થાય અને િવકાસના કામો ઝડપથી થાય તે માટે શું કાયવાહી કરવામાં આવ ે
છે?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, ફાળવલે ા ટ ઝડપથી વપરાય, િવકાસના કામો ઝડપથી થાય 
એના માટે અલગ અલગ તબ ે  ર ય ૂબેઠકો રાખવામાં આવ ેછે. અમારા આ દ િત સિચવ ીના અ ય પણા હેઠળ આ બે 
વરસમા ં૧૦ બેઠકો થઇ છે, કિમશનર ીના અ ય પણા હેઠળ ૩ વાર બેઠકો થઇ છે, ાયોજના વહીવટદારના અ ય પણા 
હેઠળ ૧૦ બેઠકો થઇ છે, કલેકટર ીના અ ય પણા હેઠળ ૪ બેઠકો થઇ છે અને ભારી મં ી ીના અ ય પણા હેઠળ ર (બે) 
બેઠકો થઇ છે.  
 ી ભાવેશભાઇ બા. કટારા : માનનીય અ ય ી, હંુ આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , દાહોદ 
િજ ામાં વષ ર૦૧૮-૧૯માં ટાયબલ સબ લાન ારા નાગલી િબ કીટ માટે એક કરોડ િપયા જટેલી રકમ ફાળવવામાં આવી 
હતી, આ ા ટ ફાળવવામાં આવી એમા ં મ યા ન ભોજનમા ં નાગલી િબ કીટ એટલે ખા  વ તુનુ ં ટે ડર શુ ં મજર કામદાર ૂ
મંડળીને આપી શકાય? મ યાહન ભોજન અંગે ટે ડર યા રમતગમત િવભાગ ારા કરી શકાય? આ દવાસી િવ તારમા ં

ાથિમક શાળાના બાળકોને પોષણ આપવા નાગલી િબ કીટ ખવડાવવાની યોજના છે પરતુ બાં ળકો સુધી િબ કીટ પહ ચતા 
નથી અન ેઆ એજ સી અને અિધકારીઓ ારા બારોબાર િબ કીટ ખવાઇ ય છે તો ખરેખર કપોિષત બાળકોન ેઆનું પોષણ ુ
મળ ેછે કે કોઇ અિધકારી કે નેતાઓન ેમળે છે એ હ પુછવા માગંુ છું ંુ . તારીખ રર-૧ર-૨૦૧૯ના દવસ ેઆ નાગલી િબ કીટના 
સંદભ મ તપાસ પણ માગી છે તો શું આમાં તપાસ થઇ છે કે ન હ અને તપાસ કરી છે તો શું કરી છે?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીના ના જવાબમાં જણાવવાનું કે, આ બે 
વરસમાં લગભગ ૯૬૪૧ કામો છે, આ તમામ કામોની િવગતો મારી પાસે અ યારે નથી, પરતુ એમાંથી ં ૯૦૦પ કામો પૂણ થયા 
છે અને ૬૮૬ કામો બાકી છે. એમણે જ ેનાગલીના િબ કીટની વાત કરી છે, આ બાબતે મે સ ય ી મા હતી આપશે તો એનો 
પણ હ એમન ેિવગતવાર યો ય જવાબ આપીશું .  
 ી સી. કે. રાઉલ  :  માનનીય અ ય ી, દાહોદ િજ ામા ં છે ાં બે વષમાં ાયોજના વહીવટદાર કચેરી ારા 
દાહોદ, ઝાલોદ અન ેગરબાડા તાલુકામાં કેટલી કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી ?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, દાહોદ તાલુકાની અંદર બે વષમા ં૫૮ કરોડ ૧૨ લાખ ૩ હ ર 
િપયા, ગરબાડા તાલુકાની અદંર ૪૧ કરોડ ૯૭ લાખ ૫૮ હ રની ા ટ ફાળવવામાં આવી અને ઝાલોદ તાલુકામા ં૬૭ કરોડ 

૧૯ લાખ ૨૫ હ ર િપયાની ા ટ ફાળવવામા ંઆવી છે.  
 ીમતી ચં ીકાબેન છ. બારીયા : માનનીય અ ય ી, યૂ ગુજરાત પેટન યોજનાના કામો જ ેતાલુકાની સિમિતના 
સ યો ારા મંજર કરેલા કામો રદ કરવાના કારણો શુ ંૂ છે ? બી  મારો  એ છે કે, કાયવાહક મંડળોના કામો બાદ કરીન ે
અ ય કામો જ ેકાયવાહક મંડળની યાદીમાં નથી લેવાવા જવેા એ કામોને મંજરી આપવામાં આવે છે તે વાત સાચી છે ૂ ?  હા 
હોય તો તાલુકા આયોજન સિમિતન ેિવ ાસમાં લવેામા ંઆવતી નથી તે બાબતી તપાસ કરવા માગે છે કે કેમ ? 
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, રાજય સરકારનો હેતુ એ જ છે કે જ ેગામે ગામ નાના નાના ો 
હોય તે થાિનક લેવલે િનકાલ થાય તેના માટે રાજય સરકારે બે સિમિત બનાવી છે. એક સિમિત તાલુકા લેવલની હોય છે. તેમા ં
પણ માનનીય ધારાસ ય ી તેમાં મે બર હોય છે યા ં તે કામો સિમિત ારા લેવામાં આવે છે. યારબાદ તેને આખરી મંજરી ૂ
આપવા માટે િજ ા ક ાની સિમિત બનાવી છે તેના અ ય  જ ેતે િજ ાના ભારી મં ી છે. એમાં પણ માનનીય ધારાસ ય ી 
મે બર છે અને આ બધંુ જ કાય માનનીય ધારાસ ય ીઓ, સાંસદોની જ ેકિમ ટ છે તેમની હાજરીમા ંજ મંજર કરવામા ંઆવે છેૂ . 
 ીમતી ચં ીકાબેન છ. બારીયા : માનનીય અ ય ી, તાલુકા લેસ અને િજ ા લેસ આપના અ ય થાન ે
િમ ટગ જ ેકરવામા ંઆવે છે યારે અમારા કામો જ ેમૂકવામા ંઆવે છે પણ અ ય લટેરો મૂકીનેં , પાટ  લેવલના લટેરો મકૂીન ે
અમારા કામો કટ થઇ ય છે અને બી  મોટા કામો લેવાય છે.  
 ી ગણપતિસંહ  વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, આવા કોઇ પાટ  લેવલ પર કોઇ લટેરો લેવામા ંઆવતા નથી. 
(અંતરાય) અન ેહવ ેપછી દાહોદમા ંએટલા માટે સાહેબ કે હ ભારી મં ી પણ પોતે છ અન ેહ જ બેઠક લેવાું ં ુંુ   છ અને આવુ ંુ ં
કોઇ કામ રહી જતંુ હોય તો ીમતી ચં કાબેન મા  યાન દોરશે તો તેમના કામને અ ીમતા આપીને આપણે લેવડાવીશુંં .  
 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર : માનનીય અ ય ી, ટાયબલ સબ લાન હેઠળ દાહોદ વષ ૨૦૧૮ના વષમા ં યૂ ગુજરાત 
પેટન અન ેખાસ કે ીય સહાય માટે ફાળવેલ ા ટ કેટલી ? વણવપરાયેલ ા ટ કેટલી ? અન ેવપરાયેલ ા ટની િવગતો શુ ં
છે ? 
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, આમાં યૂ ગુજરાત પેટનમાં િપયા ૧૦૧ કરોડ ૫૩ લાખ ૯૭ 
હ રની ા ટ ફાળવવામાં આવી તેમાંથી િપયા ૯૫ કરોડ ૮૨ લાખ ૯૭ હ રની ા ટ વપરાઇ અને અ યારે વણવપરાયલેી 

ા ટ િપયા ૫ કરોડ ૭૧ લાખ છે. ખાસ કે ીય સહાય િપયા ૫ કરોડ ૧૩ લાખ ૨૩ હ ર, તેમા ંવપરાયેલી ા ટ િપયા ૫ 
કરોડ ૧૩ લાખ ૨૩ હ ર. એટલ ેઆ ા ટ સંપૂણ વપરાય છે. 
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 ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવું છે કે, જ ે યૂ ગુજરાત પેટનની 
ા ટ છે તે આપણે વસિતના ધોરણે ફાળવતા હોઇએ છીએ. આખા ગુજરાતમાં જ ે ટાયબલ વસિત છે, ૧૪ િજ ાઓ માટે 

લગભગ િપયા ૪૧૮થી ૪૨૦ કરોડ દર વષ આપણે ફાળવીએ છીએ. ફકત એક જ િજ ામાં તમારો જ ેઆંકડો છે તે િપયા 
૨૦૩ કરોડ ૩૯ લાખ ૫૧ હ ર બે વષમાં હતા. આટલી બધી મોટી રકમ એક િજ ામા ં કેવી રીતે હોઇ શકે અન ેતમે કદાચ 
ફાળવી હોય તો કયા તાલુકામા ંકેટલી રકમ ફાળવી અને એમાંથી કેટલી વપરાઇ અન ેકેટલી ન વપરાઇ? 
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીનો જ ે  છે કે ા ટ એક િજ ાને કેમ 
આપવામાં આવી? તો અમારી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર એ આ દવાસીઓના સવાગી િવકાસ માટે વનબંધુ ક યાણ 
યોજના હેર કયા પછી ટાયબલની ા ટોમાં અમે ખૂબ વધારો કય  છે. અહ  જ ેમા હતી મૂકવામાં આવી છે એ કેલે ડર વષની 

ા ટ દશા યા મુજબની છે, ડો. ષીયારા . (અંતરાય) સોએ સો ટકા આ ા ટ દાહોદને ફાળવવામાં આવી છે. આપને 
ઇએ તો હ ડટેલવાઇઝ લેિખતમાં પણ આપીશું .  

 ડો. અિનલ િષયારા : એક િજ ામા ંઆટલી રકમ ન હોઇ શકે, એમ મા  કહેવુ ંછેં .  
 ી ગણપતિસંહ  વ.ે વસાવા : સાહેબ, એમને ઇતી હશે તો ડટેલ આપીશ, પણ સો ટકા અમારી સરકારે આ ા ટ 
ફાળવી છે.  
 અ  ય ી :ભૂ યા વગર આપી દે .  

ઉ છલ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
*૨૩૪૦૧ ીમતી ઝંખના પટલ ે  (ચોયાસી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ાના ઉ છલ તાલુકામાં િે ય વનીકરણ 
કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૦ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
) 

૩૨૬ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૯૨.૭૭ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૧૩૩.૮૧ 

 
 ીમતી ઝંખનાબેન હ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસે એ ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
તાપી િજ ામાં ેિ ય વનીકરણ કાય મ હેઠળ વષ ર૦૧૮-૧૯ અને વષ ર૦૧૯-ર૦માં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ 
તાલુકાવાર રોપાઓ વાવવાની કામગીરી હેઠળ કેટલો ખચ થયો છે?  
 અ  ય ી : આ  મા  ઉ છલ તાલુકા પૂરતો છે.  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, આમ છતાં મારી પાસે મા હતી છે, આપ અનુમિત આપતા હોવ  
તો સ ય ીન ે મા હતી ટકમા ંઆપી દૂં .  
 અ  ય ી : ટકમાં આપી દોૂં .  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, ઉ છલ તાલુકાનો તો લેિખતમા ંજવાબ આપેલ છે. બાકીના જ ે

ણ તાલુકા છે એમા ંસોનગઢ તાલુકામા ં૧ર,૬૪,૮૧,૦૦૦ િપયાનો ખચ કરેલ છે, ઢોલવાણ તાલુકામા ંપ,૯પ, ૯૬,૦૦૦ 
િપયાનો ખચ કરેલ છે, યારા તાલુકામાં ૩,ર૧, ૧૭, ૦૦૦ િપયાનો ખચ કરેલ છે, આમ સમ  તાપી િજ ામા ંર૬, ૦૮, 

પર,૦૦૦ િપયાનો ખચ કરેલ છે.  
 ી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , ૩૯૦ 
હેકટરમા ંવાવેતર થયું છે અન ે િપયા ર૯ર લાખનો ખચ થયેલ છે. એમાં રોપા દીઠ કેટલો ખચ થયલે છે એનો ખાડો ખોદવાનો 
અને એના મેઇ ટેન સ માટે કેટલો?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, એમાં ૧પ સે ટીિમટર પહોળાઇ અન ેરપ સે ટીમીટર લંબાઇનો 
ખાડો ખોદવાનો ખચ .૮.રર પૈસા જટેલો થાય છે. એમનો બી  જ ે  છે રોપા દીઠ ખચ. એમાં વષ ર૦૧૮માં .૭૪.૯પનો 
એક રોપા દીઠ ખચ થયેલ છે. વષ ર૦૧૯મા ં .૬૦.૮પનો એક રોપા દીઠ ખચ થયલે છે.  
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ઉમરગામ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  
*૨૩૩૭૮ ી િપયુષભાઇ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં વલસાડ િજ ાના ઉમરગામ તાલુકામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા િવ તારમા ં
મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૧) ૨૦૪ હે ટર િવ તારમાં શ , નીલગીરી, બંગાળી 
બાવળ, આંબા, ગુલમહોર, પે ટોફોમ, રેઈનટી, લીમડા, 
કાજ વગેરે કારના રોપાનું વાવેતર કરવામા ંઆવેલ છેુ . 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૨) .૯૧.૨૩ લાખ 

 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , સામૂ હક વન 
િનમાણ યોજના હેઠળ વલસાડ િજ ાના ઉમરગામ તાલુકામાં વષ ર૦૧૯-ર૦માં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ કયા કયા 
ગામોમાં અને કેટલા િવ તારમાં કેટલા રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે? વષ ર૦૦૩ની સરખામણીએ દિ ણ ગુજરાતની 
અંદર ફોરે ટ સરવે ઓફ ઇ ડીયાના સરવેમાં વૃ ોની સં યામાં કેટલો વધારો થયો છે?  
 ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સાથી ધારાસ ય ીએ જ ે  પૂછયો છે એ મારા મત 
િવ તારનો જ છે. ટોટલ અમે જ ેવૃ ોનું વાવેતર કયુ છે, ર૦૪ હેકટરની અંદર ૩૪ ગામોની અદંર કરવામાં આ યું છે અન ેએમા ં
૧,૯૭,૦૦૦ છોડવાનું વાવેતર કયુ છે. એમણે ગામ માણે  પૂછયો છે તો જણાવું કે, ઉમરગામ મા તી તળાવથી દેહરી બે 
હેકટરનુ ંવાવેતર કરવામાં આવેલ છે અને ૧૬૦૦ છોડ રોપેલા છે. દેહરીથી ગોવાડા રોડ એક હેકટરનુ ંવાવેતર કરેલ છે અન ે
૮૦૦ છોડ રોપેલા છે. સં ણ ૯ હેકટરનું વાવતેર કરેલ છે, ૧૪૦૦ છોડ રોપેલા છે. દેહરીમાં ૧૮ હેકટરમાં વાવેતર કરેલ છે અન ે
૧૭૪૦૦ રોપાનુ ં વાવેતર કરેલ છે, કાલેરમાં પાંચ હેકટરમાં કરેલ છે અને આઠ હ ર રોપા રોપેલા છે. કલકારની અદંર ૮ 
હેકટરમા ંવાવેતર કરેલ છે અને અગીયાર હ ર છોડ રોપેલા છે. અછાર યોજનાની અંદર ૧૩ હેકટરનુ ંવાવેતર કરેલ છે અન ે
૧૧૨૦૦ રોપાઓનું વાવેતર કરેલ છે. ગોવાડામા ં૬ હેકટરમા ં૨૪૦૦ રોપાઓનું વાવેતર કરેલ છે. વંકાતની અંદર પાંચ હેકટરમા ં
૩૮૦૦ છોડ રોપેલા છે, સોહનની અંદર ૧૨ હેકટરમા ં૯૦૦૦ છોડ રોપેલા છે. તડગામની અંદર આઠ હેકટરમા ંપ૦૦૦ છોડ 
રોપેલા છે. આ રીતે ટોટલ ૩૪ ગામોની અંદર રોપાઓનું વાવેતર કરેલ છે અન ે૨૦૪ હેકટરમાં ૧,૯૭,૦૦૦ છોડ રોપવામા ં
આવેલા છે.  
 ી તુભાઇ હ. ચૌધરી : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ઉમરગામ તાલુકો ુ ં
દ રયાની ખારાશવાળો િવભાગ છે તો એને ખાસ કરીન ે ચેરના ઝાડ આવે છે તે ખારાશ અટકાવે છે. તો એ િવ તારની અદંર 
ચેરના ઝાડ કેટલા હેકટરમાં કઇ જ યાએ રોપવામાં આવેલા છે?  
 ી રમણલાલ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, અમારે યાં દ રયા િકનારો છે પણ ચેર કદરતી રીતે ઉગે જ છેુ . 
એટલ ેઅમ ેએનું આ વાવેતરમા ંચેરના ઝાડો રોપેલા નથી. નીલગીરી અને શ ના ઝાડ ખાસ ઉછેર કરીએ છીએ. એટલ ેજ ેપ ી 
િવ તાર છે તેમાં અમે નીલગીરી અન ેશ ના ઝાડો રોપવામાં આવેલા છે.  
 ી િવનોદભાઇ અ. મોર ડયા : માનનીય અ ય ી, હ એ ણવા માગંુ છ કે વલસાડ િજ ામા ંું ંુ સામૂ હક વન 
િનમાણ યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કરાયેલ વાવેતર પાછળ તાલુકાવાર કેટલા 
માનવ દન ઉ પ  કરવામાં આ યા અન ેમજરોને કેટલું ચૂકવ ં કરવામાં આ યુ ંૂ ? 
 ી રમણલાલ  ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, અમારા ટોટલ જ ેવલસાડ િજ ાના તાલુકા આવે છે તે છ તાલુકા 
આવે છે અન ેછ તાલુકાની અંદર ૬૩૧ હેકટરની અંદર ૫,૯૭,૦૦૦ છોડનું વાવેતર કરવામાં આવેલુ ંછે. તે પૈકી ૨ કરોડ ૮૨ 
લાખ ૧૧ હ ર િપયાનો ખચ થયલે છે. વંત રોપાઓ પાંચ લાખ અને એકાવન હ ર છે. એટલે ૯ર ટકા વંત છે.  

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચે  
*૨૪૮૪૭ ી રઘુભાઇ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે  ે બે 
વષમાં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧)  

મ િજ ાનું નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાની સં યા 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૧ પાટણ 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨ મહેસાણા ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો   (૨)  
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ખચ કરવામા ંઆ યો ? 
મ િજ ાનું નામ વષ 

ગરીબ ક યાણ 
મેળાનો ખચ  

૨૦૧૮-૧૯ ૩,૯૯,૧૬૭.૦૦ 
૧ પાટણ 

૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૩,૫૦,૪૮૪.૦૦ 

૨ મહેસાણા 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦  

 ી રઘુભાઇ મ.ે દેસાઇ : માનીનય અ ય ી, હ આપના ારા ણવા માગંુ છ કે પાટણ અને મહેસાણા િજ ામા ંું ંુ
કેટલા લાભાથ ઓ બાકી છે તેની યાદી છે કે કેમ? અને એકના એક લાભાથ  વારવારં  લાભ ન લઇ ય તો તેના માટે કોઇ 
ચો સ પ િત છે કે કેમ? અને ગરીબ ક યાણ મળેામાં લાભાથ ઓને વષમાં એક જ વાર મળેા મળતા હોય યારે જ ેપણ 
સહાય ચૂકવવાની હોય, દા. ત. મકાનનો એક હ ો હોય તો જયાં સધુી બીજ વષ ન આવે અને બી  મેળો ન ભરાય યાં સુધી ુ ં
મકાનનું કામ બંધ રાખવુ?ં મિશન મળવાનું હોય તો એ યાં સુધીમા ંતો પાક સૂકાઇ ય, તો સરકાર આમાં કોઇ સમય મયાદા 
નકકી કરવા માગે છે કે કેમ તે હ ણવા માગંુ છું ંુ .   
 અ  ય ી : લાભાથ ઓની યાદી બનાવવાની હોય છે ? હોય તો હા કહો ન હોય તો ના કહો.    
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આ ગરીબ ક યાણ મેળા છે એનું આયોજન ામ પંચાયત કરે 
છે. લાભાથ ઓની યાદી જ ેતે િવભાગો ન ી કરતા હોય છે.  
  અ  ય ી : એકના એક લાભાથ ને લાભ ન મળે એની કાળ  રાખવામાં આવે છે કે કેમ? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સરકારી િવભાગોમા ંએવા લાભાથ ઓનુ ંડિ લકેશન ન થાય ુ
એની કાળ  લેવાતી હોય છે. આમા ં અલગ અલગ િવભાગો હોય છે એ લાભાથ ઓ ન ી કરતા હોય છે અન ે એ એની 
ચકાસણી કરીને ન ી કરતાં હોય છે.  
  અ  ય ી : માનનીય રઘુભાઇ,  હવે કોઇ  બાકી  રહે છે? 
 ી રઘુભાઇ મ.ે દેસાઇ :  ગરીબ ક યાણ મેળાનું વષમાં એક જ વાર આયોજન થાય છે એના લીધે લાભાથ ન ે
સમયસર સહાય મળતી નથી. તેથી એના માટે કોઇ સમય મયાદા ન ી કરવા માગો છો કે કેમ?  ન હતર  મેળા ફકત  * 
(xxx) થઇ ય છે.  
  અ  ય ી : *(xxx) શ દો રેકડમાંથી દરૂ કરવામાં આવ ેછે.  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ધાનમં ી આદરણીય ી નરે ભાઇ મોદી જયારે આ 
રાજયના મુ યમં ી હતા યારે રાજયની અંદર ગરીબ ક યાણ મેળાનું આયોજન એક છેવાડાના ગરીબ લાભાથ ને સરકારની 
િવિવધ યોજનાનો લાભ હાથો હાથ મળ ેએના માટેની શુભ શ આત સન ર૦૦૯થી કરવામાં આવી હતી. સરકાર ીએ અલગ 
અલગ િવભાગોમા ં અમલમા ં મૂકવામા ં આવેલ િવિવધ યોજનાઓ આપણને આઝાદી મ ા પછી જ ે કોઇ યોજનાઓ રાજય 
સરકારે બનાવી એન ે મેળવવા માટેની જ ટલ વહીવટી યા હતી. એના કારણ ે ગરીબ લાભાથ ઓ અંતરીયાળ િવ તારમા ં
રહેતા વંિચત લોકો આવી યિકતલ ી યોજનાનો લાભ મળેવી શકતા નહોતા અથવા તો એમન ેમળતો નહોતો.  જ ેરીતે અલગ 
અલગ િવભાગોની ા ટો હોય છે એ ા ટોનો એક જ દવસ ેઅન ેએક જ જ યાએથી એક જ થળેથી હાથો હાથ લાભ મળે એ 
રીતે ત કાિલન મુ યમં ી આદરણીય નરે ભાઇ મોદી હતા એમણે આની શ આત કરી હતી. એનાથી ફાયદો એ થાય કે 
યિકતલ ી યોજનાનો ઝડપથી િનકાલ થાય, એક જ સમય ેએક જ થળે લાભાથ ઓને સહાયનુ ંસીધુ િવતરણ થાય અન ે

રાજય સરકારની િવિવધ ક યાણલ ી યોજનાઓની મા હતી અને સમજણ મળ.ે  
 અ  ય ી:માનનીય મં ી ી, આપે વાત કરી પરતુ માનનીય રઘુભાઇનો  હ  બાકી રહી ય છેં .  
 ી રઘુભાઇ મ.ે દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, હ એ ણવા માગંુ છ કે એમા ંસમય મયાદામાં સરકાર કોઇ ફેરફાર ું ંુ
કરવા માગે છે કે કેમ? આ સહાય વષમાં એક જ વાર મળેો થતો હોય યારે મળ ેછે. મકાન બનાવે એનો એક હ ો ચૂકવાઇ ય 
પછી બી  હ ા માટે બી  વષ ગરીબ ક યાણ મળેો ભરાય યાં સધુી રાહ વી પડે છે એટલે કે બી  હ ા માટે બી  વષની 
રાહ વી પડે છે તો એમા ંકઇ ફેરફાર કરવા માગો છો કે કેમં ? 
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હાથો હાથ ગરીબોને સહાય આપવામા ંઆવે છે.  
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે અ યારે ી ુ ં
નરે ભાઇ મોદી દશેના વડા ધાન બની ગયા છે. અ યારે આપણા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ છે. એટલે ી 
નરે ભાઇ મોદીને વડા ધાન રહેવા દો એને પાછા શા માટે મુ યમં ી બનાવો છો? ગરીબ ક યાણ મેળા કરવાનો ખચ 
બાબતની વાત કરી છે. એમાં પહેલા ગરીબ ક યાણ મળેાની અંદર જ ેલાભાથ ઓને ચેક િવતરણ કરવાનું આયોજન કરીએ 
છીએ, એમા ંલાભાથ ને ચેક વગરનું ફકત કવર જ મ ું  હોય તેવો કોઇ િક સો તમારી ણમાં આ યો છે કે કેમ?  

                                         
*  માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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 મારો બી   એ છે કે સરકારે એક મળેાનો જ ે ખચ કય  છે એમાં પાટણમાં ૩,૯૯,૧૬૭ િપયા  જયારે 
મહેસાણામા ં૩,પ૦,૪૮૪ િપયાનો ખચ બતાવેલ છે. ખરેખર ખચ છે એ દસ થી પંદર લાખ િપયા જવેો થતો હોય છે. આ 
સરકારી ખચ િસવાય અિધકારીઓન ે ફરજ પાડીન ે જ ે ખચ કરવામાં આવે છે, જ ે તમારા ચોપડે ન ન ધાતો હોય તેવો કોઇ 
અિધકારી ારા ખચ  કરાવો છો કે કેમ? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ વાત કરી કે, ી નરે ભાઇની વાત કરો 
છે. ી નરે ભાઇ એવા મુ યમં ી અહ યા બનીને ગયા છે કે જમેણે આ ગુજરાતનું નામ સમ  િવ માં રોશન કયુ છે. આજ ે
પાણી સાહેબ છે અન ેકાલ ેપણ ભારતીય જનતા પાટ ના જ મુ યમં ી બેસવાના છે. ી બળદેવભાઇ, તમારે તો સામ ેજ 

બેસવાનું છે એટલે એની િચંતા ના કરશો. (અંતરાય) ી િવર ભાઇ એની િચંતા કરવા ગુજરાતના છ કરોડ લોકો બેઠા છે, 
આશીવાદ આપે છે અન ે ી િવજયભાઇ છે અને ી િવજયભાઇ જ રહેવાના છે. બીજ કોઇ છે નહ  એટલે તમારી કોઇ ગેરસમજ ુ ં
હોય કે બી  કોઇ રીતે તમ ેઆમ દાણા દબાવતા હોય તો ભલૂી જ . અમારા ી િવજયભાઇ છે અને ી િવજયભાઇ રહેવાના, 
અમારી ભા.જ.પ.ની સરકાર રહેવાની છે, આજ,ે કાલ ે અન ે પરમ દવસ.ે(અંતરાય) માનનીય અ ય ી, આ તો એમણ ે
પોિલ ટકલ વાત કરી એટલ,ે ના, કરી હોત તો હ તો સીધે સીધોું .. 
   અ  ય ી : આવી ગયુ.ં ના, ના તમારો રદાર જવાબ આવી ગયો. હવે એમનો  બાકી છે. 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર :  માનનીય અ ય ી, એમણે વાત કરી ખચાની, એ ખચામાં આ જ ેખચ  આપણે 
કય  છે, એમા ં િજ ા િવકાસ અિધકારી મારફતે ણ લાખનો ખચ  થાય. એમા ં ફડ પેકેટ હોયૂ , વીજળીનો ખચ હોય, ડેટા 
એ ટીનો હોય, એમા ંબી  કોઇ ચેકના કવરો બનાવવાના હોય, લાભાથ ના કાડ કવર હોય, ટેજ પરના લાભાથ ના ગોળ 
િસ ા હોય, ટેજ બેનર હોય, ટેજના ચેક ખચ હોય એમ કરીને િપયા બે લાખ એના. મંડપ ફરાસના એનો ખચ િપયા એક 
લાખ ન વા  હ ર જવેો આપીએ છીએ. એટલે આ પંચાયત િવભાગ તરફથી કલ ણ લાખ ન વા  હ ર િપયા ુ આપણે 
આપીએ છીએ અને કોઇ કોરા કવર મ ા હોય અને આવી કોઇ ફ રયાદ આ બં ે િજ ાઓમાં િજ ા િવકાસ અિધકારી ીઓન ે
મળી નથી. 
 ડો. આશાબેન પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મારફતે માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગં છ કેુ ં , મહેસાણા 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૯માં યો યેલ ગરીબ ક યાણ મેળામાં કેટલા િવભાગોનો સમાવશે થયેલ હતો અને આ ગરીબ ક યાણ 
મેળામાં કેટલા લાભાથ ઓને િવભાગવાર કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી હતી? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર :  માનનીય અ ય ી, મ જ ે વાત કરી અને એમણે મહેસાણા િજ ો પૂછયો, 
મહેસાણા િજ ામાં કલ પંદર અલગ અલગુ  િવભાગો છે એમા ંઅ  અને નાગ રક પુરવઠા િવભાગ એમા ં૧,૮૩૪ લાભાથ ઓ, 
એમાં આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગના ચૌદ હ ર અન.ે. 
 અ  ય ી : આ પંદર િવભાગ વાંચશો ? 
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એક જ િમિનટ, નહ  વાર લાગે. 
 અ  ય ી : ના,ના લેિખતમા ંઆપી દે , લાંબો જવાબ પૂછે તો.  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ એમને બતાવી દઇશું , આમા ં કલ જ ે છે ુ ૫૦,૦૮૧ 
લાભાથ ઓ અને ખચ  ૧૦૫.૦૧ કરોડ િપયા અને બહેન ી આવશે તો આખી િવગતો એમન ેબતાવી દઇશ. 
 ી અજમલ  વ. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે, પાટણ િજ ામાં વષ ૨૦૧૯માં યો યેલ ગરીબ ક યાણ મેળામાં કેટલા િવભાગોનો સમાવેશ થયો હતો અને આ ગરીબ 
ક યાણ મેળામાં કેટલા લાભાથ ઓને િવગતવાર કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી? 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ વાત કરી કે, કલ કેટલા િવભાગોુ ? તો 
આમાં કલ પંદર િવભાગો છેુ . એમાં અ  અન ે નાગ રક પુરવઠા િવભાગ, આરો ય પ રવાર ક યાણ િવભાગ, ઉ ોગ-ખાણ 
િવભાગ, ઉ  પેટો કેિમકલ િવભાગ, કૃિષ અને સહકાર િવભાગ, પંચાયત ામ ગૃહ િનમાણ, ામ િવકાસ િવભાગ, બંદરો અન ે
વાહન યવહાર િવભાગ, મ ય ઉ ોગ િવભાગ, મહેસૂલ િવભાગ, વન અને પયાવરણ િવભાગ, મ હલા અને બાળ ક યાણ 
િવભાગ, શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગ, સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ, આ દ િત િવકાસ 
િવભાગ, મ અને રોજગાર િવભાગ આમ કલ ુ ૪૯,૦૫૩ લાભાથ ઓને િપયા ૩૯.૨૯ કરોડની સહાય આપવામા ંઆવી છે. 
 ી િ જશે મરે  : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કેુ ં , ી બળદેવભાઇએ જ ેસવાલ 
કય  કે, ગરીબ ક યાણ મળેાની જ ેસહાય આપો છો, આમાં તમ ેબીજ કોઇ ખચ કરો છોુ ં ? આમા ંતો સાહેબ એવુ ંથાય છે કે, 
"િચભડા કરતા બી મોટંુ" થઇ ય છે. આમાં તમ ેજ ેસહાય કરો છો એના કરતા તો ગરીબ ક યાણ મેળા પાછળના આયોજનનુ ં
ખચ વધી ય છે. તો એની િવગતો આપવા માગો છો કે કેમ? 
  ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ ક ુ ંકે, આમા ંઅ ય ખચ  વધી ય છે. 
હ આ સ માનનીય સભાગૃહના યાને મૂકવા માગંુ છ કેું ંુ , કે આ જ ેયોજનાઓ છે તેનુ ંઅલગ અલગ આયોજન થતંુ હતંુ. વષની 
શ આતમાં યારે તેનું આયોજન થાય અને લાભાથ  યારે અર ઓ કરે. ઘણી વખત એવું થતંુ હતંુ કે વષના અંત સુધી પણ 
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આ બચત રકમ પડી રહે. લાભાથ ઓને લાભ ન મળ.ે હ આ વાત ક  છ ું ં ંુ વષ ૧૯૯૫ પહેલાનંી. તે વખતે જ ેિવભાગો આયોજન 
કરતા હતા તેમાં લાભાથ ને મળવાનુ ંહોય તેમા ંવચેટીયાઓ લઇ જતા હતા. લાભાથ ને લાભ આપવામાં આવે એ લાભ એના 
ઘર સુધી પહ ચે તેના પહેલાં તો વચેટીયા લઇ જતા હતા. તેને પૂરેપૂરો લાભ નહોતો મળતો. ી રા વ ગાંધીએ પણ ક ું હતંુ 
તમને ખબર છે. એક િપયો મોકલું અને પંદર પૈસા પહ ચે છે. તેનો પૂરાવો છે. આ તો ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે ન ી કયુ કે 
એક િપયો મોકલું તો સવા િપયો, પી.પી.પી. ધોરણે કેમ સવા િપયાનું કામ ન થાય? જ ેવચેટીયાઓ લઇ જતા હતા એનો 
સરવાળો કરીએ તો જટેલી સહાય આપતા હતા એના કરતા વચેટીયાઓ આ સરકારની યોજનાનો વધારે લાભ લઇ જતા હતા. 
લાભાથ ઓન ેલાભ મળતો નહોતો. આ તો સીધે સીધંુ હાથોહાથ આપીએ છીએ. સામા ય આયોજનનો ખચ િપયા ૩ લાખ 
૯૯ હ ર. એટલ ે વાભાિવક છે કે વચેટીયાઓનું બંધ થઇ ય એટલે એમન ેન ગમ.ે આ તો ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબની 
સરકાર છે, ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબની સરકાર એક એક િપયો લાભાથ ન ેમળ ેએવુ ંઆયોજન કરે છે.  
 ી કરશનભાઇ પંુ. સોલંકી : માનનીય અ ય ી, મહેસાણા િજ ામા ંવષ  ૨૦૧૮-૧૯ના વષમાં ગરીબ ક યાણ 
મેળામાં તાલુકાવાર કેટલા લાભાથ ઓને કેટલો લાભ મ ો? (અંતરાય) 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એ જ ેવાત કરી કે વાડ અન ેચીભડા.ં રા ય સરકાર મહેસાણા 
િજ ામાં ૧૦૫.૦૧ કરોડ િપયા આપે છે. નાની રકમ નથી. પાટણમાં ૩૯.૨૯ કરોડ િપયા આપે છે. કોઇ નાની રકમ નથી. 
એટલે વાડ ચીભડાં ગળે એ વાત જ ેતમે કરો છો એ તદન ખોટી છે. બી  જ ેવાત કરી તેમાં મહેસાણા િજ ામાં ટાણામા ં
૧૫૫૪, કડીમાં ૩૧૩૯, વડનગરમાં ૩૪૪૦. 
  અ  ય ી : વાડ ચીભડાં ગળ ેએ જ ેવાત છે તેમાં ખરેખર તો તમારે એમ કહેવું ઇએ મં ી ી કે હવ ેવાડ જ રહી 
નથી. હવે ચીભડાં ગળતી નથી એમ.  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, સતલાસણામા ં ૩૦૯૨. ખેરાલ ુ ૨૯૪૨, બેચરા  ૪૭૪૫, 

ઝા ૨૭૬૬, મહેસાણા ૧૨,૨૭૮, િવ પુર ૪૮૧૭, િવસનગર ૧૧,૩૦૮ આમ ૫૦,૦૮૧ અને  ૧૦૫.૦૧ કરોડ િપયા 
જવેી રકમની સહાય એ િવ તારમા ંચૂકવી છે.  
 ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કે ું ંુ વષ ૨૦૦૯થી આ ગરીબ 
મેળા કરી ર ા છો. તો ગરીબ મેળામાં ગરીબ કોને ગણવામાં આવે છે અને છે ા ૧૧ વષથી આ ગરીબ મેળા થઇ ર ા છે. 
માનનીય મં ી ીએ ક ુ ંકે એક િજ ાની અંદર અદંા ત ૫૦,૦૦૦ ગરીબોએ લાભ લીધો. તો હજ સુધી કેટલા ગરીબો બ યા ુ
છે અને મહેસાણા િજ ાના એક િમિન ટરનું એક ગરીબ મેળામા ંનામ આ યું હતંુ અન ેતેમન ેલાભ આ યો હતો એ વાત સાચી 
છે કે ખોટી?  
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મ પહેલાં જ આ સ માનનીય સભાગૃહને ક ું કે પંચાયત 
િવભાગ એ આયોજન કરે છે. લાભાથ  ન ી કરવાનું કામ જ ેતે િવભાગો કરે છે. બાકી એમની કોઇ ફ રયાદ જ ેિવભાગની હોય 
એ િવભાગ એનો જવાબ આપી શકે. આ ેપ કરવાની તેમને ટેવ પડી ગઇ છે. એટલ ેખોટા આ ેપ કરે છે તેનો જવાબ આપવાનો 
રહેતો નથી.   

સુરત િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 
*૨૩૩૫૬ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતની ધોરણ-૯માં અ યાસ 
કરતી િવ ાથ નીઓન ેસાયકલ ભટે આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં કેટલી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૭,૬૩૫ 

 ી પૂણશ મોદી : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવાની કોિશશ કરીશ ું
કે તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ સરુત િજ ામા ંછે ા બે વષમાં તાલુકાવાર કેટલી સાયકલ ભેટ આપવામાં આવી? 
 ી રમણભાઇ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, સુરત િજ ામા ંકલ ુ ૧૦ તાલુકા છે. આ ૧૦ તાલુકામા ંસાયકલ 
આપવાની જ ેપ િત છે અન ેટાયબલ િવ તારમા ંિશ ણમાં ખૂબ જ ફેરફાર લાવવામા ં સાયકલનો મહ વનો ઉપયોગ થયો છે. 
એવી  સર વતી સાધના યોજના પહેલી િવ ા સહાયક યોજના હતી. એ માણે કામરેજ તાલુકામાં વષ ર૦૧૮-૧૯માં ૧પ૦ 
સાયકલ આપવામાં આવી અને વષ ર૦૧૯-ર૦ની અંદર ૧૯૧ સાયકલ આપવામાં આવી, ટોટલ ૩૪૧ સાયકલ આપવામા ં
આવી. ચોયાસીમા ંવષ ર૦૧૮-૧૯માં ૭૦ સાયકલ આપવામાં આવી અને વષ ર૦૧૯-ર૦ની અદંર ૭૦ સાયકલ આપવામા ં
આવી, ટોટલ ૧૪૦ સાયકલ આપવામાં આવી. સુરત સીટીમા ંવષ ર૦૧૮-૧૯મા ંરપ૬ સાયકલ આપવામાં આવી અન ેવષ 
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ર૦૧૯-ર૦ની અંદર ર૯ર સાયકલ આપવામાં આવી, ટોટલ પ૪૮ સાયકલ આપવામાં આવી.  વલસાડમા ંવષ ર૦૧૮-૧૯મા ં
ર૦ર સાયકલ આપવામાં આવી અને વષ  ર૦૧૯-ર૦ની અદંર ર૦૦ સાયકલ આપવામાં આવી, ટોટલ ૪૦ર સાયકલ 
આપવામાં આવી. ઓલપાડમા ં વષ ર૦૧૮-૧૯માં ૧૭૧ સાયકલ આપવામાં આવી અને વષ ર૦૧૯-ર૦ની અંદર ૧૭૦ 
સાયકલ આપવામા ંઆવી, ટોટલ ૩૪૧ સાયકલ આપવામા ંઆવી. માંગરોળમાં વષ ર૦૧૮-૧૯મા ં૭૪૯ સાયકલ આપવામા ં
આવી અન ેવષ ર૦૧૯-ર૦ની અંદર ૮૦૭ સાયકલ આપવામા ંઆવી, ટોટલ ૧પપ૬  સાયકલ આપવામા ંઆવી. મહવામા ંુ
તાલુકામાં વષ ર૦૧૮-૧૯માં પ૪૧ સાયકલ આપવામાં આવી અને વષ ર૦૧૯-ર૦ની અદંર ૪૦૭ સાયકલ આપવામાં આવી, 
ટોટલ ૧૦૦૧ સાયકલ આપવામાં આવી. બારડોલીમાં વષ ર૦૧૮-૧૯માં ૩૬૦ સાયકલ આપવામાં આવી અને વષ ર૦૧૯-
ર૦ની અંદર ૩૯૯ સાયકલ આપવામા ંઆવી, ટોટલ ૭પ૯ સાયકલ આપવામાં આવી. ઉમરપાડામા ંવષ ર૦૧૮-૧૯માં ૪૪૪ 
સાયકલ આપવામા ંઆવી અને વષ ર૦૧૯-ર૦ની અંદર ૩૮૮ સાયકલ આપવામાં આવી, ટોટલ ૮૩ર સાયકલ આપવામા ં
આવી. માંડવીમાં વષ ર૦૧૮-૧૯માં ૮૬૦ સાયકલ આપવામાં આવી અને વષ ર૦૧૯-ર૦ની અંદર ૮પપ સાયકલ આપવામા ં
આવી, ટોટલ ૧૭૧પ સાયકલ આપવામા ં આવી. આમ કલ ુ ૧૦ તાલુકામા ં વષ ર૦૧૮-૧૯મા ં ૩૮૦૩ સાયકલ આપવામા ં
આવી અને વષ ર૦૧૯-ર૦ની અંદર ૩૮૩ર સાયકલ આપવામા ંઆવી, ટોટલ ૭૬૩પ સાયકલો આપવામાં આવી. 
 ી મોહનભાઇ ધ. ઢો ડયા : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી હ એ ણવા ું
માગંુ છ કે ધોરણુ ં -૯મા ં અ યાસ કરતી અનસુૂિચત જન િતની ક યાઓને સાયકલ ભટે આપવાની યોજનાથી આ દવાસી 
સમાજના મ હલા સા રતા દરમાં થયેલ સુધારાની િવગતો શું છે? 
 ી રમણભાઇ ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, સમ  ગુજરાતની અદંર ૧૪ િજ ા અન ેપર તાલુકામા ંટાયબલ 
િવ તાર છે. તો ટાયબલ િવ તારમા ંપહેલા નામ હતંુ સર વતી સાધના યોજના એની નીચે સાયકલ આપવામા ંઆવી અન ેવષ 
૧૯૯પમાં મા  ૪૭ ટકા ભણતરનુ ં માણ હતંુ. સાયકલ આપવાની પ િત વષ ર૦૧૩-૧૪મા ંકરવામાં આવી અન ેએ પછી 
અ યારે સા રતાનું માણ ખૂબ જ સા  થયું છેં , આ દવાસી િવ તારમાં તમામ ઘરે આ દવાસી મ હલાઓ ભણતા થયા છે અન ે
દરની અંદર ૧૭.ર૦ ટકાનો સુધારો થયો છે.  

 
બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા પંચાયત ઘર બનાવવાની દરખા તો 

*૨૬૪૬૯ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર જજ રત અન ે ઘટતા 
પંચાયત ઘર નવા બનાવવાની કેટલી દરખા ત સરકાર 
સમ  પડતર છે, 

  (૧)  
પડતર દરખા તની સં યા 

મ તાલુકો 
જજ રત ા.પં. ધર ઘટતા ા.પં.ઘર 

૧ પાલનપુર ૧૮ ૦ 
૨ વડગામ ૧૦ ૦ 
૩ દાંતા ૫ ૦ 
૪ અમીરગઢ ૦ ૦ 
૫ ડીસા ૧૬ ૦ 
૬ દાંતીવાડા ૮ ૦ 
૭ ધાનેરા ૪ ૦ 
૮ થરાદ ૧૧ ૦ 
૯ વાવ ૭ ૦ 

૧૦ ભાભર ૨ ૦ 
૧૧ દયોદર ૨ ૦ 
૧૨ કાંકરેજ ૨૪ ૦ 
૧૩ લાખાણી ૧૦ ૦ 
૧૪ સુઈગામ ૨ ૦ 

 (૨) ઉ ત દરખા ત પડતર રહેવાના કારણો શા ંછે, 
અન ે

  (૨) તબ ાવાર મંજરી આપવાનું આયોજન કરેલ ૂ
હોવાથી. 

 (૩) યાં સુધી ઉ ત પંચાયત ઘરનુ ં બાંધકામ 
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૩) તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવ અ વય ે
તબ ાવાર કાયવાહી કરવામાં આવશ.ે 



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 
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 ી મહેશકમાર અુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમ ારા આ સંવેદનશીલ સરકારના માનનીય 
મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ છ કે આ ગામડાઓની જ ેસરપંચોને બેસવા માટેની અન ેગામનો વહીવટ ચલાવવા માટે જ ેુ ં
જ યા હોય છે. તો બનાસકાંઠા િજ ામા ં૧૧૯ જજરીત પંચાયતઘરો છે. મને જવાબ એવો આ યો છે કે તા.૩-૬-ર૦૦૬ના 
ઠરાવ અ વયે તબ ાવાર કાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે ૧૫ વષ અંદાજ ેથઇ ગયા છતાં પણ  આ ઠરાવનો અમલ ન થતો હોય 
તો આ સંવેદનશીલ સરકારને કહ છ કેું ંુ , બનાસકાંઠામા ંઆ જજ રત પંચાયતો છે એ કેટલા સમય પહેલાં બનાવવામાં આવી હતી 
અને તા.૩-૬-ર૦૦૬ના ઠરાવની િવગતો શું છે? બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર જજ રત પંચાયત ઘરો કેટલા સમયથી 
જજ રત છે? ૧૧૯ જજ રત પંચાયત ઘરો છે એ યારે બનાવવામાં આ યા હતા?   
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, રા ય સરકારે પંચાયત ઘરની જ ેનવી નીિત બનાવી છે એ વષ 
ર૦૦૬ કહે છે. પણ વષ ર૦૧૬ મારા જવાબમાં લખેલ છે કે તા.૩-૬-ર૦૧૬ના ઠરાવ અ વયે તબ ાવાર કાયવાહી કરવામા ં
આવશ.ે (અંતરાય) એ િ ટ ગ િમ ટેક હશ.ે સુધારાનુ ં િતપ ક છે એની અંદર ખંડ-૧ની પહેલી લીટી િત પ કમાં લીધી 
છે. ણ વષની અંદર પંચાયત ઘરની નવી નીિત અમલમાં આવી. આ સ માનનીય સભાગૃહનુ ં યાન દોરવા માગંુ છ કેુ ં , 
પંચાયત ઘરની નવી નીિત અમલમાં આ યા પછી આપણા ગુજરાતની અંદર નવા ામ પંચાયતના મકાનો આપવાની શ આત 
કરી. એમણે ક ું કે આ નીિત કઇ છે? આ નીિત અમલમાં આવી એમાં તા.૩-૬-ર૦૧૬નો પ રપ  છે એ માણ ેઆપણે ામ 
પંચાયતના મકાનો માટે ૧૦ હ ર કે તેથી વધારે વસિત હોય તો રર લાખ િપયા, ૫ થી ૧૦ હ રની વસિત હોય તો િપયા 
૧૮ લાખ, ૫ હ રથી ઓછી વસિત હોય તો ૧૪ લાખ િપયા, આ રીતે નવા પંચાયત ઘરોની નીિત અમલમા ંમૂકવામા ંઆવી 
છે. આ માણે આપણે ઇએ તો નવી નીિત અમલમા ંઆ યા પછી બનાસકાંઠાની અંદર ૧૫૪ નવા પંચાયત ઘરોની મંજરી ૂ
આ રા યની સરકારે આપી છે. એના માટે નાની રકમ નથી. િપયા રર૬૪ લાખ જટેલી માતબર રકમ બનાસકાંઠામા ંઆ ૧૫૪ 
નવા મકાનો બનાવવા માટે આ યા છે. માનનીય ધારાસ ય ીનુ ં યાન દોરી બી  વાત એ કરવા માગંુ છ કેુ ં , માનનીય 
ધારાસ ય ીએ તા. ર૦-૧ર-ર૦૧૮ના રોજ પ  લ યો હતો અને એમણે ૧ર ામ પંચાયતોની રજઆત કરી હૂ તી. એમનુ ં
યાન હશે કે એમણે રજઆત કરી હતી એનાથી ૂ ૪ વધારે ામ પંચાયતોના મકાનો નવા આ રા ય સરકારે મંજર કયા છેૂ . આ 

રા ય સરકારે પ ાપ ીથી ઉપર ઉઠીન ે યારેય યું નથી. ામ પંચાયત ક ેસની છે કે ભા.જ.પ.ની? તાલુકા પંચાયત હોય કે 
િજ ા પંચાયત હોય, છેવાડાના યિ તનો િવકાસ થાય, છેવાડાના યિ તને તકલીફ ન પડે એનું યાન રાખીને આ રા ય 
સરકારે કામ કય ુછે. એ માણે ૧૫૪ ામ પંચાયતોને મંજરી આપી છેૂ . ૧૧૯ ામ પંચાયતોની એમણે વાત કરી. એમા ં૭૬ 

ામ પંચાયતો એવી છે કે એ પોતાના મકાનમા ંબેસ ેછે. કદાચ એની અદંર યાકં નાની મોટી મુ કેલી હશ ેપણ સાવ જજ રત કે 
પડી ય એવું નથી. આજ ેપણ ૭૬ ામ પંચાયતો એના મકાનમા ંબેસે છે.  
 અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, આપે આંકડો આ યો ૧૧૯નો એના ઉપરના કોલમમા ં લ યું છે કે જજ રત ામ 
પંચાયત ઘરો.  
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, જજ રતમા ં રપેર ગ થઇ શકે એવુ ં હોય. એના માટે યારે 
દરખા ત આવતી હોય છે યારે કાયપાલક ઇજનેર અન ે િજ ા િવકાસ અિધકારી થળ ઉપર જઇ ચકાસણી કરે, એનો 
અિભ ાય આપે અન ે જજ રત હોય, જજ રતની યા યામાં આવે તો સરકાર એની કાયવાહી કરતી હોય છે. માનનીય 
અ ય ી, હ એ જ કહ છ કેું ું ંુ , ૧૧૯ છે એમાંથી ૭૬ એના મકાનમાં બેસે છે. બાકીના ૪૩ છે એમાંથી ૩૦ સરકારી મકાનમા ં
કો યુિનટી મકાનમા ં બેસે છે અને બાકીની ૩ ભાડાના મકાનમાં એક માિલકીના મકાનમા,ં એક ડેરીમા ં અને એક મં દરના 
મકાનમા ં બેસે છે. આ રીતે આપણી દરેક ૧૧૯ ામ પંચાયતનો વ હવટ ચાલે છે અને એની તબ ાવાર જ ે કાંઇ નીચેથી 
દરખા ત આવશે એ માણે એની િવચારણા રા ય સરકાર કરશ.ે  
  ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી મં ી ી પાસે ણવા માગંુ છ કેુ ં , એમના 
જવાબમાં થરાદ િવ તારમાં ૧૧ પંચાયતો જજ રત છે તો આ જજ રત પંચાયતો કેટલા સમયમાં બનશ ે અન ે આ જજ રત 
બનાવાનું કારણ શું છે? અને આપે જવાબ આ યો છે ૭૬ પંચાયતો જજ રત મકાનમાં બેસે છે તો કોઇ પણ હાદસો બનશે તો 
એની જવાબદારી કોણ લેશ?ે   
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, પહેલું આપના યાન ેમૂકવામા ંમાગંુ છ કેુ ં , બનાસકાંઠામા ં ામ 
પંચાયતની સં યા છે એ પણ મોટી છે. ૮૦૦ ઉપરાંતની ામ પંચાયત બનાસકાંઠા િજ ામા ંછે અન ેએની મ કીધંુ એમ ૧૫૪ 
જટેલી નવી ામ પંચાયતો મંજર કરી છે અને એમણે જ ેવાત કરી કે જ ેમકાનો ૂ છે એ મકાનોની દરખા ત નીચેથી આવી છે એ 
હાલ ચકાસણી હેઠળ િજ ા િવકાસ અિધકારી અન ેકાયપાલક ઇજનેર એનો અિભ ાય આપે એ માણ ેએની જ ેકાંઇ કાયવાહી 
કરવાની થતી હશે એ માણે એની િવચારણા રા ય સરકાર કરશ.ે  
 અ  ય ી : માનનીય ઋિષકેશભાઇ, (અંતરાય) એક િમિનટ.. 
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, આ જજ રત પંચાયતો છે તો એ ગમે યારે પડી શકે તેમ છે અન ે
કાંઇ હાદસો થશ ેતો કોની જવાબદારી રહેશ?ે એ કેટલા સમયમાં થશ?ે 
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 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, જ ે પંચાયતો એકદમ જજ રત જવેી છે મ કીધંુ એ માણ ે
કો યુિનટી હોલ અને બી  મકાનમાં બેસે છે અને અ યારે એમને કોઇ તકલીફ છે ન હ અને માનનીય અ ય ી, જનું મકાન ૂ
થાય (અંતરાય)... 
 અ  ય ી : માનનીય સ ય ી યારે એમ કહે છે કે, આ ૧૧ જ ે ામ પંચાયત છે એ ખૂબ જજ રત છે તો ચકાસાવી 
લેવાયન?ે  
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ચકાસણી કરાવી લઇશ.  
 અ  ય ી : આપની પાસ ેએ એટલુ ંતો માગે છે. 
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : તમારી ૧૧ પંચાયતોની યાદી તમે આપ  એની હ ચકાસણી કરાવી લઇશું .  
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ :  માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મંું ી ી પાસે ણવા માગંુ છ કે બનાસકાંઠા ુ ં
િજ ામાં તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ પંચાયતની નવી નીિત મુજબ રપેર ગ માટે કોઇ ા ટ ફાળવલે છે કે કેમ? અન ે
ફાળવલે હોય તો એની િવગત આપવી અને સાથ ે સાથે હ મં ી ીને અન ે સરકારને અિભનંદન એટલા માટે આપંુ છ કે ું ંુ
િવસનગરની અદંર તાલુકા પંચાયત મુખ ક ેસના છે છતાં તાલુકા પંચાયત સદન બનાવવા માટે માતબર રકમ િપયા અઢી 
કરોડ સરકારે ફાળવી છે એટલે એમનો પણ આભાર માનું છંુ.  
 ી જય થિસંહ   ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એમણે જ ેવાત કરી એ નવી નીિત સરકારની બ યા પછી નવી 
પંચાયતો પણ મંજર કરી અને રપેર ગ માટે પણ એક પંચાયતને િપયા પાંચ લાખ જટેલી રકમ આપવામા ંઆવે છેૂ . એમા ં
નીચેથી જ ે રપેર ગની દરખા ત આવે એની પણ િવચારણા કરે છે. પંચાયત િવભાગના તા.૩૦-૪-૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ 
વષ ૨૦૧૬-૧૭થી પંચાયત ઘર રપેર ગ કરવા માટેની યોજના અમલમાં મૂકવામા ંઆવી છે. બનાસકાંઠા િજ ામાં કલ ુ ૬૪ 

ામ પંચાયતના મકાનોના રપેર ગ માટે .૩૨૦ લાખનુ ં અનુદાન પણ મંજર કરવામાં આ યુ ં છે અન ે એ ૂ ૬૪-૬૪ ામ 
પંચાયતોના રપેર ગના કામ પૂણ થયેલ છે.  
 અ  ય ી : માનનીય શલૈેષભાઇ. 
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, એમણે જવાબમાં જણા યું કે જજ રત ામ પંચાયત ઘરોની કલ સં યા ુ
૧૧૯ છે. જ ેદરખા તો આવી છે એની સં યા પણ ૧૧૯ છે. એમના જવાબમા ંએમણ ેજણા યુ ં કે ણ ભાડાના મકાનમા ંછે, 
એક ડેરીના મકાનમાં છે, એક મં દરમાં છે અને એક અ ય જ યાએ છે. જ ેભાડાના મકાનમા,ં એક ડેરીમા,ં મં દરમાં કે અ ય 
જ યાએ છે એ મકાનો જજ રત છે. જ ેમકાનો જજરીત છે એન ે સરકાર કઇ રીતે ા ટ આપશ?ે અને ભાડાના મકાન ભાડે 
આપનાર તૈયાર ન થાય, ડેરીના મકાનમાં ડેરી તૈયાર ન થાય અન ેમં દરમા ં ામ પંચાયત ચાલે છે એ કઇ જ યાએ ચાલ ેછે 
એનો જવાબ ઇએ છે.  
 ી જય થિસંહ  ચં. પરમાર : માનનીય અ ય ી, મ એમને વાત કરી કે જ ેકાઇં ામ પંચાયતો આપણી છે એનુ ં
મકાન જજરીત થવાને કારણે એ જ ેમકાનો છે એ બી  મકાનની અંદર બેસે છે એટલે જજરીત મકાનમાં અ યારે નથી બેસતી 
પણ ભાડાના મકાનમાં અ યારે બેસ ેછે કે કો યુનીટી હોલની અંદર બેસે છે. એમાં જ ેધાનેરાની આિસયા ામ પંચાયત છે એ 
મં દરના મકાનની અદંર અ યારે એમનો વહીવટ કરે  છે. જ ે જજરીત હોય એને હાલ પૂરતી િશફટ કરી છે અને બાકીની 
કો યુનીટી હોલમાં ીસેક છે. ભાડાના મકાનમા ં૩ છે. આ રીતે યાં બેસીને ામ પંચાયતનો વહીવટ િશફટ કરીન ેકરે છે.  

 ખેડ ા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
*૨૩૩૭૭ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ાના ખેડ ા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૩ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં) 

૯૩ 
 

 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કુલ 
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૮.૧૨ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૪૯.૬૪ 
 

 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, પહેલા તો હ મુ યમં ી ીને અિભનદંન પાઠવીશ કે એમણે જ ેું
ગુજરાતને હરીત ાંિતમાં ફરેવવાનો િનણય લીધો છે અન ે૧૦ કરોડ કરતા પણ વધારે વૃ ો વાવવા એ અિભયાનમા ંઅમારા 
ગૃહમં ી ીના અને મારા મત િવ તારમાં ૯ એકરનું જડે ર વન બના યું એના માટે પણ અિભનંદન પાઠવુ ં છંુ. ગત વષ 
કોપ રેશને પણ ૧૦ લાખ કરતા વધારે વૃ ો વા યા છે. માનનીય મં ી ીને પૂછવા માંગંુ છ કે આપણે વનીકરણ કાય મ ુ ં
અંતગત જ ેખેડ ામા ંજ ેવૃ ો વા યા એ કેટલા વૃ ો વા યા વષ ર૦૧૮-૧૯ અન ેવષ ર૦૧૯-ર૦ની િ થિતએ? આ વૃ ો 
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વા યા પછી એના જતનની જવાબદારી કોની હોય છે? અને કેટલા વૃ ો વીત છે? કેટલા મૃત થયા છે? અને આપણે ચો સ 
જવાબદાર તરીકે કોઇને નીમીએ છીએ કે કેમ? બી   છે કે માનનીય મુ યમં ી ીની જ ેનેમ છે કે હ રત ાંિત કરવી, ીન 
ાંિત કરવી તો કેલે ડરવાઇઝ આપણે કોઇ કેલે ડર બના યુ ંછે કે આ િજ ામા,ં આ તાલુકામાં આટલા વૃ ો વાવવા અન ેએન ે

મે ટેઇન કરવા? જમે કે કાકંરેજ તાલુકાની અંદર હારીજની અદંર જમે રણ િવ તાર વધતો ય છે અને ગાંડા બાવળ વધતા ય 
છે તો એને અટકાવવા માટે કોઇ ખાસ પગલાં લીધાં છે કે કેમ?  
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, ખેડ ા તાલુકાનો  છે. માનનીય મં ી ીએ અમારા જડે ર 
વનમા ંપણ સરકારની કામગીરી િબરદાવી એ બદલ એમનો પણ આભાર માનુ ંછ અને આપ સાહેબનો આભાર એટલા માટે ુ ં
માનવો પડે કે આપ પણ પયાવરણ ેમી છો અને રાજય સરકારના દરેક વન મહો સવોમાં આપનું માગદશન મળે છે અન ે
એટલા માટે જ વષ ર૦૧૯મા ંભારત સરકારના જ ેસરવ ેઓફ ફોરે ટ થયો એમાં ગુજરાતમા ંવૃ  આ છા દત િવ તારમા ં૧૦૦ 
ચોરસ િકલોમીટરમાં વધારો થયો છે.  
  અ  ય ી : જતનની જવાબદારી કોની? એનું કોઇ કેલે ડર બનાવલેું છે? 
 ી ગણપતિસંહ વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, જવાબદારી વન િવભાગની જ હોય છે. ભારત સરકાર ૧૦-૧૦ 
વષનું કેલે ડર બનાવે છે પછી એમનો બી   હતો વંત રોપાની ટકાવારી તાલુકાવાર એમણે જ ેકીધંુ છે તો હમતનગરમા ંં
૧૩૦ હેકટરમા ં વાવેતર કરેલ છે, ઇડરમાં વાવેતર કરેલ છે, વડાલીમા ં ૩પ હેકટરમા ં વાવેતર કરેલ છે. િવજયનગરમાં ૩૬૭ 
હેકટરમા ં વાવેતર કરેલ છે. ખેડ ામાં ૧૮૩ હેકટરમાં વાવેતર કરેલ છે. કોસીનામાં ૩૯૦ હેકટરમાં વાવેતર કરેલ છે. બંન ે
વષનું ટોટલ મારીએ તો બંને વષ મળીને ૧૮૩પ.૮૪ હેકટરનું વાવેતર થયું છે. ૧૩,૭૦,૦૦૦ રોપા વા યા છે અને વંત 
રોપાની ટકાવારી ૮૩.પ૦ છે.  

  તાપી િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 
*૨૩૩૫૯ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તાપી િજ ામા ં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ં
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલા બાળકોન ે
આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આ યો? 

  (૨) ૫૭,૯૭૫ 

 ી અરિવંદ શા.ં રાણા : માનનીય અ ય ી, આ દ િત િવ તારમાં દૂધ સં વની યોજના ખૂબ જ લોકિ ય બની 
છે. આ યોજનાથી શાળામાં બાળકોની હાજરી પણ ખૂબ સારી રહે છે યારે મારે માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવુ ંછે કે. દૂધ 
સં વની યોજનાનો હેતુ શું છે? આ દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ યારથી શ  થયો છે? 
 ી રમણલાલ  ના. પાટકર : માનનીય અ ય ી, દૂધ સં વની યોજનાનો ઉ ેશ ખૂબ જ સારો છે. આપણે સૌ 

ણીએ છીએ કે સમયાંતરે દેશ અને ગુજરાતનો િવકાસ થાય આ ઉ ેશ સાથે ભારતીય જનતા પાટ  આગળ વધી રહી છે. આ 
દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે વષ ર૦૦૭ ની અદંર દૂધ સં વની યોજનાનો અમલ કય  હતો. દૂધ સં વની 
યોજનાના કારણે આ દવાસી િવ તારમા ંબાળકોને એમના વનની અદંર કપોષણ રહી ય છેૂ . વાભાિવક રીતે ોટીનનો 
અભાવ, કેિ શયમનો અભાવ, િવટાિમનો અન ેખનીજત વોનો અભાવ હોય છે. આના કારણ ેદૂધ ર૦૦ એમ.એલ. લેતા થયા. 
આમાંથી એમન ેશિ ત મળે અન ેભણવામા ંઉ ેજના મળે એના કારણે આજ ેિશ ણની અંદર ખૂબ આગળ વધી ર ા છે. આ 
યોજના ખૂબ જ ઉપયોગી છે. 
 ી સુિનલભાઇ ર. ગામીત :  માનનીય અ ય ી, આપના ારા હ માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કે દૂધ ું ંુ
સં વની યોજના આ દવાસી િવ તારમાં લવેરવાળું દૂધ આપવામા ંઆવે છે. એનાથી બાળકોને નુકસાન થાય છે કે કેમ? જ ે
લેવરવાળું દૂધ આપવામાં આવે છે તે યુ ટિશયન પાસે એની સલાહ-સૂચન લેવામાં આવી છે કે કેમ? 

 ી રમણલાલ ના. પાટકર : આ દૂધ  પીવાના કારણ ેકોઇ તનુ ંનકુસાન થતંુ નથી. આ દૂધ એ સવ મ આહાર છે. 
આ દૂધ યારે આપવામા ં આવે છે યારે બે એજ સીઓ ારા સ ટફાઇડ કરવામા ં આવે છે. દૂધ મંડળો હોય જને ે કો ટા ટ 
િસ ટમની અંદર આપવામાં આવે છે. એમના ારા શાળાની અંદર આપવામાં આવે છે. ગુજરાતના ટાયબલ િવ તારની ટોટલ 
૮૯૦૦ જટેલી શાળાઓ છે એમા ં૭ લાખ કરતા વધારે બાળકોન ેદૂધ આપવામાં આવે છે. 

રા યમાં િસંહ, િસંહબાળ, દપડા અને દપડાના બ ચાના મૃ યુ 
*૨૪૯૦૧ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.-



ફા ગુન ૧૫, ૧૯૪૧ શાકે 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર રા યમાં િસંહ, િસંહબાળ, દપડા અને 
દપડાના બ ચાના મૃ ય ુથયા,  

  (૧) છે ા બે વષમા ં િસંહ, િસંહબાળ, દપડા અને 
દપડાના બ ચાના મૃ યનુી વષવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 

વષ િસંહ િસંહ બાળ દપડા દપડાના બ ચા 
૨૦૧૮ ૫૯ ૫૪ ૧૧૬ ૪૫ 
૨૦૧૯ ૭૯ ૬૯ ૧૩૪ ૪૫  

 (૨) ઉકત મૃ યુમા ં અકદરતીુ  રીતે કેટલા િસંહ, 
િસંહબાળ, દપડા અને દપડાના બ ચાના મૃ યુ થયા, 
અન ે

  (૨) અકદરતીુ  રીતે િસંહ, િસંહબાળ, દપડા અને 
દપડાના બ ચાના મૃ યુની વષવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 

વષ િસંહ િસંહ બાળ દપડા દપડાના બ ચા 
૨૦૧૮ ૬ ૪ ૩૪ ૧૦ 
૨૦૧૯ ૫ ૨ ૪૫ ૬  

 (૩) અકદરતી મૃ યુ રોકવા સરકારે શા પગલા ંુ
લીધા?ં 

  (૩) તા કાિલક સારવાર માટે વેટરનરી ઓ ફસરની 
િનમણૂક, વ ય ાણી િમ ોની િનમણૂક, ટેકરોની િનમણૂક, કવા ૂ
ફરતે પેરાપીટ વોલ બનાવવી, રે વે લાઇનની આજબાજ ફે સ ગ ુ ુ
બનાવવી, સાઇનેજ બોડ મૂકવા, વન િવ તાર અને અ યાર ય 
િવ તારમાંથી પસાર થતા ર તાઓ ઉપર પીડ ેકર મૂકવા, 
સાસણ ખાતે અ તન હોિ પટલ તથા લાયન એ યુલ સ 
કાયરત, ટાફને વોકીટોકી ફાળવવી વગેરે પગલા ં લેવામા ંઆવેલ 
છે. 

 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, મારા ની અંદર િસંહ, દીપડા, દીપડાના બ ચાંઓ આની મૃ ય ુ
માટેની િવગતો માગી છે. જ ે િવગતો સરકાર ીએ સારી આપી છે. કેમ કે મા યા િવના છટકો જ નથીુ . જગલમા ં મોર નાચા ં
િકસને દેખા. આમાં કઇ ખબર જ ન પડે. હ માનું છ કે િસંહું ંુ , િસંહ બાળના મૃ યુ થયા હશ.ે એમાં મારો બી   છે કદરતી ુ
મૃ ય,ુ અકદરતી મૃ યુ એનો ભદેભાવ કેવી રીતે ન ી કરવોુ ? અકદરતી મૃ યુ ઘણી વખત જગલમાં રહેતા આ દવાસીુ ં , ખેડતોને ૂ
એક  મુ કેલી પડે છે. જગલી નં વર હમલો કરે છેુ , યારે વબચાવની અંદર  કોઇપણ માણસ ડફે સમા ં બચાવ માટેનો 

ય ન કરે છે. એ િવચારતો નથી કે આ કાયદો છે તો દીપડા, િસહંને મારીશ તો સ  થશ.ે ઘણી વખત િસંહ િશકાર કરતા 
કરતા ખેડતોની વાડીની અંદર પડે છે અને મૃ યુ થાય છેૂ . બે- ણ દવસે ખેડતન ેખબર પૂ ડે છે, યારે આ જગલ ખાતાના ં
અિધકારીઓ મોટા માણમાં પૈસા માગતા હોય છે. ન હતર આ કેસમાં ફીટ કરી દવેામાં આવશ.ે યાં પોલીસ નથી હોતી કે 
લોકો નથી હોતા. જગલના અિધકારી િનણય લ ે છે કે મૃ ય ુ કદરતી કે અકદરતી થયેલ છેં ુ ુ . એમાંથી બચાવવા માટે શું કરવા 
માગો છો? બચાવવા માટેનું િલ ટ આ યું છે એ સમ  શ યો છંુ. પણ યવ થાની અંદર વ ય ાણીઓને બચાવવા માટે 
અલગ અલગ વ તુઓ યાને રાખવામાં આવી છે, એમાં ટેકરોની િનમણૂક લખવામાં આવેલ છે. હકીકતમાં ટેકરની િનમણૂક 
હોય તો કેવી રીતે ટેકરની િનમણૂકથી બચી શકાય એ સમ  શકાતંુ નથી. 
 ી ગણપતિસંહ  વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, િસંહ ગુજરાતનુ ંગૌરવ છે અને ગુજરાતની ઓળખ પણ છે. એના 
સંવધનમા ંરા ય સરકારે ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે અન ેમને કહેતા ગૌરવ થાય છે કે વષ ર૦૧૯મા ંઅકદરતી મૃ ય ુમા  ુ ૭ 
િસંહોનું થયું છે અને ી િવ મભાઇનો  છે કે અિધકારી ન ી કરતા હોય છે. એમણે અમારા અિધકારી ઉપર આ ેપ કયા છે. 
પી.એમ. રપોટ થાય છે, યા ં રપોટમા ંજ ેકારણ આ યું હોય એના આધારે એનુ ંમૃ ય ુન ી થતંુ હોય છે. કદરતી મૃ ય ુઅન ેુ
અકદરતી મૃ ય ુવ ચેનો ભેદ છેુ .  કદરતી મૃ ય ુએટલે વૃ ા અવ થાથીુ  કે પછી અંદરો અદંર ફાઇ ટગથીં .. 
  અ  ય ી : ો રીનો સમય પૂરો થાય છે. નેક ટ. 

અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 

આણંદ અને ખેડા િજ ાની શાળામાં િસ ટ ના ઓરડાઓે  
૨૪૯૩૯ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંસી ટે ના કેટલા ઓરડાઓ છે, 

  (૧)  
િજ ો િસ ટ ના ઓરડાની સં યાે  

આણંદ ૩૭૮ 
ખેડા ૬૭૪  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
ઓરડાઓ કાયરત/વપરાશલાયક છે અને િજ ાવાર કેટલા 
ઓરડાઓ બંધ હાલતમાં છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો કાયરત ઓરડાની 

સં યા 
બંધ હાલતવાળા 

ઓરડાની 



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 
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સં યા 
આણંદ ૨૬૬ ૧૧૨ 
ખેડા ૪૮૮ ૧૮૬  

 (૩) ઉ ત ઓરડાઓ બંધ હાલતમાં હોવાના શા 
કારણો છે? 

  (૩) જજ રત હોવાને કારણ ે

--------- 
સાણંદ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  

૨૩૪૧૨ ી કનુભાઇ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ િજ ાના સાણંદ તાલુકામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે,  

  (૧) ૨૯,૦૦૦ રોપાનુ ં

 (૨) તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) લીમડા, પે ટોફોમ, કાશીદ, કણ , ગુલમહોર, 
ગરમાળો, બોરસ ી, નીલગીરી, દેશી બાવળ 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આવેલ છે? 

  (૩) િપયા ૩૩.૫૧ લાખ 

--------- 
ભ ત કિવ નરિસંહ મહતા યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે ે  

૨૩૩૬૯ ી દેવાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં રા ય સરકારની ટે લેટ આપવાની યોજના 
અંતગત ભ ત કિવ નરિસંહ મહેતા યુિનવિસટી, જનાગઢ ૂ
મારફત કલ કેટલા િવ ાથુ ઓને ટે લટે િવતરણ કરવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૬૧૬૨ ૧૬૫૪૭ ૧૬૭૦૫ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૮૯૦.૮૦ ૧૧૨૪.૬૭ ૧૧૧૩.૭૨ 
  

--------- 
અરવ ી િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

૨૩૪૨૯ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : 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 અરવ ી િજ ા માટે સન ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૨,૩૦,૯૫,૮૦૦/- 
   

--------- 
ઉ છલ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૪૩૬ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઉ છલ, િજ.તાપી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 

  (૧) હા,  
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 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) . ૩,૮૭,૯૦,૨૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 

૨૩૩૫૨ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપૂરા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતની ધોરણ-૯મા ં અ યાસ 
કરતી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં કેટલી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૨૨,૨૬૬ 

--------- 
સુરત િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 

૨૩૩૫૪ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં અનસુૂિચત જન િતની ધોરણ-૯માં અ યાસ 
કરતી િવ ાથ નીઓન ેસાયકલ ભટે આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં કેટલી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૭,૬૩૫ 

--------- 
દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર જ યાઓૂ  

૨૪૯૫૧ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અન ે
પંચમહાલ િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની ઉ ર 
બુિનયાદી આ મશાળાઓ અને આ મશાળાઓમાં કેટલી 
જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ . 

  (૧)  
િજ ો મંજર જ યાૂ  
દાહોદ ૯૬૯ 

પંચમહાલ ૨૬૫  
 (૨) તે પૈકી કેટલી જ યાઓ ભરેલી અને કેટલી 
ખાલી છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો ભરાયેલ જ યા ખાલી જ યા 
દાહોદ ૬૭૭ ૨૯૨ 

પંચમહાલ ૧૭૨ ૯૩  
 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) વતમાન નીિત મુજબ આ જ યાઓ ભરવાની 

કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે. 
--------- 

અરવ ી િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  
૨૩૪૨૮ ી રાકશભાઈ શાહે  (એલીસિ જ) : 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 અરવ ી િજ ા માટે સન ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૨,૩૦,૯૫,૮૦૦/- 
   

--------- 
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નિસગ ઇિ ટટયૂટ, અમદાવાદ મારફત ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  
૨૩૩૭૬ ી દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : 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 નિસગ કાઉિ સલ-નિસગ ઇિ ટટયૂટ, 
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 

૫૪૯૩ ૫૦૪૦ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમાં) 

૩૦૨.૭૬ ૩૪૨.૫૬ ૦ 

 
--------- 

સાયલા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
૨૩૩૯૩ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર િજ ાના સાયલા તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૫૫ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
) 

૨૪૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૯.૧૧ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૯૨.૯૬ 

 
--------- 

ઉમરગામ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  
૨૩૪૦૫ ી અરિવંદ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં વલસાડ િજ ાના ઉમરગામ તાલુકામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા િવ તારમા ં
મુ ય વે યા કારના રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૧) ૨૦૪ હે ટર િવ તારમાં શ , નીલગીરી, બંગાળી 
બાવળ, આંબા, ગુલમહોર, પે ટોફોમ, રેઈનટી, લીમડા, 
કાજ વગેરે કારના રોપાનું વાવેતર કરવામા ંઆવેલ છેુ . 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે?  

  (૨) .૯૧.૨૩ લાખ 

--------- 
સાગબારા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૮૭ ી જગદીશભાઈ પટલ ે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં નમદા િજ ાના સાગબારા તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર(હ ટરે માં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૫ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૨૧૫ 
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 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ંવષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦.૮૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૧૦૩.૪૬ 

 
--------- 

મોરબી િજ ાની શાળામાં શૌચાલયની સુિવધા 
૨૩૪૪૨ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ામાં કેટલી ાથિમક શાળાઓમા ંક યાઓ અને કમારો ુ
માટેના શૌચાલયોની સિુવધા ઉપલ ધ છે, 

  (૧)  
સરકારી ાથિમક શાળા ૫૯૭ 
િબન-અનુદાિનત ાથિમક શાળા ૨૦૮ 
અનુદાિનત ાથિમક શાળા ૦૧  

 (૨) કેટલી શાળાઓમાં શૌચાલયોની સુિવધા 
આપવાની બાકી છે, અને 

  (૨) એકપણ નહ . 
 

 (૩) બાકીની શાળાઓમાં આ સુિવધા યારે 
આપવામાં આવશે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

---------  સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને ે  
૨૪૮૮૦ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી(રા યક ા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમા ં મશાન ઉપલ ધ 
છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમાં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશે ? 

 

 (૧) (૨) અને  (૩)  
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ 
ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ માટે મશાન બનાવવાની 

ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
હમચ ાચાય ઉ ર ગુજે રાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ 

૨૩૩૬૭ ી ભુપે ભાઈ પટલે   (ઘાટલો ડયા) : 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 
હેમચ ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવિસટી પાટણ મારફત 
કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ કરવામાં આ યાુ , 
અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૭૦૪૯ ૪૦૦૩૦ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ
? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૨૦૪૨.૦૨ ૨૭૨૦.૭૬ ૦ 

 
--------- 

આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  
૨૪૯૪૦ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી(રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અને   (૧) (૨) અને  (૩)  
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મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમા ં મશાન ઉપલ ધ 
છે, 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમાં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશે ? 

 

ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ 
ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ માટે મશાન બનાવવાની 

ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
સાયલા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૯૪ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સુરે નગર િજ ાના સાયલા તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર(હ ટરે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૫૫ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૨૪૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળમા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૯.૧૧ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૯૨.૯૬ 

 
--------- 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 
૨૪૮૮૯ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અને 
રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 મોરબી િજ ામાં ૭૬૧ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે, 
 રાજકોટ િજ ામાં ૧૩૭૩ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે. 
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

     (૨) 
 મોરબી િજ ામાં ૫૭૬ આંગણવાડીઓને પોતાના 

મકાનો છે. 

 રાજકોટ િજ ામાં ૧૧૬૫ આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે. 

 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અને  

      (૩)   
 મોરબી િજ ામા ં૧૮૫ આંગણવાડીઓને ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 
 રાજકોટ િજ ામાં ૨૦૮ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 
     (૪)  ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓન ે  પોતાનુ ં
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શા પગલાં લીધા ? 

      (૪)  સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે  મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
સાકળચંદ પટલ યુિનવિસટીમાં ે ટ લેટે  િવતરણ પાછળ ખચ 

૨૩૪૧૯ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : 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 લટે આપવાની યોજના અંતગત 
સાકળચંદ પટેલ યુિનવિસટી, િવસનગર 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 

૯૭૫ ૯૧૯ ૩૩૫ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ
? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૫૩.૭૪ ૬૨.૪૬ ૨૨.૩૩ 

 
--------- 

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  
૨૪૮૯૮ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી(રા યક ા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
અને દવેભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમા ં મશાન ઉપલ ધ 
છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમાં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશે ? 

 

 (૧) (૨) અને  (૩)  
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ 
ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ માટે મશાન બનાવવાની 

ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
નમદા િજ ામાં ચેકડમ અને વનતલાવડી બનાવવા બાબતે  

૨૩૩૯૦ ી િવણભાઈ ઘોઘારી  (કરજં ) : માનનીય વનમં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-
૨૦માં વન િવભાગ ારા કેટલા ચેકડેમ અન ે
વનતલાવડીઓ બનાવવામા ંઆવી, અને 

  (૧)  
વષ ચેકડમે  વન તલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૮ ૦ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 

૦ ૫૭ 

 
 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?   (૨)  

થયેલ ખચ  
( . લાખમાં) 

વષ 
ચેકડમે  વન 

તલાવડી 
૨૦૧૮-૧૯ ૪૮.૯૫ ૦.૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ૦.૦૦ ૧૦૦.૮૨ 

--------- 
ાંિતગુ  યામ  ક ણ વમા ક છ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચૃ ે  

૨૩૩૭૪ ડો. િનમાબેન આચાય (ભૂજ) : 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 
ાંિતગુ  યામ  કૃ ણ વમા ક છ યુિનવિસટી, ક છ 

મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લટે િવતરુ ણ કરવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૬૨૧૬ ૬૦૭૬ ૫૫૯૯ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ   (૨) 
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થયો? વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

૩૪૨.૬૧ ૪૧૨.૯૭ ૩૭૩.૨૯ 

 
--------- 

આણંદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ 
૨૩૪૩૧ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ િજ ામા ં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ 
માટે કોઈ ા ટ આપવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા,તો તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોન ે
કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમાં નીચેની િવગતે િજ ાની 
તાલુકાવાર ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનું 
નામ 

ામ 
પંચાયતની 

સં યા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ માં 
ફાળવેલ ા ટ 

૧ આણંદ ૪૪ ૨૨૦૦૦૦/- 
૨ ઉમરેઠ ૩૯ ૧૯૫૦૦૦/- 
૩ બોરસદ ૬૫ ૩૨૫૦૦૦/- 
૪ આંકલાવ ૩૨ ૧૬૦૦૦૦/- 
૫ પેટલાદ ૫૬ ૨૮૦૦૦૦/- 
૬ સો ા ૨૧ ૧૦૫૦૦૦/- 
૭ ખંભાત ૫૬ ૨૮૦૦૦૦/- 
૮ તારાપુર ૩૮ ૧૯૦૦૦૦/- 

કલુ  ૩૫૧ ૧૭૫૫૦૦૦/-  
--------- 

પાટણ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  
૨૩૪૨૫ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ  : 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) શાળાદીઠ માિસક 
  .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ પાટણ િજ ા માટે સન ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૪૩,૧૦,૦૦૦/- 
  (અંકે .એક કરોડ તેતાળીસ લાખ દસ હ ર 
પૂરા) 

--------- 
ઉમરપાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૯૬ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સુરત િજ ાના ઉમરપાડા તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૬૬ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

૩૯૦ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
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૨૦૧૮-૧૯ ૪૬૯.૬૮ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ) 

૪૨૨.૦૧ 

 
--------- 

સાણંદ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  
૨૩૪૧૪ ી બાબુભાઈ પટલે  (દસ ોઈ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ િજ ાના સાણદં તાલુકામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૨૯૦૦૦ રોપાનું  

 (૨) તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) લીમડા, પે ટોફોમ, કાશીદ, કણ , ગુલમહોર, 
ગરમાળો, બોરસ ી, નીલગીરી, દેશી બાવળ 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) િપયા ૩૩.૫૧ લાખ 

--------- 
સોિજ ા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૪૩૫ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે(અકોટા) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સોિજ ા, િજ.આણદં 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) . ૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/- ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સુરત અને નવસારી િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 

૨૪૯૭૩ ી આનંદભાઈ ચૌધરી  (માંડવી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર સરુત અને નવસારી િજ ામા ં િજ ાવાર 
કેટલા ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાની સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૧ સુરત 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 

૨ નવસારી ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો?  

  (૨)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાનો ખચ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫,૮૦,૨૨૯=૦૦ 

૧ સુરત 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 

૨ નવસારી ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૨૭,૪૬૬=૦૦ 

--------- 
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તલાટી કમ મં ીની ખાલી જ યા 

૨૪૮૩૮ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા   (૧)  
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અને સાબરકાંઠા િજ ામા ંતલાટી કમ મં ી (પંચાયત)ની 
કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

મ િજ ાનું નામ તલાટી કમ મં ી (પંચાયત) ની 
ખાલી જ યાની સં યા 

૧ બનાસકાંઠા ૧૧૦ 
૨ સાબરકાંઠા ૪૨  

 (૨) ઉ ત ખાલી જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ 
એક વષ કરતા વધુ સમયથી ખાલી છે, અને 

  (૨)  
મ િજ ાનું નામ ૧ વષ કરતાં વધુ સમયથી 

ખાલી જ યાની સં યા 
૧ બનાસકાંઠા ૦૪ 
૨ સાબરકાંઠા ૦૫  

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) ૧૦ વષ ય ભરતી કેલે ડર મુજબ તબ ાવાર 
ભરતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ે  

૨૩૪૨૨ ી ઋિષકશ પટલ ે ે  (િવસનગર) : 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) શાળાદીઠ માિસક 
  .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ મહેસાણા િજ ા માટે સન ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૭૯,૪૬,૦૦૦/- 
  (અંકે .એક કરોડ અગ યાએંસી લાખ છેતાળીસ 
હ ર પૂરા) 

--------- 
સુરત િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 

૨૩૩૫૫ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત 
િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતની ધોરણ-૯માં અ યાસ 
કરતી િવ ાથ નીઓન ેસાયકલ ભટે આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં કેટલી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૭,૬૩૫ 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 

૨૪૯૨૯ ી કનુભાઈ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 

 ભાવનગર િજ ામાં ૧૫૯૪ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે, 

 બોટાદ િજ ામાં ૫૬૯ આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 ભાવનગર િજ ામા ં ૧૩૨૬ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે, 

 બોટાદ િજ ામાં ૪૪૯ આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો છે, 

 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
 ભાવનગર િજ ામાં ૨૬૮ આંગણવાડીઓ 
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ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 
 બોટાદ િજ ામા ં ૧૨૦ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનુ ં
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શુ ંપગલાં લીધા? 

  (૪)  
 સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 

મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની 
િવિવધ યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 
સોિજ ા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૪૩૪ ી સુરશભાઈ પટલે ે  (મિણનગર) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સોિજ ા, િજ.આણંદ 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) .૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ
તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં સરકારી સાય સ કોલે  

૨૪૯૫૮ ીમિત ચં કાબેન બા રયા  (ગરબાડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી સાય સ કોલે  આવેલ 
છે, 

 (૧) 
મ તાલુકો કોલેજની સં યા 
૧ ઝાલોદ ૧ 
૨ ધાનપુર ૧ 
૩ લીમખેડા ૧ 
૪ દેવગઢ બારીયા ૦ 
૫ ફતપૂેરા ૦ 
૬ સંજલેી ૦ 
૭ ગરબાડા ૦ 
૮ દાહોદ ૦ 
૯ સ ગવડ ૦  

 (૨) જ ેતાલુકામાં સરકારી સાય સ કોલેજ ન હોય તે 
તાલુકામાં સરકારી સાય સ કોલેજ બનાવવા માટે છે ા બે 
વષમાં વષવાર કેટલી રજઆતો મળીૂ , અન ે 

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ મળલે રજઆતો અ વયે ૂ
સરકારી સાય સ કોલેજ થાપવા માટે શી કાયવાહી કરી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

તાપી િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 
૨૩૩૬૦ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તાપી િજ ામા ં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ં
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલા બાળકોન ે
આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આ યો? 

  (૨) ૫૭,૯૭૫ 

--------- 
 



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 254 

ક છ િજ ામાં તલાટી કમ મં ીની ખાલી જ યા 
૨૪૮૨૯ ી ુમનિસંહ ડે   (અબડાસા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં તલાટી કમ મં ી (પંચાયત)ની કેટલી જ યાઓ 
ખાલી છે, 

  (૧) ૧૩૨ જ યાઓ 

 (૨) ઉ ત ખાલી જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ એક 
વષ કરતા વધુ સમયથી ખાલી છે, અન ે

  (૨) ૭૩ જ યાઓ 

 (૩) ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમા ંભરવામાં આવશ?ે   (૩) ૧૦ વષ ય ભરતી કેલે ડર અંતગત તબ ાવાર 
ભરતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 
ખેડા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૬૬ કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખેડા િજ ાના ખેડા તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯મા ં  ૧૪મા ંનાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ુ
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ખેડા િજ ાના ખેડા તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ .૪૪૨.૧૧/- 
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 ુ ૧૮૦ 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 ે કુલ . ૩૩૭.૩૭/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
ાંિતગુ  યામ  ક ણ વમા ક છ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચૃ ે  

૨૩૩૭૫ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : 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 
ાંિતગુ  યામ  કૃ ણ વમા ક છ યુિનવિસટી, ક છ 

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 

૬૨૧૬ ૬૦૭૬ ૫૫૯૯ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૩૪૨.૬૧ ૪૧૨.૯૭ ૩૭૩.૨૯ 

 
--------- 

પાટણ િજ ામાં નવા પંચાયત ઘર બનાવવાની દરખા તો 
૨૬૪૭૫ ી કીરીટકમાર પટલ ુ ે  (પાટણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર જજ રત અને ઘટતા પંચાયતઘર નવા 
બનાવવાની કેટલી દરખા ત સરકાર સમ  પડતર છે, 

  (૧)  
 

પડતર દરખા તની સં યા 
મ તાલુકો જજ રત 

ામ.પં. ઘર 
ઘટતા 
ા.પં. ઘર 

૧ પાટણ ૬ ૦ 
૨ સર વતી ૬ ૦ 
૩ િસ પુર ૧૦ ૦ 
૪ ચાણ મા ૧૨ ૦ 
૫ હારીજ ૨ ૦ 
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૬ સમી ૨ ૦ 
૭ શંખે ર ૫ ૦ 
૮ રાધનપુર ૧ ૦ 
૯ સાંતલપુર ૩ ૦ 

કલુ  ૪૭ ૦  
 (૨) ઉ ત દરખા ત પડતર રહેવાના કારણો શાં છે, 
અન ે

  (૨) તબ ાવાર મંજરી આપવાનુ ં આયોજન કરેલ ૂ
હોવાથી. 

 (૩) યાં સુધીમાં ઉ ત પંચાયતઘરનું બાંધકામ 
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૩) તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવ અ વય ે
તબ ાવાર કાયવાહી કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૪૫૨ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : 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 સરદાર કૃિષનગર દાિંતવાડા એ ીક ચર 
યુિનવિસટીમા,ં બનાસકાંઠા 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 

૩૧૩ ૫૪૧ ૨૭૪ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-

૨૦ 
થયેલ ખચ 

( . લાખમાં) 
૧૭.૨૫ ૩૬.૭૭ ૧૮.૨૭ 

 
--------- 

મોરબી િજ ાની શાળાઓમાં શૌચાલયની સુિવધા 
૨૩૪૫૫ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ામાં કેટલી ાથિમક શાળાઓમાં ક યાઓ અને કમારો ુ
માટેના શૌચાલયોની સિુવધા ઉપલ ધ છે. 

  (૧)  
સરકારી ાથિમક શાળા ૫૯૭ 
િબન-અનુદાિનત ાથિમક 
શાળા 

૨૦૮ 

અનુદાિનત ાથિમક શાળા ૦૧  
 (૨) કેટલી શાળાઓમાં શૌચાલયોની સુિવધા 
આપવાની બાકી છે, અને 

  (૨) એકપણ નહ . 

 (૩) બાકીની શાળાઓમાં આ સિુવધા યારે 
આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમરલી અને બોટાદ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામે ં  

૨૪૯૨૪ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને બોટાદ િજ ામાં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

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

  (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

  

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યા ંસુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાે  

૨૩૩૪૬ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િ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 ં
૩૬૩ ( ણસો ેસઠ) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  

૨૪૯૮૧ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અને 
વલસાડ િજ ામા ંિજ ાવાર ગૌ અન ેગૌ વંશની અિંતમ યા 
કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ છે,   

  (૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

  

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

  

--------- 
તાપી િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 

૨૩૩૬૧ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાપી િજ ામા ં દૂધ સં વની યોજના અમલમા ં
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલા બાળકોન ે
આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આ યો? 

  (૨) ૫૭,૯૭૫ 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામ ં  

૨૪૮૫૭ ી રાજ િસંહ ઠાકોર ે  (મોડાસા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

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

  (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

  

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ   
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ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં જજ રત આંગણવાડીઓે  
૨૪૮૫૨ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં તાલુકાવાર આંગણવાડીના કેટલા મકાનો જજ રત 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા 
િજ ામાં તાલુકાવાર આંગણવાડીના જજ રત મકાનો આ 
મુજબ છે. 

તાલુકાનું નામ જજ રત આંગણવાડી ક ોે  
કડી ૧૮ 
ખેરાલ ુ ૦ 
મહેસાણા ૦ 
િવસનગર ૦ 

ટાણા ૦ 
િવ પુર ૧ 
વડનગર ૦ 
સતલાસણા ૧૧ 

ઝા ૦ 
બેચરા  ૦  

 (૨) ઉ ત જજ રત મકાનો યાં સુધીમા ં નવા 
બનાવવામા ંઆવશ?ે 

  (૨) બનતી વરાએ. 

--------- 
મ યાહન ભોજન યોજનાના કમચારીઓના વેતનમાં વધારો 

૨૪૮૭૫ ી શૈલેષ પરમાર  (દાણીલીમડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મ યાહન 
ભોજન યોજનાના રસોઈઆ, સંચાલક અને મદદનીશન ે
કેટલું વેતન આપવામાં આવે છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મ યાહન 
ભોજન યોજનાના રસોઈઆ, સંચાલક અને મદદનીશન ે
િશ ણ િવભાગના તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૬ના ઠરાવ અનસુાર 
નીચે મુજબ માનદ વેતન આપવામા ંઆવે છે. 

મ કટગરીે ે  માિસક માનદ વેતન દર 
ા ય િવ તાર 

(૧) ૨૫ િવ ાથ ની સં યા સુધીના કે ો માટે 
 સંચાલક-કમ-કકુ  .૧૬૦૦ 
 કકુ -કમ-હે પર .૫૦૦ 
 હે પર .૩૦૦ 
(૨) ૨૬ થી ૧૦૦ િવ ાથ ની સં યા ધરાવતા કે ો 

માટે 
 સંચાલક-કમ-કકુ  .૧૬૦૦ 
 કકુ -કમ-હે પર .૧૪૦૦ 
 હે પર .૫૦૦ 
(૩) ૧૦૧ થી વધુ િવ ાથ ની સં યા ધરાવતા કે ો 

માટે 
 સંચાલક-કમ-કકુ  .૧૬૦૦ 
 કકુ -કમ-હે પર .૧૪૦૦ 

યુિનિસપલ કોપ રશન િવ તારે  
 સંચાલક-કમ-કકુ  .૧૬૦૦ 
 કકુ -કમ-હે પર .૧૪૦૦  
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 (૨) ઉ ત વેતનમા ં છે  ે છે ા ં બે વષમા ં યારે 
કેટલો વધારો કરવામાં આવેલ ? 

  (૨) ઉ ત માનદ વેતનમાં છે ાં બે વષમાં કોઈ વધારો 
કરવામા ંઆવેલ નથી. 

િભલોડા તાલુકાની ામ પંચાયતોમાં નાણાકીય ગેરરીિત 
 

૨૪૯૭૫ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ાની િભલોડા તાલુકાની ગૃપ ામ 
પંચાયતોમાં નાણાકીય ગેરરીિત થવા અંગેની તપાસ કરવા 
માટે િજ ા િવકાસ અિધકારી અરવ ીન ે કેટલી ફ રયાદો 
મળી છે, 

  (૧) ૧(એક) 

 (૨) આ ફ રયાદો પૈકી કેટલામા ં તપાસ કરવામા ં
આવી, 

  (૨) ૧(એક) 

 (૩) તપાસ કરેલ પૈકી કેટલી ૃપ ામ પંચાયતોમા ં
નાણાકીય ગેરરીિત થયાનું માલુમ પડેલ છે,અન ે

  (૩) ના 

 (૪) નાણાકીય ગેરરીિતઓ કરવા બદલ જવાબદારો 
સામે ઉ ત િ થિતએ શી કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૪) ગેરરીિત થયેલ ન હોઈ,  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
ખેડા અને આણંદ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  

૨૪૯૪૬ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
આણંદ િજ ામા ં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

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

  (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

  

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  

--------- 
ાંિતગુ  યામ  ક ણ વમા ૃ ક છ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૩૭૩ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : 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 
ાંિતગુ  યામ  કૃ ણ વમા ક છ યુિનવિસટી, ક છ 

મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લટે િવતરણ કરવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૬૨૧૬ ૬૦૭૬ ૫૫૯૯ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ  
( . લાખમાં) 

૩૪૨.૬૧ ૪૧૨.૯૭ ૩૭૩.૨૯ 

 
--------- 

સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ 
૨૪૮૫૩ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામા ંતાલુકાવાર આ દ િત 
િવભાગ હ તકની કેટલી ાથિમક અને કેટલી મા યિમક 
અને ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓ કાયરત છે, 

  (૧) સાબરકાંઠા િજ ો  
તાલુકાનું 

નામ 
ાથિમક મા યિમક ઉ ચતર 

મા યિમક 
ખેડ ા ૧૦ ૧૦ ૦૮ 
પોશીના ૦૯ ૦૩ ૦૧ 
િવજયનગર ૧૧ ૦૮ ૦૦ 
ઇડર ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

અરવ ી િજ ો 
તાલુકાનું 

નામ 
ાથિમક મા યિમક ઉ ચતર 

મા યિમક 
િભલોડા ૧૦ ૧૧ ૦૫ 
મેધરજ ૧૨ ૦૫ ૦૦  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર શાળાઓમાં મંજર થયલે ૂ
મહેકમ કેટલું છે, 

  (૨) સાબરકાંઠા િજ ો 
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
ખેડ ા ૧૨૨ 
પોશીના ૫૩ 
િવજયનગર ૮૮ 
ઇડર ૧૨ 

  અરવ ી િજ ો 
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
િભલોડા ૧૩૯ 
મેધરજ ૬૮  

 (૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે 
છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૩) સાબરકાંઠા િજ ો 
તાલુકાનું નામ ભરાયેલ 

જ યાઓ 
ખાલી જ યાઓ 

ખેડ ા ૯૦ ૩૨ 
પોશીના ૩૯ ૧૪ 
િવજયનગર ૪૬ ૪૨ 
ઇડર ૦૬ ૦૬ 

  અરવ ી િજ ો 
તાલુકાનું નામ ભરાયેલ 

જ યાઓ 
ખાલી 

જ યાઓ 
િભલોડા ૧૦૨ ૩૭ 
મેઘરજ ૪૨ ૨૬  

 (૪) ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન અને 
અં ે  િવષયના િશ કોની કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૪) સાબરકાંઠા િજ ાની ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, 
િવ ાન અન ે અં ે  િવષયના િશ કોની ૬૩ જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અને ૫૪ જ યાઓ ખાલી છે. 
અરવ ી િજ ાની ઉ ત શાળાઓમાં ગિણત, િવ ાન અન ે
અં ે  િવષયના િશ કોની ૫૬ જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે
૩૧ જ યાઓ ખાલી છે.   

 (૫) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે    

  (૫) આદશ િનવાસી શાળાઓની ખાલી જ યાઓ દસ 
વષ ય ભરતી કેલે ડર અનુસાર ભરવામાં આવે છે. 
આ મશાળાઓની ખાલી જ યાઓ ભરવા માટેની કાયવાહી 
ચાલ ુછે. 
GSTES હ તકની શાળાઓમા ં શૈ િણક યવ થાના ભાગ 
પે કરાર આધા રત તથા કાયમી િશ કો ભરાયલે છે તથા 

નામદાર વડી અદાલત ારા આપવામાં આવેલ ચુકાદા મુજબ 
પીટીશનરોની જ યા બાદ રાખી બાકી રહેતી જ યાઓ માટે 
કાયમી િશ કોની ભરતી યા કાયવાહી હેઠળ છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 
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૨૩૩૫૩ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં અનુસિૂચત જન િતની ધોરણ-૯મા ં અ યાસ 
કરતી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં કેટલી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૨૨,૨૬૬ 

--------- 
નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  

૨૪૯૬૯ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નમદા અન ે
છોટાઉદપુેર િજ ામાં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના,  

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

 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

 

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૨),  (૩)  અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકાના ગામોને બોડર િવલેજમાં સમાવવા બાબત  

૨૫૨૦૪ ડો. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકામાં બોડર િવલેજમા ં
આવતા હોવા છતાં કયા કયા ગામોનો સમાવેશ બોડર 
િવલેજમા ંકરવામાં આવેલ નથી, અને  

  (૧) આ અંગે બ ે તાલુકાઓના િવિવધ ગામોની 
મળેલ રજઆતો િવિવધ ક ાએ ચકાસણી હેઠળ છેૂ . 

 (૨) આ ગામોને યાં સુધીમાં બોડર િવલેજમા ં
સમાવી એમને બોડર િવલેજ માટેની ા ટમાંથી પાયાની 
સુિવધાઓ આપવામાં આવશ?ે 

  (૨) ઘટતી ચકાસણી પૂણ થયેથી બનતી વરાએ. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાે  

૨૩૩૪૭ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િ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 ં
૩૬૩ ( ણસો ેસઠ) લાભાથ ઓને લાભ મળેલ છે.  

--------- 
એ ીક ચર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૪૫૧ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : 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 

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
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સરદાર કૃિષનગર દાંિતવાડા એ ીક ચર યુિનવિસટી, 
બનાસકાંઠા મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ ુ
િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૧૩ ૫૪૧ ૨૭૪ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૧૭.૨૫ ૩૬.૭૭ ૧૮.૨૭ 
 

અમદાવાદ અને મહસાણા િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓે  
૨૪૮૭૦ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 અમદાવાદ િજ ામા ં ૧૫૨૭ આંગણવાડીઓ 

કાયરત છે, 
 મહેસાણા િજ ામાં ૧૯૨૦ આંગણવાડીઓ 

કાયરત છે. 
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  

 અમદાવાદ  િજ ામાં ૧૨૨૭ આંગણવાડીઓન ે
પોતાના મકાનો છે, 

 મહેસાણા િજ ામાં ૧૭૯૬ આંગણવાડીઓન ે
પોતાના મકાનો છે. 

 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
 અમદાવાદ િજ ામા ં ૩૦૦ આંગણવાડીઓ 

ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 

 મહેસાણા િજ ામા ં ૧૨૪ આંગણવાડીઓ 
ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનું 
મકાન નથી તેમન ે સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમાં 
સરકારે શા પગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓન ે પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
રા ય સરકાર ારા હિલકો ટરની ખરીદીે  

૨૪૮૭૨ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર રા ય સરકાર ારા કેટલા લેન અન 
હેિલકો ટરની ખરીદી કઈ એજ સી પાસેથી કેટલા ખચ 
યારે- યારે કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) રા ય સરકાર ારા એક લેનની ખરીદી 
મે.બો બાડ યર આઈએનસી, કેનેડા એજ સી પાસેથી USD 
૨૭,૬૪૭,૭૦૦ની સમક  . ૧૯૭,૯૦,૨૨,૩૬૬/-
( િપયા એકસો સ ા  કરોડ નવેું લાખ બાવીસ હ ર 

ણસો છાસઠ પૂરા) ના ખચ તા.૨૬-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ 
કરવામા ંઆવી છે. 

 (૨) ઉ ત લેન અને હેિલકો ટરના મેઇ ટેન સ, 
પાયલોટ અને અ ય ટાફ માટે કેટલો ખચ કય ? 

  (૨) ઉ ત લેનના મેઇ ટેન સ, પાયલોટ અન ે અ ય 
ટાફ માટે . ૬,૬૭,૮૩૮/- ( િપયા છ લાખ સડસઠ 

હ ર આઠસો આડ ીસ પૂરા) નો ખચ કય . 
--------- 

અમરલી િજ ામાં શાળાે ઓના િબ ડ ગોના મરામત માટ રકમે  
૨૪૯૨૭ ી અંબરીષ ડરે   (રાજલાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંવષવાર અમરેલી િજ ામા ંઆવેલ ા ટેડ ાથિમક, 
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓના 

  (૧) ા ટેડ ાથિમક શાળાઓની મા હતીઃ  
ા ટેડ ાથિમક શાળાઓના મકાન બાંધકામ અન ેમરામત 

માટે સરકાર ારા ા ટ આપવાની કોઈ ગવાઈ નથી. 
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િબ ડ ગોના મરામત અને નવા બાંધકામ માટે કેટલી રકમ 
ફાળવવામા ંઆવી, 

ા ટેડ મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓની 
મા હતીઃ શૂ ય 

 (૨) ઉ ત 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. 

ગાંધીનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 
૨૩૪૮૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં ગાંધીનગર િજ ામાં ઈ- ા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 તાલુકાનંુ નામ 
ક યુટરની સિુવધા ઉપલ ધ કરાવેલ 

ામ પંચાયતની સં યા 
૧ દહેગામ ૦૬ 
૨ ગાંધીનગર ૦૮ 
૩ કલોલ ૦૨ 
૪ માણસા ૦૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

  (૨) દહેગામ તાલુકાની બે ામ પંચાયતો િસવાય 
તમામ તાલુકાની તમામ ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩) સ વરે આ સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશ.ે 

--------- 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  

૨૪૮૬૬ ી લાખાભાઇ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને ગાંધીનગર િજ ામા ં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

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

 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

 

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 

૨૩૩૫૮ ી દુ યંતભાઇ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ 
િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતની ધોરણ-૯માં અ યાસ 
કરતી િવ ાથ નીઓન ેસાયકલ ભટે આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં કેટલી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ 

  (૨) ૫,૬૭૯ 
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આપવામાં આવી? 
--------- 

તારાપુર ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  
૨૩૪૩૨ ી મહશકમાર રાવલે ુ  (ખંભાત) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તારાપુર, િજ.આણંદ 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામાંૂ  આવેલ છે, અને યારે? 

  (૨) .૬,૨૬,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૧૮-૦૬-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
જનાગઢ િજ ાના સ રબાગ ાણી સં હાલયમાં નાણાકીય ગેરરીિત બાબતૂ  

૨૪૯૦૩ ી ભીખાભાઇ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં જનાગઢ ખાતે આવેલ સ રબાગ ાણી ૂ
સં હાલયમાં નાણાકીય ગેરરીિત અંગેની કેટલી ફ રયાદો 
મળી, 

  (૧) આ અંગે તા.૧૬-૯-૨૦૧૮ના દિૈનક વતમાન 
પ માં સમાચાર િસ ધ થયેલ. 

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

 

 (૩) તેમાં કેટલા કમચારીઓ, અિધકારી દોિષત 
જણાયા, અને 

 

 (૪) તે અ વયે જવાબદારો સામે શા પગલાં લેવામા ં
આ યા અન ેકેટલી રકમની ગેરરીિત સામે આવી? 

 

 (૨), (૩) અને (૪)  જ ેસંદભમાં તપાસ ચાલુ છે. 

--------- 
મહારા  ક ણકમારિસંહ  ભાવનગર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ૃ ુ ે  

૨૩૩૭૦ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંરા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
મહારા  કૃ ણકમારિસહં  ભાવનગર યુિનવિસટીુ , 
ભાવનગર મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ ુ
િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૩૪૫૮ ૧૩૨૪૭ ૧૧૦૨૯ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૭૪૧.૭૬ ૯૦૦.૩૭ ૭૩૫.૩૦ 
  

--------- 
સંતરામપુર તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૬૯ ી કબેરભાઇ ડ ડોુ ર (સંતરામપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહીસાગર િજ ાના સંતરામપુર તાલુકામા ં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં  ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) મહીસાગર િજ ાના સંતરામપુર તાલુકામા ં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૧૫,૮૯,૩૮,૫૪૭/-ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં

આવી. 
 (૨) તે પૈકી કલ કેટલા કામો તાુ .૩૧-૧૨-   (૨) તે પૈકી કલ ુ ૧૦૯૩ કામો તા.૩૧-૧૨-
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૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા, અને ૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા. 
 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામ ે કલ ુ

.૧૫,૪૮,૬૦,૫૪૭/-નો ખચ થયેલ છે. 
--------- 

જનાગઢ અને અમરલી િજ ામાં દપડાની હ યાૂ ે  
૨૪૯૦૫ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં જનાગઢ અન ે અમરેલી િજ ામા ં કેટલા માનવભ ી ૂ
દીપડાને મારી નાંખવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૧. જનાગઢ િજ ામાં કોઇ માનવભ ી દપડાન ેૂ
મારવામાં આવેલ નથી. 
૨. અમરેલી િજ ામાં એક માનવભ ી દપડાન ે મારવામા ં
આવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત મોત નીપજલે દીપડાના લડ સે પલ 
રપોટમા ં હમલા કરેલ કેટલા યિ તઓના સે પલ મેચ ુ

થયા, 

  (૨) લડ સે પલ રીપોટમાં આવુ ં ણી શકાયલે 
નથી. 

 (૩) ઉ ત મારવામા ં આવેલ દીપડાઓન ે મારવાના 
આદેશો કઈ ક ાએથી આપવામાં આવલે, અને 

  (૩) વ ય ાણી સરં ણ અિધિનયમ-૧૯૭૨ની 
કલમ-૧૧(૧)(એ) હેઠળ મળેલ સ ાની એ સ મ 
અિધકારી ારા આદેશ આપવામાં આવેલ છે. 

 (૪) દીપડાને મારવામા ં યા કારનુ ં હિથયાર 
ઉપયોગમાં લેવામાં આવલે? 

  (૩) દપડાને મારવા માટે પરવાનાવાળું અિ અ  
વાપરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
હમચ ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે ે  

૨૩૩૬૬ ી રાજ િસંહ ચાવડા ે  ( હમતનગરં ) : 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 હેમચ ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવિસટી, પાટણ 
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 

૩૭૦૪૯ ૪૦૦૩૦ ૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૨૦૪૨.૦૨ ૨૭૨૦.૭૬ ૦ 
  

--------- 
ઉ છલ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૪૦૩ ી હષ સંઘવી  (મજરાુ ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ાના ઉ છલ તાલુકામાં િે ય વનીકરણ 
કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૦ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમાં ) 

૩૨૬ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૯૨.૭૭ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૧૩૩.૮૧ 

 
--------- 
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રા યની યુિનવિસટીઓના સ ામંડળોમાં અનામત થા 
૨૬૪૬૫ ી િજ ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : ૧૩મી ગુજરાત િવધાનસભા આઠમા સ માં તા.૩૦-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ 
સભાગૃહમાં રજ થયેલ તારાિંકત  માંકઃૂ ૨૬૫૫૯ (અ તા ૧૦૫)ના અનસુંધાને માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા યમાં આવેલ યુિનવિસટીઓના સ ામંડળો 
(સેનેટ, સી ડીકેટ અને એકેડેિમક કાઉ સીલ)મા ં
એસસી/એસટી માટે અનામત થા લાગુ કરવાની થાય છે 
તેવો યુ સીએ આપેલ આદેશ રા ય સરકારને તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની  િ થિતએ યારે મળેલ છે,  

  (૧) આ અંગે UGCએ તા.૨૫-૦૮-૨૦૦૬ના 
પ થી યુિનવિસટીઓને અનામત નીિતનો અમલ કરવા માટે 
પ  લખેલ પાઠવેલ છે.   

 (૨) રા યની તમામ યુિનવિસટીઓના સ મ સ ા 
મંડળોની ભલામણ મેળવવા સરકારે યારે યારે 
યુિનવિસટીઓને ણ કરી કે પ  લ યા, 

  (૨) તા.૧૧-૦૩-૨૦૧૬ના પ થી. 

 (૩) તે અ વયે કઈ-કઈ યુિનવિસટીઓના સ મ 
સ ા મંડળો ારા રા ય સરકારન ેભલામણ મળી અને કઈ 
કઈ યુિનવિસટીઓને ભલામણ મળવાની બાકી છે, અન ે

  (૩) પ ક-અ મુજબ 

 (૪) જ ે યુિનવિસટીના સ મ સ ામંડળ ભલામણ 
મોકલતા ન હોય તો તેની સામે શા પગલા ંલીધા?ં 

  (૪) આ નીિતનો અમલ કરવા બાબતે કાયદાકીય 
સલાહ તથા માગદશન મેળવવા િવભાગના તા.૨૯-૦૧-
૨૦૧૯ના ઠરાવ માંકઃવસપ/૨૦૧૬ તા. .૧૨/ખ-૧ 
થી નામ. ગુજરાત હાઈકોટના િનવૃ  જજ ીની અ ય તામા ં
એક ઉ ચ ક ાની સિમિતની રચના કરવામા◌ા◌ં આવેલ 
છે. આથી પગલા લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

પ ક-અ 
નીચેની યુિનવિસટીઓ ારા ભલામણ મળેલ છે. 

 ગુજરાત યુિનવિસટી, અમદાવાદ 
 સરદાર પટેલ યિુનવિસટી, વ ભ િવ ાનગર 
 સૌરા  યુિનવિસટી, રાજકોટ 
 મહારાજ કૃ ણકમારિસંહ  ભાવનગર યુિનવિસટીુ  
 ાંિતગુ  યામ  કૃ ણવમા ક છ યુિનવિસટી 

 ગુજરાત ટેકનોલો કલ યુિનવિસટી, અમદાવાદ 
 ઈ ડીયન ઇિ ટટયૂટ ઓફ ટીચસ એ યુકેશન, ગાંધીનગર 
 I.I.T.R.A.M. અમદાવાદ 

નીચેની યુિનવિસટીઓની ભલામણ મળેલ નથી. 
 મહારા  સયા રાવ યુિનવિસટી, વડોદરા 

 વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યિુનવિસટી, સુરત 
 હેમચં ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવિસટી, પાટણ 
 ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ 
 ી સોમનાથ સં કૃત યુિનવિસટી, અમદાવાદ 
 િચ ડન યુિનવિસટી, ગાંધીનગર 

---------   
ગીર અ યાર યમાં િસંહોની વ તી 

૨૪૯૧૧ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
અ યાર યમાં િસહંોની કલ વ તી કેટલી છેુ , 

  (૧) વષ-૨૦૧૫ની છે ી વ તી અંદાજ મુજબ કલુ -
૩૦૪ િસંહો ન ધાયેલ છે. 

 (૨) િસંહોની કલ વ તીમા ં નરુ , માદા અને 
બ ચાઓની વ તી કેટલી છે, 

  (૨) ગીર અ યાર યમા ંિસંહોની કલ વ તીુ  
નર માદા બ ચા કલુ  
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૮૭ ૧૩૩ ૮૪ ૩૦૪  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમા ં કેટલા િસંહોના 
અક માતથી અને કેટલા િસંહોના િશકારથી અન ે કેટલા 
િસંહોના કદરતી મૃ યુ થયા છેુ , અન ે

  (૩) છે ા બે વષમાં ગીર અ યાર યમાં અક માત અન ે
િશકારથી કોઈ િસહંોના મૃ યુ થયલે નથી. યારે ૧૧૭ 
િસંહોના કદરતી મૃ યુ થયા છેુ . 

 (૪) િસંહોના િશકાર અને અપમૃ યુના બનાવો 
રોકવા માટે સરકારે શા ંપગલાં લીધાં છે? 

  (૪) િસંહોના િશકાર અન ે અપમૃ યુના બનાવો રોકવા 
સરકાર ારા નીચેની િવગતે પગલાં લેવામા ંઆવેલ છે. 
૧. િબમારી અક માત વખતે તા કાલીક સારવાર માટે 
વેટરનરી ઓફીસરની િનમણૂક કરવામાં આવેલ છે. 
૨. વ ય ાણી િમ ોની તથા ટેકસની િનમ ક કરવામા ં
આવેલ છે. 
૩. રે કયુ માટે ટેકસ પાટ ની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. 
૪. ગીર િવ તારમાં સાસણ, મવાળા,જસાધાર ખાતે તથા 
સ રબાગ ઝૂ, જનાગૂ ઢ ખાતે વ ય ાણી સારવાર કે ોની 
યવ થા ઉભી કરવામાં આવેલ છે. 

૫. અ યાર યમાંથી પસાર થતા હેર માગ  પર પીડ 
ેકરો મુકવામાં આવેલ છે. 

૬. લોક ગૃિતના ભાગ પે વ ય ાણી સંર ણમા ં સહકાર 
આપવા માટે હેર માગ  પર સાઈન બોડ મુકવામાં આવેલ 
છે. 
૭. િસંહ તથા અ ય વ ય ાણીની હ યાનાં કેસમા ં
વ ય ાણી સંર ણ અિધિનયમ ધારા-૧૯૭૨ હેઠળ 
ગુ હેગારોની સામે નામ.કોટમા ંકેસ કરવામા ંઆવે છે. 
૮. િશકાર અટકાવવા ેિ ય ટાફ ારા સતત ફેરણા અન ે
નાઈટ પેટોલ ગ કરવામા ં આવે છે તથા ટાફને વાહન, 
હિથયાર,વોકીટોકી િવગેરેથી સુસજજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
૯. સમયાંતરે પોલીસ િવભાગ, વન િવભાગ અન ે
પી. .વી.સી.એલ. િવભાગ ારા સંયુ ત પેટોલ ગ પણ 
કરવામા ંઆવે છે. 
૧૦. રેવ યુ િવ તારોમાં અસુરિ ત ખુ ા કવાઓને પારાપેટ ુ
વોલ બાંધી સુરિ ત કરવામા ંઆવેલ છે.  
૧૧. અ તન લાયન એ યુલ સ વસાવવામાં આવેલ છે. 
૧૨. સ રબાગ ખાતે કોરે ટાઈન ઝોન બનાવવામાં આવેલ 
છે. 
૧૩. ટાફન ેટે લટે પૂરા પાડવામાં આવેલ છે. 
૧૪. િસંહોને રે ડયો કોલર ગ કરવામાં આવલે છે. 
૧૫. સાસણ ખાતે હાઈટેક મોનીટર ગ યુિનટની થાપના 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
ખાનપુર તાલુકામાં ૧૪માં  નાણાંપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૬૮ ી ેશકમાર સેવક ુ  (લુણાવાડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહીસાગર િજ ાના ખાનપુર તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં  ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) મહીસાગર િજ ાના ખાનપુર તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૪,૦૫,૦૫,૩૪૪/-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 ુ ૨૮૫ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 
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 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . 
૩,૯૩,૨૩,૫૦૦/-નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં નવા પંચાયત ઘર બનાવવાે ની દરખા તો 

૨૬૪૭૨ ી તાપ દુધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમરેલી 
િજ ામાં તાલુકાવાર જજ રત અન ેઘટતા પંચાયત ઘર નવા 
બનાવવાની કેટલી દરખા ત સરકાર સમ  પડતર છે, 

  (૧)  
પડતર દરખા તની સં યા 

મ તાલુકો 
જજ રત ા.પં. ધર ઘટતા ા.પં.ઘર 

૧ અમરેલી ૯ ૧૦ 
૨ લાઠી ૫ ૦ 
૩ લીલીયા ૮ ૦ 
૪ બાબરા ૫ ૦ 
૫ કકાવાવુ ં  ૭ ૦ 
૬ ફરાબાદ ૧૬ ૦ 
૭ રાજલાુ  ૧૫ ૦ 
૮ ધારી ૧૪ ૩ 
૯ બગસરા ૧૦ ૦ 

૧૦ ખાંભા ૨૧ ૧ 
૧૧ સાવરકડલાુ ં  ૨૦ ૦ 

 (૨) ઉ ત દરખા ત પડતર રહેવાના કારણો શાં છે, 
અન ે

  (૨) તબ ાવાર મંજરી આપવાનું આયોજન કરેલ ૂ
હોવાથી. 

 (૩) યાં સુધીમા ં ઉ ત પંચાયત ઘરનું બાંધકામ 
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૩) તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવ અ વય ે
તબ ાવાર કાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
સોિજ ા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૪૩૩ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સોિજ ા, િજ.આણંદ 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) . ૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ઉમરગામ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  

૨૩૪૦૬ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં વલસાડ િજ ાના ઉમરગામ તાલુકામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા િવ તારમા ં
મુ ય વ ે યા કારના રોપાનુ ં વાવેતર કરવામા ંઆવેલ છે, 
અન ે

  (૧) ૨૦૪ હે ટર િવ તારમા ંશ , નીલગીરી, બંગાળી 
બાવળ, આંબા, ગુલમહોર, પે ટોફોમ, રેઈનટી, લીમડા, 
કાજુ વગેરે કારના રોપાનુ ંવાવેતર કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામા ં
આવેલ છે? 

  (૨) .૯૧.૨૩ લાખ 

--------- 
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બનાસકાંઠા અને મહસાણા િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને ે  
૨૪૮૩૫ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ 
છે,   

  (૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતાના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

  

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  

--------- 
 વડોદરા અને નમદા િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  

૨૪૯૬૬ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ 
છે,   

  (૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

  

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  

--------- 
સાકળચંદ પટલ ે યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૪૨૦ ી રમણભાઈ પટલ ે  (િવ પુર) : 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 
સાંકળચંદ પટેલ યુિનવિસટી, િવસનગર 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 

૯૭૫ ૯૧૯ ૩૩૫ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૫૩.૭૪ ૬૨.૪૬ ૨૨.૩૩ 

 
--------- 

ખેડ ા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
૨૩૩૮૧ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ાના ખેડ ા તાલુકામાં િે ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવતેર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૩ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં) 

૯૩ 
 

 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૮.૧૨ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૪૯.૬૪ 
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ભાવનગર અને બોટાદ ામાં શાળાઓ બંધ કરવા બાબત 
૨૪૯૩૨ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં ભાવનગર અન ે બોટાદ િજ ામાં કેટલી ાથિમક 
શાળાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી, અન ે

  (૧) બંધ કરવામાં આવેલ સરકારી ાથિમક શાળાની 
સં યા 

િજ ો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૯  

થી  
તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ 
ભાવનગર ૦૧ ૦૨ 
બોટાદ ૦૦ ૦૦  

 (૨) બંધ કરેલ ાથિમક શાળાઓના િવ ાથ ઓ 
માટે અ ય શી વૈકિ પક યવ થા કરવામાં આવી? 

  (૨) ન કની સરકારી ાથિમક શાળામાં વેશ આપેલ 
છે. 

--------- 
ખેડ ા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૮૩ ી ગજ િસંહ પરમારે   ( ાંિતજ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સાબરકાંઠા િજ ાના ખેડ ા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૩ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમા ં) 

૯૩ 
 

 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૮.૧૨ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૪૯.૬૪ 
 

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િશ કોનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૮૩૬ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામા ં િજ ાવાર ાથિમક િશ કોનુ ં મંજરૂ  
મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧)  
િજ ો સરકારી ાથિમક િશ કોનું મંજર મહકમૂ ે  

બનાસકાંઠા ૧૫૧૪૨ 
પાટણ ૫૩૭૨  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
િજ ો ખાલી જ યાની સં યા 

બનાસકાંઠા ૪૧૨ 
પાટણ ૦૦  

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યાં સધુી ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જમે બને તેમ જ દી 

--------- 
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 

૨૪૮૪૪ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા ( દયોદર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
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અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે,  

 બનાસકાંઠા િજ ામા ં ૩૩૬૫ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે, 

 સાબરકાંઠા િજ ામાં ૧૯૨૨ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 બનાસકાંઠા િજ ામાં ૩૧૬૩ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે, 
 સાબરકાંઠા િજ ામાં ૧૬૧૮ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
 બનાસકાંઠા િજ ામાં ૨૦૨ આંગણવાડીઓ 

ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 
 સાબરકાંઠા િજ ામા ં ૩૦૪ આંગણવાડીઓ 

ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનુ ં
મકાન નથી તેમન ે સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શા પગલાં લીધા?ં 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
તાલાલાના હ રપુર(ગીર)માં સરકારી શાળાના મકાન બાંધકામની કામગીરી 

૨૪૯૧૪ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગીર સોમનાથ િજ ાના તાલાલા તાલુકાના 
હ રપુર(ગીર)માં સરકારી મા યિમક શાળાના મકાન 
બાંધકામની કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
કયા તબ ે  છે, 

  (૧) ગીર સોમનાથ િજ ાના તાલાલા તાલુકાના 
હ રપુર(ગીર)માં સરકારી મા યિમક શાળાના મકાન 
બાંધકામ માટે કલે ટર ીની કચેરી, જનાગઢ ારા ૂ
ફાળવવામા ં આવેલ જમીન અપૂરતી હોવાથી તેમજ આ 
ગામમા ં અ ય  જ યા ન હોવાના કારણે આ શાળાના 
નકશાની ટાઈપ ડઝાઈનમાં ફેરફાર કરવાની જ ર છે, જ ે
બાબત સરકાર ીની િવચારણા હેઠળ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત શાળાના 
મકાન બાંધકામ માટે કેટલી રકમ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) .૨૦૯.૩ લાખ 

 (૩) ઉ ત મકાનની કામગીરી કઈ એજ સી ારા યાં 
સુધીમાં પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ખંડ(૧)ની િવગતે હાલ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ગૌ અને ગોવંશ માટ મશાને  

૨૪૯૪૪ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અને 
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌવંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ 
છે, 
 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

 

 (૧),  (૨) અને (૩)  
 ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ 
ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ માટે મશાન બનાવવાની 

ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા યમાં વન અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૬ અ વયે દાવાઓ 

૨૪૯૬૦ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટાઉદેપુર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 



ફા ગુન ૧૫, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  271 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
વન અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૬ અ વયે છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં કેટલા દાવાઓ ાંત ક ાની કિમટીમાં મંજર ૂ
થવાના બાકી છે, 

  (૧) છોટાઉદેપુર ાંતક ાની કિમટીમાં ૫૧૨૦ 
દાવાઓ અને બોડેલી ાંતક ાની કિમટીમાં ૨૮૩૫ દાવાઓ 
પડતર છે. 
આમ, છોટાઉદેપુર િજ ામાં ાંત ક ાની કિમટીમાં કલુ -
૭૯૫૫ દાવાઓ પડતર છે. 

 (૨) ઉ ત દાવાઓના િનકાલ માટે છે ા બે વષમા ં
િજ ા ક ાની કિમટીઓ યારે- યારે મળી, 

  (૨) ઉ ત દાવાઓના િનકાલ માટે છે ા બે વષમા ં
િજ ા ક ાની ૯ બેઠકો મળલે છે. 

અ.નં. તારીખ 
૧. ૨૮-૦૩-૨૦૧૭ 
૨. ૨૬-૦૯-૨૦૧૭ 
૩. ૧૨-૦૩-૨૦૧૮ 
૪. ૨૬-૦૩-૨૦૧૮ 
૫. ૦૫-૦૬-૨૦૧૮ 
૬. ૨૩-૧૦-૨૦૧૮ 
૭. ૧૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૮. ૨૬-૦૮-૨૦૧૯ 
૯. ૧૦-૧૨-૨૦૧૯  

 (૩) તે પૈકી કેટલા દાવાઓનો િનકાલ થયો, અન ે   (૩) જમેાં ૧૨૬ દાવાઓ મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . 
 (૪) બાકી દાવાઓનો યાં સુધીમાં િનકાલ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૪) શ ય તેટલું જલદી. 

--------- 
ભ ચ િજ ાની શાળાઓ બંધ/મજ કરવા બાબત 

૨૪૯૭૨ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુસરં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ભ ચ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી 

ાથિમક શાળાઓ બંધ કે 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 

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 
ને ંગ ૦ ૦ ૦ ૦  

 (૨) ઉ ત શાળાઓ બંધ કે મજ કરવાના કારણો 
શાં છે, અન ે

  (૨) િવ ાથ  સં યા ઓછી હોવાના કારણ ે

 (૩) ઉ ત શાળાઓમા ં અ યાસ કરતા બાળકોનું   (૩) ન કની શાળામાં વેશ આપેલ છે. 
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િશ ણ ન બગડે તે માટે શી યવ થા કરવામાં આવી? 
--------- 

પાટણ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  
૨૩૪૨૭ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : 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) શાળાદીઠ માિસક 
  .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ પાટણ િજ ા માટે સન ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૪૩,૧૦,૦૦૦/- 
  (અંકે િપયા એક કરોડ તેતાળીસ લાખ દસ હ ર 
પૂરા.) 
   

--------- 
ભ ચ િજ ામાં િવ ાથ નીઓને સાયકલ આપવા બાબત 

૨૩૩૫૭ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ 
િજ ામાં અનુસૂિચત જન િતની ધોરણ-૯માં અ યાસ 
કરતી િવ ાથ નીઓન ેસાયકલ ભટે આપવા માટેની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત ઉ ત િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં કેટલી િવ ાથ નીઓને સાયકલ ભેટ 
આપવામાં આવી? 

  (૨) ૫,૬૭૯ 

--------- 
 
 

સુર નગર અને પોરબંદર િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓે  
૨૪૮૭૭ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરેુ નગર  
અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 

 સુરે નગર િજ ામાં ૧૩૫૫ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે, 

 પોરબંદર િજ ામાં ૪૮૯ આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 સુરે નગર  િજ ામાં ૮૧૨ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે, 
 પોરબંદર િજ ામાં ૪૨૪ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
 સુરે નગર િજ ામાં ૫૪૩ આંગણવાડીઓ 

ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 

 પોરબંદર િજ ામા ં ૬૫ આંગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનુ ં
મકાન નથી તેમન ે સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શા પગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 
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--------- 
સાગબારા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૮૮ ીમતી મિનષાબેન વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય વનમં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ાના સાગબારા તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૯૫ 
૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૨૧૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૬૦.૮૦ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૧૦૩.૪૬ 

 
--------- 

વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 
૨૩૪૮૬ ી કતનભાઈ ે ઈમાનદાર (સાવલી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વડોદરા િજ ામા ં ઇ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, અન ે

  (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 પંચાયતોની સં યા 

૧ ડભોઈ ૦૧ 
૨ ડેસર ૦૦ 
૩ કરજણ ૧૩ 
૪ પાદરા ૦૨ 
૫ સાવલી ૦૪ 
૬ િશનોર ૦૦ 
૭ વડોદરા ૦૯ 
૮ વાઘોડીયા ૧૬  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી? 

  (૨) એક પણ નહ . 

--------- 
પોરબંદર િજ ામાં મુ ય સેિવકાની જ યા 

૨૩૪૯૦ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પોરબંદર 
િજ ામાં પંચાયત સેવામાં મુ યસિેવકા સંવગની સીધી 
ભરતીની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧) ૧૧ જ યાઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સીધી ભરતીની મંજર ૂ
જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ ભરેલી તથા ખાલી છે, અન ે

  (૨) ૦૯ જ યાઓ ભરેલી તથા ૦૨ જ યાઓ ખાલી 
છે. 

 (૩) ઉ ત ખાલી રહેલ જ યાઓ ભરવા માટે સરકાર 
ારા શું કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે? 

  (૩) ૧૦ વષ ય ભરતી કેલે ડર મુજબ તબ ાવાર 
ભરતીથી ટાફ ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 

--------- 
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વલસાડ િજ ાના ગામોમાં બન યોજના અંતગત ભૂગભ ગટર યોજના  
૨૪૪૦૨ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ાના ઉમરગામ તાલુકાના ૧૦ હ રથી વધુ વ તી 
ધરાવતા ગામોની બન યોજના અંતગત ભુગભ ગટર 
યોજના મંજર કરવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત સાચી છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ાના ઉમરગામ તાલુકાના ૧૦ હ રથી વધુ વ તી 
ધરાવતા (૧) સરીગામ (૨) સં ણ અને (૩) સોળસુંબા 
ગામોનો બન યોજના અંતગત ભૂગભ ગટર યોજનાના 
બી  તબ ાના કામોમાં સમાવેશ કરેલ છે. બન 
યોજનાના થમ તબ ાના કામો પૂણ થયા બાદ બી  
તબ ાના કામો અંગે િવચારણા કરવામા ંઆવશ.ે  

 (૨)  હા,તો ઉ ત યોજનાને યારે વહીવટી મંજરી ૂ
આપવામાં આવેલ, 

 

 (૩) ઉ ત યોજનાન ે વહીવટી મંજરી આપવામા ં ન ૂ
આવી હોય તો તેના કારણો શું છે, અન ે

 

 (૪) યાં સુધીમા ં યોજનાન ે વહીવટી મંજરી આપી ૂ
કામ શ  કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૨),  (૩) અન ે(૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 
   

--------- 
ક ખલોડ ગામમાં સરકારી અને ગામતળની જમીનમાં દબાણ 

૨૪૯૩૫ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના બોરસદ તાલુકાના ક ખલોડ ગામમાં સરકારી અન ે
ગામતળની કેટલી જમીનોમા ંિબનિધકૃત દબાણો થયેલા છે, 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) કોઈ દબાણ થયેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત દબાણો દૂર કરવા છે ા બે વષમા ં યારે શુ ં
કાયવાહી કરવામાં આવી અને તે અ વયે કેટલી જમીન ખુ ી 
થઈ, અન ે

  (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) બાકી દબાણો યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશે 
?  

    

--------- 
મહારા  ક ણકમારિસંહ  ભાવનગર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ૃ ુ ે  

૨૩૩૭૨ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
મહારા  કૃ ણકમારિસંહ  ભાવનગર યુિનવિસટીુ , 
ભાવનગર 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 

૧૩૪૫૮ ૧૩૨૪૭ ૧૧૦૨૯ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

૭૪૧.૭૬ ૯૦૦.૩૭ ૭૩૫.૩૦ 

 
--------- 

ગાંધીનગર અને અરવ ી િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 
૨૪૮૬૩ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે   (માણસા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
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અને અરવ ી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે,  

 ગાંધીનગર િજ ામાં ૧૦૬૮ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે, 

 અરવ ી િજ ામા ં ૧૪૫૦ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 ગાંધીનગર  િજ ામાં ૯૭૦ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે, 
 અરવ ી િજ ામાં ૧૨૩૮ આંગણવાડીઓને 

પોતાના મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  

 ગાંધીનગર િજ ામાં ૯૮ આંગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 

 અરવ ી િજ ામાં ૨૧૨ આંગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનું 
મકાન નથી તેમન ે સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમાં 
સરકારે શા પગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓન ે પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
માણાવદર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  

૨૩૪૦૮ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં જનાગઢ િજૂ ાના માણાવદર તાલુકામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૨૮,૪૦૦ રોપા 

 (૨) તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) નીલગીરી, શ , લીમડા, કરજં , અરડસોુ , 
ગુલમહોર, કાશીદ, દેશીબાવળ, વડ, પીપળ, ખાટી 
આંબલી વગેરે 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) . ૯.૬૯ લાખ 

--------- 
વધઈ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૯૯ ી કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ાના વધઈ તાલુકામાં િે ય વનીકરણ 
કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૦૫ 
૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૧૨૨૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૭૯.૫૧ 
૨૦૧૯-૨૦  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૪૧૧.૮૭ 

 
િભલોડા તાલુકાની ામ પંચાયતોમાં નાણાકીય ગેરરીિત 



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 276 

 
૨૪૯૬૩ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અરવ ી િજ ાની િભલોડા તાલુકાની ગૃપ ામ 
પંચાયતોમાં નાણાકીય ગેરરીિત થવા અંગેની તપાસ કરવા 
માટે િજ ા િવકાસ અિધકારી અરવ ીન ે કેટલી ફ રયાદો 
મળી છે, 

  (૧) ૧(એક) 

 (૨) આ ફ રયાદો પૈકી કેટલામા ં તપાસ કરવામા ં
આવી, 

  (૨) ૧(એક) 

 (૩) તપાસ કરેલ પૈકી કેટલી ગૃપ ામ પંચાયતોમા ં
નાણાકીય ગેરરીિત થયાનું માલુમ પડેલ છે, 

  (૩) ના 

 (૪) નાણાકીય ગેરરીિતઓ કરવા બદલ જવાબદારો 
સામે ઉ ત િ થિતએ શી કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૪) ગેરરીિત થયેલ ન હોઈ,  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં દપડાઓ ારા નાગરીકો પર હમલાઓે ુ  

૨૪૯૧૭ ી પંુ ભાઇ વંશ (ઉના) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે અમરેલી િજ ામા ં
િજ ાવાર દપડાઓ ારા કેટલા નાગરીકો પર હમલાઓ ુ
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
હમલાના બનાવો નીચે મુજબ ન ધાયેલ છેુ . 

િજ ાનંુ નામ વષ 
નાગરીકો પર હમલા કરવામાં ુ

આ યા 
૨૦૧૮ ૨૫ 

ગીર સોમનાથ 
૨૦૧૯ ૨૮ 

અમરેલી ૨૦૧૮ ૧૭ 

 (૨) તે અ વયે કેટલા નાગરીકોને ઇ ઓ થઈ અન ે
કેટલા નાગરીકોના મૃ યુ થયા, 

  (૨) ઇ  અને મૃ યુના બનાવો નીચે મુજબ બનેલ છે. 

િજ ાનંુ નામ વષ 
માનવ ઇ ની 

સં યા 
માનવ મૃ યુની 

સં યા 
૨૦૧૮ ૨૩ ૦૨ 

ગીર સોમનાથ 
૨૦૧૯ ૨૫ ૦૩ 

અમરેલી ૨૦૧૮ ૧૫ ૦૨ 

 (૩) દપડાઓ ારા નાગરીકો પર હમલાઓ ુ
ઘટાડવા શા પગલાંઓ લેવામાં આ યા, અન ે

  (૩) દપડાઓ ારા નાગ રકો પર હમલાુ ઓ ઘટાડવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાંઓ લેવામા ંઆવે છે. 
(૧) લોક ગૃિતના કાય મો કરવામાં આવે છે. 
(૨) વાડી િવ તારોમાં ખુ ામાં ન સવુા બાબતે ણ 
કરવામા ંઆવે છે. 
(૩) િસંહ/ દપડા આવે યારે તેને પકડવા માટે ન કના 
વન િવભાગની કચેરીઓને ણ થયેથી તા કાિલક બચાવ 
ટકડીુ ઓ ારા વ ય ાણીઓન ે ખસેડવાની કામગીરી 
કરવામા ંઆવે છે. 
(૪) વ ય ાણીઓની આવન- વનવાળા િવ તારોના 
ગામોમા ં વ ય ાણી િમ ો/ટેકસની િનમણૂક કરવામા ં
આવેલ છે. 
(૫) વ ય ાણીઓથી સુર ા મળ ે તે માટેના પે પલેટ 
છપાવી તેની િસિ ધ કરવામા ંઆવે છે. 
(૬) બૃહદગીર િવ તારમાં ખેડતોના ખેતરમાં મચાણ બાંધવા ુ
સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
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(૭) વન ખાતાના કમચારીઓ/અિધકારી ીઓ ારા જગલ ં
િવ તારમાં સતત ફેર  ંકરવામાં આવેલ છે. 

 (૪) ઇ ઓ અને મૃ યુ પામેલ નાગરીકોના 
પરીવારજનોને કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે? 

  (૪)  
 માનવ મૃ યુના િક સામા ં ।.૪,૦૦,૦૦૦/- 

(ચાર લાખ) સહાય. 
 ૪૦% થી ૬૦% સુધી અપંગતાના િક સામા ં

ઇ તને ।.૫૯,૧૦૦/- (ઓગણ સાઈઠ 
હ ર એકસો) સહાય. 

 ૬૦% થી વધુ અપંગતાના િક સામાં ઇ તન ે
।.૨,૦૦,૦૦૦/- (બે લાખ) સહાય. 

 એક અઠવાડીયાથી ઓછો સમય હોિ પટલમાં રહે 
તો ।.૪,૩૦૦/- (ચાર હ ર ણસો) સહાય. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં િનરાધાર િવધવા સહાયની અર ઓ 

૨૬૦૧૩ ી જઠાભાઇ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ાના તાલુકાવાર છે ા બે વષમા ં િનરાધાર િવધવા 
સહાયની કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
તાલુકો મળેલ અર ઓ 

ગોધરા ( ા ય) ૪૭૦૧ 
ગોધરા (શહેર) ૫૬૮ 
કાલોલ ૩૮૭૫ 
હાલોલ ૩૦૦૯ 
ઘોઘંબા ૬૯૮ 

ંબુઘોડા ૮૬૮ 
શહેરા ૬૮૫૧ 
મોરવા (હ) ૨૯૬૨  

 (૨) તે પૈકી કેટલી મજંર કરી અને કેટલી ના મંજર ૂ ૂ
કરી, અન ે

  (૨)  
મંજરૂ  નામંજરૂ  

૨૩૩૩૯ ૧૨૫  
 (૩) અર ઓ ના મંજર થવાના કારણો શા છેૂ ?   (૩)  

અર ફોમ સાથે પૂરાવા/ 
િવગતો અધુરી હોવાથી 

આવક વધુ 
હોવાથી 

પુન:લ  કરલ ે
હોવાથી 

૭૬ ૨૧ ૨૮  
--------- 

રાજકોટ અને ભાવનગર િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  
૨૪૮૯૨ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ અન ે
ભાવનગર િજ ામા ં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના,  

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

 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

 

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૨),  (૩)  અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ડીયા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
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૨૩૩૯૨ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર િજ ાના ડીયા તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૭૫ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમાં ) 

૧૦૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૦.૪૧ 
૨૦૧૯-૨૦ (તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૩૪.૦૮ 

 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં તળાવો, ચેકડમો અને ખેતતલાવડીઓ બનાવવા બાબતે  
૨૪૮૪૧ ી કાિ તભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર વન િવભાગ કે તેની 
તાબા હેઠળની કચેરીઓ ારા કેટલા તળાવો, ચેકડેમો અન ે
ખેતતલાવડીઓ બનાવવામાં આવી કે ડા કરવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧) સામેલ પ ક-અ મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
રકમનો ખચ થયો? 

  (૨) સામેલ પ ક-બ મુજબ. 

પ ક-અ 
બનાવવામાં આવેલ ડા કરવામાં આવેલ 

વષ 
તાલુકાનંુ 

નામ ચેકડમે  વન તલાવડી ખેત તલાવડી ચેકડમે  વન તલાવડી ખેત તલાવડી 
પાલનપુર ૨ ૧૦ ૦ ૨ ૦ ૦ 
દાંતીવાડા ૪ ૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 
અમીરગઢ ૧૦ ૧૩ ૦ ૧૧ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ 

દાંતા ૨૭ ૪૨ ૦ ૧૦ ૦ ૦ 
અમીરગઢ ૨ ૦ ૦ ૫ ૦ ૦ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

દાંતા ૦ ૦ ૦ ૧૯ ૦ ૦ 

 બનાસકાંઠા િજ ાના ઉપયુ ત િસવાયના અ ય તાલુકામાં ચેકડેમ, વન તલાવડી કે ખેતતલાવડી બનાવવામા ં
આવેલ નથી કે ડા કરવામાં આવલે નથી. 

પ ક-બ 
થયેલ ખચ ( .લાખમાં) થયેલ ખચ ( .લાખમાં) 

વષ 
તાલુકાનંુ 

નામ ચેકડમે  વન તલાવડી ખેત તલાવડી ચેકડમે  વન તલાવડી ખેત તલાવડી 
પાલનપુર ૫૨.૮૩ ૩૦.૮૭ ૦.૦૦ ૧.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
દાંતીવાડા ૧૮.૭૩ ૩૭.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
અમીરગઢ ૭૫.૦૩ ૫૭.૭૭ ૦.૦૦ ૩.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ 

દાંતા ૧૯૯.૬૯ ૧૯૦.૯૫ ૦.૦૦ ૫.૯૩ ૧૬.૧૬ ૦.૦૦ 
અમીરગઢ ૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

દાતંા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭.૭૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 બનાસકાંઠા િજ ાના ઉપયુ ત િસવાયના અ ય તાલુકામાં ચેકડેમ, વન તલાવડી કે ખેતતલાવડી બનાવવામા ં
આવેલ નથી કે ડા કરવામાં આવલે નથી. આથી તેમાં કોઈ ખચ થયેલ નથી. 

--------- 
 

નમદા િજ ામાં ચેકડમ અને વનતલાવડીે  બનાવવા બાબત 
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૨૩૩૯૧ ી શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય વનમં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામાં વન િવભાગ ારા કેટલા ચેકડેમ 
અને વનતલાવડીઓ બનાવવામા ંઆવી, અને 

  (૧)  
વષ ચેકડમે  વન તલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૮ ૦ 
૨૦૧૯-૨૦માં  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 

૦ ૫૭ 

 
 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?   (૨)  

થયેલ ખચ  
( . લાખમાં) વષ 

ચેકડમે  વન તલાવડી 
૨૦૧૮-૧૯ ૪૮.૯૫ ૦.૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦માં  ૦.૦૦ ૧૦૦.૮૨ 

--------- 
નવસારી અને ભ ચ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  

૨૪૯૮૩ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અને ભ ચ િજ ામા ં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

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

  (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

  

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  

--------- 
સાગબારા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૮૯ ી કાિ તભાઈ બલર  (સરુત-ઉ ર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં નમદા િજ ાના સાગબારા તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૫ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
) 

૨૧૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦.૮૦ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૧૦૩.૪૬ 

 
--------- 

 
ક છ અને પાટણ િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 

 
૨૪૮૩૧ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 280 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અને 
પાટણ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 ક છ િજ ામા ં ૨૧૧૬ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે, 
 પાટણ િજ ામા ં ૧૪૨૭ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે. 
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 ક છ િજ ામાં ૧૫૧૩ આંગણવાડીઓને પોતાના 

મકાનો છે, 
 પાટણ િજ ામાં ૧૨૬૦ આંગણવાડીઓને 

પોતાના મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
 ક છ િજ ામાં ૬૦૩ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 
 પાટણ િજ ામા ં ૧૬૭ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓન ે પોતાનું 
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શા પગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
 

મહારા  ક ણકમારિસંહ  ભાવનગર યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ૃ ુ ે  
૨૩૩૭૧ ી કશુભાઇ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંરા ય સરકારની ટે લટે આપવાની યોજના અંતગત 
મહારા  કૃ ણકમારિસહં  ભાવનગર યુિનવિસટીુ , 
ભાવનગર મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ ુ
િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૧૩૪૫૮ ૧૩૨૪૭ ૧૧૦૨૯ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૭૪૧.૭૬ ૯૦૦.૩૭ ૭૩૫.૩૦ 

  
--------- 

 
વડોદરા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટ ે  

૨૩૩૮૨ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
વડોદરા િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૧૮૩ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૩,૬૬,૦૦૦/- 

--------- 
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સાણંદ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  
૨૩૪૧૩ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ િજ ાના સાણદં તાલુકામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૨૯૦૦૦ રોપાનું  

 (૨) તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) લીમડા, પે ટોફોમ, કાશીદ, કણ , ગુલમહોર, 
ગરમાળો, બોરસ ી, નીલગીરી, દેશી બાવળ 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) િપયા ૩૩.૫૧ લાખ 

--------- 
 

જનાગઢ િજ ામાં નવીન પંચાયત ઘર બનાવવા બાબતૂ  
 

૨૪૯૦૮ ી બાબુભાઇ વા   (માંગરોળ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢ િજ ામા ં તાલુકાવાર નવીન ૂ
પંચાયત ઘર બનાવવા કેટલી દરખા ત સરકારને મળી, 

  (૧)  
મ  તાલુકો વષ ૨૦૧૮ 

માં મળેલ 
દરખા ત  

વષ ૨૦૧૯ માં 
મળેલ દરખા ત 

૧ જૂનાગઢ ૨ ૭ 
૨ માણાવદર ૧ ૧૮ 
૩ વંથલી ૬ ૧૪ 
૪ ભેસાણ ૧ ૮ 
૫ કેશોદ ૧૦ ૪ 
૬ માંગરોળ ૯ ૪ 
૭ માળીયા ૧ ૬ 
૮ મદરડા ૮ ૫ 
૯ િવસાવદર  ૫ ૧૬ 

કુલ ૪૩ ૮૨  
 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર 
કેટલા નવીન પંચાયત ઘર મંજર કરવામાં આ યાૂ , 

  (૨)  
મ  તાલુકો વષ ૨૦૧૮ માં 

મંજર કરલ ૂ ે
ા.પં.ઘર 

વષ ૨૦૧૯ માં 
મંજર કરલ ૂ ે

ા.પં.ઘર 
૧ જૂનાગઢ ૦ ૦ 
૨ માણાવદર ૦ ૧ 
૩ વંથલી ૦ ૦ 
૪ ભેસાણ ૦ ૧ 
૫ કેશોદ ૦ ૬ 
૬ માંગરોળ ૦ ૦ 
૭ માળીયા ૦ ૦ 
૮ મદરડા ૦ ૨ 
૯ િવસાવદર  ૦ ૪ 

કુલ ૦ ૧૪  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ મંજર કરવામાં આવેલ પંચાયત ૂ
ઘર પૈકી કેટલાની કામગીરી પૂણ થઇ કેટલાની બાકી છે, 
અન ે

  (૩) તે પૈકી ૧ પંચાયત ઘરનું કામ પૂણ થયલે છે અન ે
૧૩ પંચાયત ઘરના કામ બાકી છે. 

 (૪) કામગીરી બાકી હોય તેવા પંચાયત ઘરની 
કામગીરી યા ંસુધીમાં કેટલા ખચ પૂણ કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) બનતી વરાએ કામ ચાલ ુ કરી મંજર અનદુાનની ૂ
રકમની મયાદામા ંપૂણ કરવામાં આવશ.ે 

--------- 
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છોટા ઉદેપૂર િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાે  
૨૩૪૪૭ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટા ઉદેપૂર  
િ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 ં
૧૨૯૦ (એક હ ર બસો નેવુ)ં લાભાથ ઓન ેલાભ મળેલ 
છે. 

--------- 
નળસરોવર ખાતે પ ીઓનો િશકાર 

૨૪૮૨૩ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ નળસરોવર 
ખાતે પ ીના િશકાર-વેપાર-વેચાણ અંગેની કેટલી 
ગુના હત વૃિત પકડવામા ંઆવી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ િજ ામાં આવેલ નળસરોવર ખાતે પ ીના 
િશકાર-વેપાર-વેચાણ અંગેની ગુના હત વિૃત નીચેની િવગતે 
પકડવામાં આવી. 

વષ િશકાર-વેપાર-વેચાણ 
જવી ગુના હત વૃિતના ે

કસોે  
૨૦૧૮ ૩૪ 
૨૦૧૯ ૧૦  

 (૨) તે અ યે કેટલા પ ીઓ મૃત અને કેટલા 
િવત હાલતમાં મળી આ યા, 

  (૨) નીચેના િવગતે પ ીઓ મૃત અને િવત હાલતમા ં
મળી આ યા.  

વષ મૃત પ ીઓ 
સં યા 

િવત પ ીઓ 
સં યા 

કલુ  

૨૦૧૮ ૨૮ ૧૨૧ ૧૪૯ 
૨૦૧૯ ૪૩ ૪૧૨ ૪૫૫  

 (૩) ઉ ત ગુના હત વૃિતમાં કેટલા ઇસમો 
સંડોવાયેલા હતા, 

  (૩) નીચે મુજબ ઇસમો ગુના હત વૃિતમા ં સંડોવાયલેા 
હતા 

વષ ઇસમોની સં યા  
૨૦૧૮ ૧૧ 
૨૦૧૯ ૧૦  

 (૪) ઉ ત ઇસમો સામે શી કાનનૂી કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૪)   વ ય ાણી (સંર ણ) અિધિનયમ-૧૯૭૨ અ વય ે
ગુનેગાર સામે ગુ હો ન ધી તહોમતદારને અટક કરી નામ.કોટમા ં
આગળની કાયવાહી માટે રજ કરવામા ંઆવેલ છેૂ . 

 (૫) નળસરોવરને આવી ગુનાહીત વૃિતથી 
મુ ત કરવા શી કાયવાહી કરવામાં આવી? 

  (૫) ૧. નળ સરોવર પ ી અભયાર યના ટાફ તથા 
આજબાજના અ ય વન િવભાગના ટાફ અને બોટમેનો ારા ુ ુ
નળ સરોવર તથા બહારના ભાગે સંવેદનશીલ િવ તારોમા ં
દવસરાત સઘન ફેર ં કરવામાં આવે છે. 

૨. પ ીઓના િશકાર તથા અ ય ગેરકાયદેસર વિૃત રોકવા 
હિથયારધારી એસ.આર.પી/ બોડર િવંગના હોમગાડના જવાનો 

ારા સતત ફેર ં કરવામાં આવે છે. 
૩. થાિનક લોકોન ેરોજગારી બાબત યાન ેલઇ કલે ટર ીના 
અ ય  થાને ટા કફોસની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. 
૪. નળ સરોવર પ ી અભયાર યમાં અપ વેશ કરી પ ી 
િશકાર, પ ી ર ડ તેમજ અ ય ગેરકાયદેસર વિૃત રોકવાં , 
ગુના હત વૃિત રોકવા પ ીઓના સંર ણ માટે નળ સરોવર 
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પ ી અભયાર યમા ં વેશ ઉપર િનયં ણ મુકવામાં આવેલ છે. 
૫. પ ી ર ણ અને સંર ણને વેગ આપવા નળ સરોવર અન ે
થોળ બડઝ સે ચુરીઝ ક ઝવશન સોસાયટીની રચના કરવાનો 
િનણય કરવામાં આવેલ છે.  

--------- 
ઉમરપાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૯૫ ી િવવેક પટલે  (ઉધના) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ાના ઉમરપાડા તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર(હ ટરે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૬૬ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૩૯૦ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળમાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
વષ ખચ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૬૯.૬૮ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૪૨૨.૦૧ 

 
--------- 

 
મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં િવધવા સહાયની અર ઓ  

૨૪૮૮૬ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને માળીયા તાલુકામા ં િવધવા 
સહાય યોજના અ વય ેકેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧)  
મળેલ અર ઓની સં યા વષ 
મોરબી માળીયા 

૨૦૧૮ ૧૮૨ ૧૦૮ 

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

  (૨) ૨૦૬૮ 

 (૩) બાકી અર ઓનો યાં સુધીમાં િનકાલ 
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) બનતી વરાએ  

--------- 
 

મોરબી િજ ાની શાળામાં શૌચાલયની સુિવધા 
૨૩૪૪૩ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગોડલં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
િજ ામાં કેટલી ાથિમક શાળાઓમા ંક યાઓ અન ેકમારો ુ
માટેના શૌચાલયોની સિુવધા ઉપલ ધ છે. 

  (૧)  
સરકારી ાથિમક શાળા ૫૯૭ 
િબન-અનુદાિનત ાથિમક 
શાળા 

૨૦૮ 

અનુદાિનત ાથિમક શાળા ૦૧  
 (૨) કેટલી શાળાઓમાં શૌચાલયોની સિુવધા 
આપવાની બાકી છે, અને 

  (૨) એકપણ નહ . 

 (૩) બાકીની શાળાઓમા ં આ સુિવધા યારે 
આપવામાં આવશ?ે 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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હમચ ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ે  
૨૩૩૬૫ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : 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 
હેમચ ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવિસટી, પાટણ મારફત 
કલ કેટલા િવ ાથ ઓને ટે લેટ િવતરણ કરવામાં આ યાુ , 
અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાથ ઓની 
સં યા 

૩૭૦૪૯ ૪૦૦૩૦ ૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમા)ં 

૨૦૪૨.૦૨ ૨૭૨૦.૭૬ ૦ 
  

--------- 
પાટણ અને મહસાણાે  િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  

૨૪૮૪૯ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામા ં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામાંં  આ યા 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના,  

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

 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

 

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૨) (૩)  અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
તાપી અને સુરત િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  

૨૪૯૭૭ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અને 
સુરત િજ ામાં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર ગેરકાયદેસર 
દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ંઆ યા છે તે હકીકત ં
સાચી છે, 

 

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

 

 (૧) અને (૨) સુરત િજ ાના ઓલપાડ તાલુકાના 
મોજ.ે મંદરોઈ ગામે અંદાિજત ૩ થી ૪ હે ટર ગૌચરની 
જમીન પર ગેરકાયેદસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભ ું
કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની 
થાય છે, અન ે

  (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ની કલમ 
૧૦૫ અ વયે ગેરકાયદસેર દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી 
સંબંિધત ામ પંચાયતની થાય છે. 

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) દબાણની માપણી કરવાની કાયવાહી પૂણ 
થયેથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાંથી નારી સંર ણ ગૃહમાંથી મ હલાઓ ભાગી જવા બાબત 

૨૬૪૩૭ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર ખાડીયા) : માનનીય મ હલા અને બાળક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ં બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેર અને િજ ામા ં નારી સંર ણ 
ગૃહમાંથી કેટલી મ હલાઓ ભાગી જવાના બનાવો બ યા, 
અન ે

  (૧) શૂ ય 

 (૨) આ માટે નારી સરં ણ ગૃહના જવાબદારો સામ ે
સરકારે પગલા લીધા? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

૨૩૪૮૫ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર દિ ણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં ઈ- ા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 સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનું નામ 
ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ 

કરાવેલ ામ પંચાયતની સં યા 
૧ દહેગામ ૦૬ 
૨ ગાંધીનગર ૦૮ 
૩ કલોલ ૦૨ 
૪ માણસા ૦૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

  (૨) દહેગામ તાલુકાની બે ામ પંચાયતો િસવાય 
તમામ તાલુકાની તમામ ામ પંચાયતોમા ં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩) સ વરે આ સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશ.ે 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ાે ટ 

૨૩૫૦૨ ી મધુભાઇ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
વડોદરા િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૧૮૩ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૩,૬૬,૦૦૦/- 

--------- 
બોટાદ િજ ામાં મ યાહન ભોજન ારા દૂધ સં વની યોજના 

૨૩૪૪૧ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બોટાદ 
િજ ાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામાં દૂધ સં વની 
યોજના અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બોટાદ 
િજ ાના બરવાળા 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 

કલુ  

૧ બરવાળા .૭૫,૦૫,૭૬૦ .૬૯,૫૪, ૬૨૧ .૧,૪૪,૬૦,૩૮૧ 
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ગીર અ યારણમાં િસંહોની વ તી 

૨૪૯૨૦ ી જ.ેવી.કાકડીયા  (ધારી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
અ યાર યમાં િસહંોની કલ વ તી કેટલી છેુ , 

  (૧) વષ-૨૦૧૫ ના છે ા વ તી અદંાજ મુજબ 
કલુ -૩૦૪ િસંહો ન ધાયેલ છે. 

 (૨) િસંહોની કલ વ તીમાં નરુ ,માદા અને 
બ ચાઓની વ તી કેટલી છે,  

  (૨) ગીર અ યાર યમા ંિસંહોની કલ વ તીુ  
નર માદા બ ચા કલુ  
૮૭ ૧૩૩ ૮૪ ૩૦૪  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમાં કેટલા િસંહોના 
અક માતથી અને કેટલા િસંહોના િશકારથી અન ે કેટલા 
િસંહોના કદરતી મૃ યુ થયા છેુ ,અન ે

  (૩) છે ાં બે વષમાં ગીર અ યાર યમાં અક માત અન ે
િશકારથી કોઇ િસંહોના મૃ ય ુ થયેલ નથી. યારે ૧૧૭ 
િસંહોના કદરતીુ  મૃ યુ થયા છે. 

 (૪) િસંહોના િશકાર અને અપમૃ યુના બનાવો 
રોકવા માટે સરકારે શા ંપગલાં લીધાં છે? 

  (૪) િસંહોના િશકાર અન ે અપમૃ યુના બનાવો રોકવા 
સરકાર ારા નીચેની િવગતે પગલાં લેવામા ંઆવેલ છે. 
૧.  િબમારી, અક માત વખતે તા કાલીક સારવાર માટે 

વેટરનરી ઓફીસરની િનમણૂક કરવામાં આવેલ છે.  
૨. વ ય ાણી િમ ોની તથા ટેકસની િનમણૂક કરવામાં 

આવેલ છે. 
૩.  રે કયુ માટે ટેકસ પાટ ની રચના કરવામાં આવેલ છે. 
૪.  ગીર િવ તારમાં સાસણ, મવાળા, જસાધાર ખાતે 

તથા સ રબાગ ઝૂ, જનાગઢ ખાતે વ ય ાણી ૂ
સારવાર કે ોની યવ થા ઉભી કરવામાં આવેલ છે. 

૫.  અભયાર યમાંથી પસાર થતા હેર માગ  પર પીડ 
ેકર મુકવામા ંઆવેલ છે. 

૬.  લોક ગૃિતના ભાગ પે વ ય ાણી સરં ણમા ંસહકાર 
આપવા માટે હેર માગ  પર સાઈન બોડ મુકવામાં 
આવેલ છે. 

૭.  િસંહ તથા અ ય વ ય ાણીની હ યાના કેસમાં 
વ ય ાણી સરં ણ અિધિનયમ ધારા-૧૯૭૨ હેઠળ 
ગુ હેગારોની સામ નામ.કોટમા ંકેસ કરવામા ંઆવે છે. 

૮.  િશકાર અટકાવવા િે ય ટાફ વારા સતત ફેરણા 
અને નાઈટ પેટોલ ગ કરવામાં આવે છે તથા ટાફને 
વાહન, હિથયાર, વોકીટોકી િવગેરેથી સુસ  કરવામાં 
આવેલ છે. 

૯.  સમયાંતરે પોલીસ િવભાગ, વન િવભાગ અને 
પી. .વી.સી.એલ. િવભાગ વારા સંયુ ત પેટોલ ગ 
પણ કરવામાં આવે છે. 

૧૦. રેવ યુ િવ તારોમાં અસરુિ ત ખુ ા કવાઓને પારાપેટ ુ
વોલ બાંધી સુરિ ત કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૧.  અ તન લાયન એ યુલ સ વસાવવામા ંઆવેલ છે. 
૧૨.  સ રબાગ ખાતે કોરે ટાઇન ઝોન બનાવવામા ંઆવેલ 

છે. 
૧૩.  ટાફને ટે લેટ પૂરા પાડવામાં આવેલ છે. 
૧૪.  િસંહોન ેરે ડયો કોલર ગ કરવામાં આવેલ છે. 
૧૫.  સાસણ ખાતે હાઇટેક મોનીટર ગ યુિનટની થાપના 

કરવામા ંઆવેલ છે. 
--------- 
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હીસાગર અને પંચમહાલ િજ ાની શાળામાં િસ ટ નાે  ઓરડાઓ 
 

૨૪૯૪૮ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
અને પંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંિસ ટે ના કેટલા ઓરડાઓ છે, 

  (૧)  
િજ ો િસ ટ ના ઓરડાની સં યાે  

મહીસાગર ૪૨૯ 
પંચમહાલ ૫૯૦  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
ઓરડાઓ કાયરત/વપરાશલાયક છે અને િજ ાવાર કેટલા 
ઓરડાઓ બંધ હાલતમાં છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો કાયરત ઓરડાની 

સં યા 
બંધ હાલતવાળા 

ઓરડાની 
સં યા 

મહીસાગર ૩૧૯ ૧૧૦ 
પંચમહાલ ૫૦૯ ૮૧  

 (૩) ઉ ત ઓરડાઓ બંધ હાલતમાં હોવાના શા 
કારણો છે? 

  (૩) જજ રત હોવાને કારણ.ે 

--------- 
 

ચોયાસી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 
 

૨૩૪૭૦ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ાના ચોયાસી તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં  ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) સુરત િજ ાના ચોયાસી તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૬,૫૮,૮૩,૯૧૦/-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 ુ ૨૭૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ પૂણ કરવામા ંઆ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલોુ  ખચ થયેલ?   (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ ુ . 
૫,૫૪,૯૧,૭૭૯/-નો ખચ થયલે છે. 

--------- 
 

નવસારી િજ ામાં તાલુકા િવકાસ અિધકારીની જ યા 
 

૨૩૪૯૧ ી િપયુષભાઇ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં તાલુકા િવકાસ અિધકારીની કલ કેટલી જ યા ુ
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં તાલુકા િવકાસ અિધકારીની કલુ -૪ (ચાર) જ યા 
મંજર થયેલ છેૂ . 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકા િવકાસ 
અિધકારીની તમામ-૪ જ યાઓ ભરાયેલ છે. કોઇ પણ 
જ યા ખાલી નથી. 

 (૩) ઉ ત ખાલી રહેલ જ યાઓ ભરવા માટે સરકાર 
ારા શું કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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સુર નગર િજ ામાં મ યાહન ભોજન ારા દૂધ સં વની યોજનાે  
 

૨૩૪૪૦ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
િજ ાના કેટલા અને કયા કયા તાલમુાં દૂધ સં વની 
યોજના અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
િજ ાના સાયલા, ચોટીલા, થાનગઢ, ાંગ ા, પાટડી અન ે
લખતર એમ કલ ુ ૬ તાલુકાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના 

ારા દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે. 
 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કલ િપયા ુ
૨૫,૨૭,૪૪,૦૦૦ નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
ઉમરપાડા તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૯૭ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરત િજ ાના ઉમરપાડા તાલુકામા ં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૬૬ 
૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૩૯૦ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૪૬૯.૬૮ 
૨૦૧૯-૨૦  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૪૨૨.૦૧ 

 
--------- 

માણાવદર તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  
૨૩૪૦૭ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં જનાગઢ િજ ાના માણાવદર તાલુૂ કામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૨૮,૪૦૦ રોપા 

 (૨) તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૨) નીલગીરી, શ , લીમડા, કરજં , અરડસોુ , 
ગુલમહોર, કાશીદ, દેશીબાવળ, વડ, પીપળ, ખાટી 
આંબલી વગેરે 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) . ૯.૬૯ લાખ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ાની શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ 

૨૬૪૭૦ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓમા ં
કેટલા ઓરડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
તાલુકા ખૂટતા ઓરડાવાળી 

શાળાની સં યા 
ખૂટતા ઓરડાની સં યા 

અમીરગઢ ૨૭ ૪૩ 
ભાભર ૧૩ ૨૩ 
દાંતા ૫૯ ૧૫૨ 
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દાંતીવાડા ૨૯ ૯૬ 
ડીસા ૭૭ ૨૨૩ 
દયોદર ૪૧ ૧૨૫ 

ધાનેરા ૨૧ ૬૪ 
કાંકરેજ ૧૦૬ ૩૧૧ 
લાખણી ૪૨ ૮૯ 
પાલનપુર ૪૦ ૧૦૧ 
સુઇગામ ૭ ૧૧ 
થરાદ ૬૪ ૧૩૮ 
વડગામ ૨૪ ૪૫ 
વાવ ૨૬ ૬૩ 

કુલ ૫૭૬ ૧૪૮૪  
 (૨) ઉ ત ખૂટતા ઓરડાઓ યાં સુધીમા ં
બનાવવામા ંઆવનાર છે? 

  (૨) આગામી વષ મા ં તબ ાવાર જમે બન ે તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
અનંત નેશનલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૪૫૬ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : 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 
અનંત નેશનલ 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 

૯૭ ૮૯ ૭૦ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

૫.૩૫ ૬.૦૫ ૪.૬૭ 

 
--------- 

માંગરોળ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 
૨૩૪૭૩ અરિવંદ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરત િજ ાના માંગરોળ તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) સુરત િજ ાના માંગરોળ તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૯,૯૪,૯૦,૩૭૧/-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 ુ ૬૫૦ 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 ુ
.૯,૬૭,૨૭,૭૯૨/-નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 

૨૪૯૦૨ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ે બે 
વષમાં દેવભિૂમ ારકા અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાની સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૧ 
દેવભૂિમ 

ારકા ૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨ મનગર ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો   (૨)  
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ખચ કરવામા ંઆ યો? મ િજ ાનું 
નામ 

વષ ગરીબ ક યાણ 
મેળાનો ખચ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩,૩૨,૦૦૦=૦૦ 
૧ 

દેવભૂિમ 
ારકા ૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪,૭૬,૪૬૪=૦૦ 
૨ મનગર 

૨૦૧૯-૨૦ ૦૦  
--------- 

ગુજરાત નિસગ કાઉ સીલ-નિસગ ઇ ટીટયુટ, અમદાવાદ મારફત ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૪૪૮ ી વ ભભાઈ કાકડીયા  (ઠ રબાપાનગર) : 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 નિસગ કાઉ સીલ નિસગ ઇ ટીટયુટ,  
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 

૫૪૯૩ ૫૦૪૦ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

૩૦૨.૭૬ ૩૪૨.૫૬ ૦ 

 
--------- 

નવસારી િજ ામાં તાલુકા િવકાસ અિધકારીની જ યા 
૨૩૪૯૨ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં તાલુકા િવકાસ અિધકારીની કલ કેટલી જ યા ુ
મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
િજ ામાં તાલુકા િવકાસ અિધકારીની કલ ુ ૪(ચાર) જ યા 
મંજર થયેલ છેૂ . 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકા િવકાસ 
અિધકારીની તમામ-૪ જ યાઓ ભરાયેલ છે. કોઈ પણ 
જ યા ખાલી નથી. 

 (૩) ઉ ત ખાલી રહેલ જ યાઓ ભરવા માટે સરકાર 
ારા શું કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે?  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

દાહોદ િજ ામાં ામ પંચાયતના નવા ઘર બનાવવાની મંજરી ૂ  
૨૩૪૭૪ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપૂરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં દાહોદ િજ ામાં કેટલી ામ પંચાયતના નવા ઘર 
બનાવવા માટે મંજરી આપવામાં આવીૂ , અને  

  (૧) ૪૧ (એકતાળીસ) 

 (૨) તે માટે સરકાર ારા કેટલુ ં અનદુાન મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) . ૭૩૦/- લાખ 

--------- 
સુરત િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

૨૩૪૭૭ ી મુકશભાઈ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરત િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સુિવધા 
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તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમા ં ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, 

ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ 
ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ 

ામ પંચાયતની સં યા 
૧ બારડોલી ૨૩ 
૨ ચોયાસી ૧૨ 
૩ કામરેજ ૦૭ 
૪ મહવાુ  ૦૪ 
૫ માંડવી ૧૮ 
૬ માંગરોલ ૧૭ 
૭ ઓલપાડ ૧૨ 
૮ પલસાણા ૦૪ 
૯ ઉમરપાડા ૦૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

  (૨) તમામ ામ પંચાયતોમાં સિુવધા ઉપલ ધ છે. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં આ મશાળાઓના રો ટર ર ટરો 

૨૪૯૫૨ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની આ મશાળાઓના 
રો ટર ર ટરોને માિણત કરવાની સ ા કોને છે, અન ે

  (૧) સામાિજક યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગન ે

 (૨) ઉ ત સ ા િજ ા ક ાએ આપવાની કાયવાહી 
કયા તબ ે  છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 
અમદાવાદ શહર માટ આનુષાંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે ે ે  

૨૩૫૦૯ ી રાકશભાઈ શાહે  (એિલસિ જ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે 
િવ ાથ ઓના અ યાસને લગતા આનુષાિંગક ખચની 
ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે, અન ે

  (૧) આર.ટી.ઈ. હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં
અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને આનુષાંિગક ખચ સહાય 
યોજના હેઠળ િવ ાથ દીઠ વાિષક .૩૦૦૦/- ની સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે.  

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ શહેરના કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેઆ યોજના હેઠળ આવરી લવેામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) ૪૦,૨૧૪ 

--------- 
 

સાણંદ તાલુકામાં સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હઠળ વાવેતરે  
૨૩૩૭૯ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ િજ ાના સાણદં તાલુકામા ં
સામૂ હક વન િનમાણ યોજના હેઠળ કેટલા રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ૨૯૦૦૦ રોપાનુ ં

 (૨) તેમાં મુ ય વે કયા કારના રોપાનું વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨) લીમડા, પે ટોફોમ, કાશીદ, કણ , ગુલમહોર, 
ગરમાળો, બોરસ ી, નીલગીરી, દેશી બાવળ 

 (૩) તે પાછળ ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) િપયા ૩૩.૫૧ લાખ 

--------- 
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લ બડી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 
૨૩૪૬૪ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) સુરે નગર િજ ાના લ બડી તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં  ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) સુરે નગર િજ ાના લ બડી તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૬૩૮.૭૬/- 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 ુ ૨૮૮ 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 ુ . ૫૩૩.૯૮/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ામ પંચાયતના નવા ઘર બનાવવાની મંજરી ૂ  

૨૩૪૭૯ ી અરિવંદભાઈ પટલે   (ધરમપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વલસાડ િજ ામા ં કેટલી ામ પંચાયતના નવા ઘર 
બનાવવા માટે મંજરી આપવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૧૯ (ઓગણીસ). 

 (૨) તે માટે સરકાર ારા કેટલું અનુદાન મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) . ૩૩૦/- લાખ ( ણસો ીસ લાખ પૂરા) 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

૨૩૪૩૦ ી જગદીશભાઈ પટલ ે  (અમરાઈવાડી) : 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, અન ે

  (૧) ાથિમક શાળા દીઠ માિસક .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ અરવ ી િજ ા માટે સન-ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) . ૨,૩૦,૯૫,૮૦૦/- 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ોડબે ડ કને ટીવીટી 

૨૩૪૮૨ ી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામા ં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ 
કને ટીવીટી  પૂરી પાડવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) અગાઉના વષ માં ઈ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત રાજકોટ િજ ાના તમામ તાલુકાની તમામ ામ 
પંચાયતો ખાતે ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડેલ હોઈ તા. 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ જ 

ામ પંચાયતને ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવામા ં
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ કોટડાસાંગાણી તાલુકાના 
િવભાજનથી નિવન અિ ત વમાં આવેલ નવી ખોખરી ામ 
પંચાયતમાં ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી છે. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે યાં સુધીમાં 
ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવામાં આવશ?ે 

  (૩) ઉ ત ામ પંચાયતમાં સાધન સામ ીની 
ડીલીવરી અન ેઈ ટોલેશનની કામગીરી ચાલી રહેલ છે. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં મોર અને અ ય પ ીઓના મૃ યુ 

૨૪૮૮૧ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) ડીસે બર-૨૦૧૯માં ગાંધીનગર િજ ાના 
વાવોલમાં અદંાજ ે ૧૦ મોર અને અ ય પ ીઓના 
પોઈઝનના કારણ ેમૃ યુ થયા છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલા મોર અન ેઅ ય કયા કારના 
કેટલા પ ીઓના મૃ ય ુ થયા અન ે કેટલા પ ીઓ ગંભીર 
િબમાર થયા, અન ે

  (૨) જમેાં મોર-૧૦, ટીટોડી-૩, કબુતર-૧ નુ ંમૃ ય ુ
થયેલ છે. કોઈ પ ી ગંભીર િબમાર પડેલ નથી. 

 (૩) તે અ વયે જવાબદારો સામે શા પગલાં લીધા?ં   (૩) બોરીજ રે જ ગુના નંબર-૧૦/૨૦૧૯-૨૦, 
તા.૨૨-૧૨-૨૦૧૯થી થમ ગુના રીપોટ ન ધવામા ં
આવેલ છે. આ ગુનો િબનવારસી ગુના તરીકે ન ધવામા ં
આવેલ હોય જવાબદારો સામે પગલાં લેવાની બાબત 
ઉપિ થત થતી નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે  

૨૩૪૨૬ ી ભુપે ભાઈ પટલે   (ઘાટલોડીયા) : 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) શાળાદીઠ માિસક 
  .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ પાટણ િજ ા માટે સન ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૪૩,૧૦,૦૦૦/- 
  (અંકે .એક કરોડ તેતાળીસ લાખ દસ હ ર 
પૂરા). 

આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 
૨૪૯૪૧ ી પુનમભાઈ પરમાર  (સો ા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અન ે
વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 આણંદ િજ ામાં ૧૯૯૩ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે, 
 વડોદરા િજ ામા ં૧૪૪૮ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે. 
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓન ે
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 આણંદ િજ ામાં ૧૫૦૪ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે, 

 વડોદરા િજ ામાં ૧૨૫૪ આંગણવાડીઓન ે
પોતાના મકાનો છે. 

 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  

 આણંદ િજ ામા ં ૪૮૯ આંગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 

 વડોદરા િજ ામાં ૧૯૪ આંગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓન ે પોતાનુ ં
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શુ ંપગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
લ બડી તાલુકામાં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૬૫ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરે નગર િજ ાના લ બડી તાલુકામાં વષ   (૧) સુરે નગર િજ ાના લ બડી તાલુકામાં વષ 
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૨૦૧૮-૧૯મા ં  ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૬૩૮.૭૬/- 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 ુ ૨૮૮ 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 ુ . ૫૩૩.૯૮/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  

૨૪૮૯૦ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

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

  (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

  

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  

--------- 
મહસાણા િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ે  

૨૩૪૨૪ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : 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) શાળાદીઠ માિસક 
  .૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ મહેસાણા િજ ા માટે સન ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૭૯,૪૬,૦૦૦/-  
(અંકે .એક કરોડ અગ યાએંસી લાખ છેતાળીસ હ ર 
પૂરા.) 
   

--------- 
મનગર અને દેવભુિમ ારકા િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 

૨૪૮૯૯ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
અને દેવભુિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી 
આંગણવાડીઓ કાયરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 મનગર િજ ામાં ૯૦૦ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે, 

 દેવભુિમ ારકા િજ ામા ં ૬૯૧ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓન ે
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 મનગર િજ ામાં ૭૨૭ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે, 
 દેવભુિમ ારકા િજ ામા ં૫૬૮ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય   (૩)  
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જ યાએ ચાલ ેછે, અન ે  મનગર િજ ામાં ૧૭૩ આંગણવાડીઓ 
ભાડાના મકાનમા ં કે અ ય જ યાએ ચાલ ે છે, 
અન ે

 દેવભુિમ ારકા િજ ામાં ૧૨૩ આંગણવાડીઓ 
ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનું 
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શુ ંપગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
ઉ છલ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૪૦૨ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તાપી િજ ાના ઉ છલ તાલુકામાં િે ય વનીકરણ 
કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૦ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં ) 

૩૨૬ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૯૨.૭૭ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૧૩૩.૮૧ 

 
--------- 

ખેડા તાલુકામાં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 
૨૩૪૬૭ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાબાદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખેડા િજ ાના ખેડા તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯મા ં  ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ુ
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ખેડા િજ ાના ખેડા તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત કલ ુ .૪૪૨.૧૧/- 
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 ુ ૧૮૦ 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 ુ . ૩૩૭.૩૭/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
 

બનાસકાંઠા િજ ાની શાળાના વગ ની મંજરીૂ  
 

૨૩૪૩૭ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  મંજર કરવા માટે ૂ
કેટલી દરખા તો મળેલ, અન ે

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ામા ં વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  મંજર કરવા માટે ૂ
કલ ુ ૧૩ દરખા તો મળેલ. 

 (૨) ઉ ત દરખા તો પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં ૂ
આ યા? 

  (૨) ઉ ત દરખા તો પૈકી કલ ુ ૦૮ વગ  મંજર કરવામા ંૂ
આ યા. 

--------- 
 
 



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 296 

વધઈ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
૨૩૪૦૦ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા  (કતારગામ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ાના વધઈ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 
કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમા ં રોપાનું વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૦૫ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં) 

૧૨૨૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામાં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૭૯.૫૧ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૪૧૧.૮૭ 

 
--------- 

સુમનદીપ િવ ાપીઠના િવ ાથ ઓને ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  
૨૩૪૫૪ ીમતી સીમાબેન મો હલે  (અકોટા) : 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 
સુમનદીપ િવ ાપીઠ, વડોદરા 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 

૨૮૪ ૩૧૭ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

૧૫.૬૫ ૨૧.૫૫ ૦ 

 
--------- 

સુરત અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 
૨૪૯૭૪ ી આનદંભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 સુરત િજ ામા ં ૧૭૩૩ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે, 

 છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૧૧૮૨ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 સુરત િજ ામા ં૧૬૭૪ આંગણવાડીઓને પોતાના 

મકાનો છે, 
 છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૧૦૬૪ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  

 સુરત િજ ામા ં ૫૯ આંગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 

 છોટાઉદેપુર િજ ામાં ૧૧૮ આંગણવાડીઓ 
ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનુ ં
મકાન નથી તેમન ે સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શુ ંપગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ધોરણ ૧ થી ૫ ની શાળાઓ બંધ કરવા બાબત 

૨૪૮૩૯ ી નથાભાઇ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર 
ધોરણ ૧ થી ૫ની કેટલી શાળાઓ મજ થવાને કારણ ેબંધ 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧)  
મ િજ ો મજ થવાને કારણે બંધ કરવામાં 

આવેલ ધોરણ ૧ થી ૫ ની 
શાળાઓની તાલુકાવાર સં યા 

૧. બનાસકાંઠા શૂ ય 
૨. સાબરકાંઠા ાંિતજ તાલુકામા ં૦૨(બે) શાળા 

મજ થવાને કારણે બંધ કરવામા ં
આવી. અ ય તાલુકાઓ માટે 
િવગત શૂ ય  છે.  

 (૨) ઉ ત બંધ કરવામા ં આવેલ શાળાઓના 
િવ ાથ ઓ માટે શી યવ થા કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ન કની શાળામાં વેશ આપેલ છે. 

--------- 
સાકળચંદ પટલે  યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૪૫૦ ી ઋિષકશ ે પટલે  (િવસનગર) : 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 
સાકળચંદ પટેલ યુિનવિસટી, િવસનગર 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 

૯૭૫ ૯૧૯ ૩૩૫ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ થયો ુ
? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૫૩.૭૪ ૬૨.૪૬ ૨૨.૩૩ 
 

--------- 
સુરત િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

૨૩૪૭૮ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા  (કામરેજ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરત િજ ામાં 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 
વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ 
ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ 

ામ પંચાયતની સં યા 
૧ બારડોલી ૨૩ 
૨ ચોયાસી ૧૨ 
૩ કામરેજ ૦૭ 
૪ મહવાુ  ૦૪ 
૫ માંડવી ૧૮ 
૬ માંગરોલ ૧૭ 
૭ ઓલપાડ ૧૨ 
૮ પલસાણા ૦૪ 
૯ ઉમરપાડા ૦૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી, અન ે

  (૨) તમામ ામ પંચાયતોમાં સિુવધા ઉપલ ધ છે. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારનું શું આયોજન છે? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 
૨૪૯૩૧ ી કનુભાઈ બારયા ૈ  (તળા ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાની સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૧ ભાવનગર  
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 

૨ બોટાદ ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાનો ખચ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨,૪૮,૬૯૫=૦૦ 

૧ ભાવનગર  
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 

૨ બોટાદ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૪૩,૭૨૪=૦૦ 

--------- 
અનંત નેશનલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૪૫૮ ી સુરશભાઈ ે પટલે  (મણીનગર) : 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 
અનંત નેશનલ યિુનવિસટી, 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 

૯૭ ૮૯ ૭૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલોુ  ખચ થયો 
? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમા)ં 

૫.૩૫ ૬.૦૫ ૪.૬૭ 
 

--------- 
સુરત િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

૨૩૪૭૬ ી મોહનભાઇ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં સુરત િજ ામાં 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 
વષમાં તાલુકાવાર નીચેની િવગતે ક યુટરની સુિવધા 
ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ 
ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવેલ 

ામ પંચાયતની સં યા 
૧ બારડોલી ૨૩ 
૨ ચોયાસી ૧૨ 
૩ કામરેજ ૦૭ 
૪ મહવાુ  ૦૪ 
૫ માંડવી ૧૮ 
૬ માંગરોલ ૧૭ 
૭ ઓલપાડ ૧૨ 
૮ પલસાણા ૦૪ 
૯ ઉમરપાડા ૦૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ   (૨) તમામ ામ પંચાયતોમાં સિુવધા ઉપલ ધ છે. 
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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. 

--------- 
ક છ િજ ામાં િશ કોનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૮૩૦ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
તાલુકાવાર ાથિમક િશ કોનુ ંમંજર મહેકમ કેટલુ ંછેૂ , 

  (૧)  
મ તાલુકો ાથિમક િશ કોનું મંજર ૂ

મહકમે  
૧ નખ ાણા ૯૯૪ 
૨ અં ર ૭૪૧ 
૩ અબડાસા ૯૦૯ 
૪ ગાંધીધામ ૪૯૪ 
૫ ભચાઉ ૧૦૫૩ 
૬ ભુજ ૨૦૦૪ 
૭ માંડવી ૯૫૮ 
૮ મું ા ૬૩૫ 
૯ રાપર ૧૬૧૮ 

૧૦ લખપત ૫૫૧  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કેટલી 
જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
મ તાલુકો ાથિમક િશ કોની ખાલી જ યાઓ 
૧ નખ ાણા ૧૬૭ 
૨ અં ર ૪૯ 
૩ અબડાસા ૨૨૩ 
૪ ગાંધીધામ ૦ 
૫ ભચાઉ ૧૩૬ 
૬ ભુજ ૨૨૧ 
૭ માંડવી ૧૨૦ 
૮ મું ા ૪૩ 
૯ રાપર ૨૮૪ 

૧૦ લખપત ૧૪૩  
 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યા ં સુધી ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) જમે બને તેમ જ દી. 

--------- 
ક છ િજ ાની શાળાઓને િવ ાથ  પહલ યોજનાનો લાભે  

૨૩૫૩૩ ીમતી માલતી મહ રીે   (ગાંધીધામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં કેટલી 
સરકારી મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓને 
િવ ાથ  પહેલ યોજનાનો લાભ આપવામાં આ યો, અને 

  (૧) સરકારી મા યિમક શાળા : ૪૨ 
  સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળા : ૦૬ 

 (૨) આ અંતગત વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં શાળાઓને 
કેટલી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી? 

  (૨) એક શાળાદીઠ .૧,૦૦,૦૦૦/- લેખે કલ ુ
.૪૮,૦૦,૦૦૦/- ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામા ં

આવી. 
--------- 
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વીર નમદ યુિનવિસટીમાં વાઈસ ચા સેલરની ગેરકાયદેસરની િનમણૂકની ફ રયાદ 
૨૬૪૭૬ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના ચોથા સ માં તા.૦૯-૦૭-૨૦૧૯ ના રોજ 
સભાગૃહમાં બી  બેઠકમાં રજ થયેલ તારાંિકત  માંકઃ ૂ ૧૫૩૫૦(અ તા-૬૨) અ વય ે માનનીય િશ ણ મં ી ી 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૯ની િ થિતએ વીર નમદ 
યુિનવિસટીમાં વાઈસ ચા સેલરની ગેરકાયદસેર િનમણૂક 
ગેરકાયદેસર, ખોટી રીતે અન ે લાયકાત ન ધરાવતા હોવા 
છતાં કરવામાં આવી હોવાં અંગેની બાર ફ રયાદો રા ય 
સરકારને છે ા એક વષમાં મળેલ તેની તપાસ સોપલી હતી 
તે હકીકત સાચી છે? 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ તપાસ યારે પૂણ કરવામા ં
આવી? 

  (૨) તપાસ અંગેની કાયવાહી ગિતમાં છે. હાલ નામ. 
ગુજરાત હાઇકોટમાં બાબત સબ યુડીશ છે. 

 (૩) ફરીયાદો અંગે શી કાયવાહી કરવામાં આવી?   (૩) ફ રયાદ અંગે તપાસ સ પવામા ંઆવી છે. 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં વગ વધારાની દરખા ત 
૨૩૫૧૯ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  મંજર કરવા માટે ૂ
કેટલી દરખા તો મળેલ હતી, અન ે

  (૧) ધોરણ-૧૧ના સળંગ એકમના વગ ઃ ૧૩ 
  ધોરણ-૧૨ના થમ િમક વગ ઃ ૦૦ 
  ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના વગ વધારાઃ ૦૦ 

 (૨) મળેલ દરખા તો પૈકી કેટલા વગ  મંજર કરવામાં ૂ
આ યા? 

  (૨) ધોરણ-૧૧ના સળંગ એકમના વગ ઃ ૦૮ 
  ધોરણ-૧૨ના થમ િમક વગ ઃ ૦૦ 
  ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના વગ વધારાઃ ૦૦ 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  

૨૩૪૯૯ ી ગોિવંદભાઈ પટલે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
રાજકોટ િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૫૦૬ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૧૦,૧૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા દસ લાખ બાર 
હ ર પૂરા) 

--------- 
શહરા તાલુકામાં ે ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૫૯ ી  સી. કે. રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ાના શહેરા તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં  ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) પંચમહાલ િજ ાના શહેરા તાલુકામા ં વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૧૦૬૫.૦૭/- 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 ુ ૧૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પુરેપુરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  
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૨૪૯૮૨ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ના,  

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

 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

 

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૨) (૩)  અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
માંગરોળ તાલુકામાં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૭૨ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ાના માંગરોળ તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં  ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) સુરત િજ ાના માંગરોળ તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૯,૯૪,૯૦,૩૭૧/- 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 ુ ૬૫૦ 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 ુ . 
૯,૬૭,૨૭,૭૯૨/- નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
તાપી અને નમદા િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 

૨૪૯૭૬ ી પુનાભાઈ ગામીત  ( યારા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ે બે 
વષમાં તાપી અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ગરીબ 
ક યાણ મેળા યોજવામાં આ યા, અન ે

  (૧)  

મ િજ ાનંુ નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાની સં યા 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૧ તાપી 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૨ નમદા 
૨૦૧૯-૨૦ ૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨)  

મ િજ ાનંુ નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાનો ખચ  

૨૦૧૮-૧૯ ૨,૪૭,૨૭૫=૦૦ 
૧ તાપી 

૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૩,૬૦,૪૬૫=૦૦ 

૨ નમદા 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦  

--------- 
ખેડા અને દાહોદ િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 

૨૪૯૪૭ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અને 
દાહોદ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 ખેડા િજ ામાં ૧૯૭૯ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે, 



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 
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 દાહોદ િજ ામાં ૩૦૫૬ આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 ખેડા િજ ામા ં૧૭૨૧ આંગણવાડીઓન ેપોતાના 

મકાનો છે, 
 દાહોદ િજ ામાં ૨૭૧૯ આંગણવાડીઓને 

પોતાના મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
 ખેડા િજ ામા ં ૨૫૮ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 
 દાહોદ િજ ામાં ૩૩૭ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓન ે પોતાનું 
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શુ ં પગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
ક છ િજ ાની શાળાઓને િવ ાથ  પહલ યોજનાનો લાભે  

૨૩૫૩૨ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં કેટલી 
સરકારી મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓને 
િવ ાથ  પહેલ યોજનાનો લાભ આપવામાં આ યો, અને 

  (૧) સરકારી મા યિમક શાળાઃ ૪૨ 
  સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળાઃ ૦૬ 

 (૨) આ અંતગત વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં શાળાઓને 
કેટલી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી?  

  (૨) એક શાળા દીઠ .૧,૦૦,૦૦/- લેખે કલ ુ
.૪૮,૦૦,૦૦૦/-ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામા ં

આવી.  
--------- 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  
૨૪૮૫૪ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ 
છે,   

  (૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતાના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

  

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  

--------- 
 

દાહોદ િજ ામાં ામ પંચાયતના નવા ઘર બનાવવાની મંજરી ૂ  
 

૨૩૪૭૫ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં દાહોદ િજ ામાં કેટલી ામ પંચાયતના નવા ઘર 
બનાવવા માટે મંજરી આપવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૪૧ (એકતાળીસ). 

 (૨) તે માટે સરકાર ારા કેટલુ ં અનદુાન મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) . ૭૩૦/- લાખ. 

--------- 
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અરવ ી િજ ાના બોડર િવલેજના ગામો માટ ા ટ ે  
૨૫૨૦૫ ડો. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર બોડર િવલેજના િવકાસ માટે કલ કેુ ટલી 

ા ટ ફાળવવામાં આવી હતી, અન ે

  (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બોડર િવલેજના િવકાસ માટે નીચે મુજબની 

ા ટ ફાળવવામાં આવી હતી, 
વષ ફાળવેલ ા ટ 

 (રકમ .લાખમાં ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦૦૦.૦૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ અંિતત) 

૬૦૬૫.૭૬ 

કુલ ૧૨૦૬૫.૭૬  
 (૨) ઉ ત ા ટ પૈકી અરવ ી િજ ામાં છે ા બે 
વષમાં વષવાર કઇ કઇ યોજનાઓ માટે કેટલી કેટલી 
રકમનો ખચ કરવામાં આ યો? 

  (૨) ઉ ત ા ટ પૈકી અરવ ી િજ ામાં છે ા બે વષમા ં
વષવાર નીચે દશાવલે યોજનાઓ માટે તે સામે દશા યા 
મુજબનો ખચ કરવામા ંઆ યો. 

થયેલ ખચ (રકમ .લાખમાં ) યોજના 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
અંિતત) 

ર તા ૧૦૩.૧૦ ૦.૦૦ 
આિથક ઉ કષ ૭૫.૬૮ ૦.૦૦ 

--------- 
શહરા તાલુકામાં ે ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૬૧ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પંચમહાલ િજ ાના શહેરા તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) પંચમહાલ િજ ાના શહેરા તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૧૦૬૫.૦૭/- 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 ુ ૧૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ કરવામાં આ યા. 

 (૩) ઉ ત પૂણ કામો સામે કલ કેટલો ખચ થયેલુ ?   (૩) ફાળવલે રકમનો પુરેપુરો વપરાશ થયલે છે. 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ાની શાળામાં વગ વધારાની દરખા ત  
૨૩૫૧૮ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળાના વગ  મંજર ૂ
કરવા માટે કેટલી દરખા તો મળેલ હતી, અને 

  (૧)  
ધોરણ-૧૧ના સળંગ એકમના વગ   : ૧૩ 
ધોરણ-૧૨ના થમ િમક વગ   : ૦૦ 
ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના વગવધારા  : ૦૦  

 (૨) મળેલ દરખા તો પૈકી કેટલા વગ  મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યા?  

  (૨)  
ધોરણ-૧૧ના સળંગ એકમના વગ   : ૦૮ 
ધોરણ-૧૨ના થમ િમક વગ   : ૦૦ 
ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના વગવધારા  : ૦૦  

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં ે કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યા ુ  

૨૪૮૭૪ ી યાસુ ીન શેખ  (દ રયાપુર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ   (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
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શહેર/િજ ામા ં કપોષણથી પીડાતા બાળકોની સં યાુ  
કેટલી છે,  

શહેર/િજ ામાં કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા ુ
બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

શહરે /િજ ો કલ ઓછા અને અિત ઓછા ુ
વજનવાળા બાળકોની સં યા 

અમદાવાદ શહેર ૨૪૦૬૦ 
અમદાવાદ 

િજ ો  
૭૯૧૯ 

 
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર ઓછા વજનવાળા અન ે
અિત ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે,  

  (૨) તે પૈકી શહેર/િજ ાવાર ઓછા અને અિત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સં યા આ મુજબ છે. 

શહરે /િજ ો ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 

અિત ઓછા 
વજનવાળા 

બાળકોની સં યા 
અમદાવાદ શહેર ૧૮૪૩૧ ૫૬૨૯ 

અમદાવાદ 
િજ ો  

૬૦૦૨ ૧૯૧૭ 

 
 (૩) ઉ ત િજ ાવાર છે ા એક વષમાં કેટલા 
કપોિષત બાળકોનો વધારો કે ઘટાડો ન ધાયોુ , અને 

  (૩) અમદાવાદ શહેરમા ં ઉ ત િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં ઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યામાં ૭૮૦૭ નો 
તથા અિત ઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યામાં ૧૭૨૧ નો 
વધારો થયેલ છે. 

 યારે અમદાવાદ િજ ામાં ઉ ત િ થિતએ છે ા 
એક વષમા ંઓછા વજનવાળા બાળકોની સં યામા ં
૩૯૩૮ નો તથા અિત ઓછા વજનવાળા બાળકોની 
સં યામા ં૧૫૬૯ નો વધારો થયેલ છે. 

 (૪) આવા બાળકોમાંથી કપોષણ દરુ કરવા છે ા ુ
બે વષમાં શાં પગલાં લીધા? 

  (૪) પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે આ મુજબની 
કાયવાહી કરવામા ં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 ોમા ંસ વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ પુ  ું
પાડવામાં આવે છે. 

 અમદાવાદ િજ ાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ થી ૩ 
વષના બાળકોન ે ટેક હોમ રેશન તરીકે બાલશિકત 
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 . 
--------- 

 
અમરલી અને પોરબંદર િજ ાની શાળામાં ઓરડા અને બાંધકામની પડતર માંગણીઓે  

 
૨૪૯૨૮ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી   (૧)  
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અને પોરબંદર િજ ાની િજ ાવાર કેટલી ાથિમક, 
મા યિમક અન ે ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓની શાળામા ં
ઓરડાઓના બાંધકામની માંગણીઓ પડતર છે,   

 અમરલીે  પોરબંદર 
સરકારી ાથિમક 
શાળાઓ 

૧૨૬ ૨૯ 

ા ટેડ અને 
નોન- ા ટેડ 

ાથિમક 
શાળાઓ  

ઓરડાઓના બાંધકામ માટે સરકાર 
ારા ા ટ આપવાની કોઇ ગવાઇ 

નથી. 

મા યિમક અન ે
ઉ ચતર 
મા યિમક 
શાળાઓ 

શૂ ય  

 
 (૨) ઉ ત પડતર માંગણીઓ પૈકી કેટલી 
માંગણીઓ એક વષ કરતાં વધુ સમયથી પડતર છે, 

  (૨)  
 અમરલીે  પોરબંદર 
સરકારી ાથિમક 
શાળાઓ 

૪૧ ૨૫ 

ા ટેડ અને 
નોન- ા ટેડ 

ાથિમક 
શાળાઓ  

 ઉપિ થત થતો નથી. 

મા યિમક અન ે
ઉ ચતર 
મા યિમક 
શાળાઓ 

 ઉપિ થત થતો નથી.  

 
 (૩) ઉ ત માંગણીઓ પડતર રહેવાના શા કારણો 
છે, અને 

  (૩)  
 અમરલીે  પોરબંદર 
સરકારી ાથિમક 
શાળાઓ 

વાિષક ધોરણે તબ ાવાર ફાળવણી 
કરવામા ંઆવતી હોવાથી. 

ા ટેડ અને 
નોન- ા ટેડ 

ાથિમક 
શાળાઓ  

 ઉપિ થત થતો નથી. 

મા યિમક અન ે
ઉ ચતર 
મા યિમક 
શાળાઓ 

 ઉપિ થત થતો નથી.  

 
 (૪) ઉ ત માંગણીઓનો િનકાલ યા ં સુધીમા ં
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) 
 અમરલીે  પોરબંદર 
સરકારી ાથિમક 
શાળાઓ 

આગમી વષ માં તબ ાવાર જમે બને તેમ 
ઝડપથી. 

ા ટેડ અને નોન- 
ા ટેડ ાથિમક 

શાળાઓ  

 ઉપિ થત થતો નથી. 

મા યિમક અને 
ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાઓ 

 ઉપિ થત થતો નથી.  

 
--------- 
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ગાંધીનગર શહરમાં ફી પરત ચૂકવણી સહાય યોજે ના હઠળ સહાયે  
૨૩૫૦૬ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાનગી 

ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે ફી-પરત ચૂકવણી 
સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે, અન ે

  (૧) આર.ટી.ઈ. હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં
અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓ માટે ફી પરત ચૂકવણી સહાય 
યોજના હેઠળ િવ ાથ દીઠ વાિષક .૧૦,૦૦૦/-ની 
મયાદામાં સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.  

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ગાંધીનગર શહેરના કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેઆ યોજના હેઠળ આવરી લવેામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) ૨,૨૧૧ 

--------- 
અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાન ે  

૨૪૮૬૭ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની અંિતમ 

યા કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ છે,   

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

 

(૧), (૨) અન ે (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતાના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

--------- 
અંકલે ર તાલુકામાં ૧૪મા નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૬૦ ી દુ યંતભાઇ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભ ચ િજ ાના અંકલે ર તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ભ ચ િજ ાના અંકલે ર તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ . 
૮૨૩.૬૩/- 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 ુ ૪૨૦ 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 ુ . ૭૭૪.૧૩/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
 

આણંદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ  
૨૩૪૯૩ ી મહશકે ુ માર રાવલ  (ખંભાત) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ 
માટે કોઇ ા ટ આપવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોને 
કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમાં નીચેની િવગતે િજ ાની 
તાલુકાવાર ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

ામ પંચાયતની 
સં યા 

સને ૨૦૧૯-૨૦માં 
ફાળવેલ ા ટ 

૧ આણંદ ૪૪ ૨૨૦૦૦૦/- 
૨ ઉમરેઠ ૩૯ ૧૯૫૦૦૦/- 
૩ બોરસદ ૬૫ ૩૨૫૦૦૦/- 
૪ આંકલાવ ૩૨ ૧૬૦૦૦૦/- 
૫ પેટલાદ ૫૬ ૨૮૦૦૦૦/- 
૬ સો ા  ૨૧ ૧૦૫૦૦૦/- 
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૭ ખંભાત ૫૬ ૨૮૦૦૦૦/- 
૮ તારાપુર  ૩૮ ૧૯૦૦૦૦/- 

કુલ ૩૫૧ ૧૭૫૫૦૦૦/-  
--------- 

જનાગઢ અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેૂ ળાનો ખચ 
૨૪૯૦૪ ી ભીખાભાઇ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ે બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢૂ  અને ગીર સોમનાથ િજ ામાં 
િજ ાવાર કેટલા ગરીબ ક યાણ મળેા યોજવામા ંઆ યા, 
અન ે

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાની સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૧ જનાગઢૂ  
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 

૨ ગીર ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાનો ખચ 
૨૦૧૮-૧૯ ૪,૭૬,૬૧૯.૦૦ 

૧ જનાગઢૂ  
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 

૨ ગીર ૨૦૧૮-૧૯ ૩,૪૨,૭૮૪.૦૦ 

--------- 
તળા  તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૮૪ ી આર.સી. મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ાના તળા  તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૩૨૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૪૩.૪૧ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૧૫.૩૩ 

 
--------- 

રા યમાં વ ય હસક ાણીઓના હં ુમલાથી મૃતકના પ રવારજનોને સહાય 
૨૪૯૦૬ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
વ ય હસક ાણીઓ મનુ યો પર હમલો કરે તો મૃતકના ં ુ
પ રવારજનોન ે અન ે ઇ તોન ે કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે, 

  (૧) વ ય હસક ાણીઓ મનુ યો પર હમલો કરે ં ુ
યારે મૃતકના િક સામાં .૪,૦૦,૦૦૦/- ( િપયા ચાર 

લાખ પૂરા)ની સહાય મૃતકના પ રવારજનોને ચૂકવવામા ં
આવે છે. 
 યાર ઈ ના ક સામાં ઈ તોનેે : 

 ૪૦% થી ૬૦% સુધી અપંગતાના િક સામા ં
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.૫૯,૧૦૦( િપયા ઓગણસાઈઠ હ ર એકસો 
પૂરા) ની સહાય  

 ૬૦%થી વધુ અપંગતાના િક સામા ં
.૨,૦૦,૦૦૦/- ( િપયા બે લાખ પૂરા)ની 

સહાય 
 એક અઠવાડીયાથી ઓછો સમય હોિ પટલમા ંરહે 

તો .૪,૩૦૦/- ( િપયા ચાર હ ર ણસો 
પૂરા)ની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

(૨)ઉ ત સહાયના દરો યારથી અમલમા ંછે, અન ે   (૨) તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૬ થી અમલમાં છે. 
(૩)ઉ ત દરોમા ં છે ે યારે કેટલો વધારો કરવામા ં
આ યો? 

 (૩)ઉ ત દરોમાં યાર બાદ વધારો કરવામાં આવેલ નથી. 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાે  

૨૩૪૪૪ ી રાજ િસંહ ચાવડા ે  ( હમતનગરં ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િ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 ં
૫૮૭ (પાંચસો િસ યાસી) લાભાથ ઓન ેલાભ મળેલ છે. 

--------- 
માંગરોળ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 

૨૩૪૭૧ ી હષ સંઘવી  (મજરાૂ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત િજ ાના માંગરોળ તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) સુરત િજ ાના માંગરોળ તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૯,૯૪,૯૦,૩૭૧/-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 ુ ૬૫૦ 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 ુ
.૯,૬૭,૨૭,૭૯૨/-નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ાની શાળામાં રમત-ગમતના મેદાનો 

૨૬૪૬૭ ી િજ ેશકમાર મેુ વાણી (વડગામ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાન, વીજળી, ક પાઉ ડ 
વોલ, પાણીની સુિવધા અને શૌચાલયની સુિવધાઓ નથી, 

  (૧) પ ક સામેલ છે. 

 (૨) આ શાળાઓમાં ઉ ત સુિવધાઓ સ વરે 
ઉપલ ધ કરાવવા સરકારે શું કાયવાહી કરી, અને 

  (૨) ઉ ત સુિવધા પૈકી વીજળી, પાણી અન ે
શૌચાલયની સુિવધાને ાધા ય આપવામાં આવેલ છે અન ે
તમામ શાળાઓમાં આ સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી 
છે. 
ક પાઉ ડ વોલની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાની કામગીરી 
તબ ાવાર હાથ ધરવામા ંઆવી રહેલ છે. 
સરકારી ાથિમક શાળાઓમાં રમત-ગમતના મેદાનોની 
સુિવધા આપવા માટે જમીન મેળવવા િજ ા ક ાએથી 

ય નો ચાલ ુછે. 
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 (૩) આ કામગીરી કેટલા સમયમાં પૂણ કરવાનું 
આયોજન છે? 

  (૩) - ક પાઉ ડ વોલ સંબંધમા ં આગામી વષ મા ં
તબ ાવાર જમે બને તેમ ઝડપથી. 
 - મેદાનો સંબંધમાં જમીન ઉપલ ધ થયેથી. જમે બન ે
તેમ જ દીથી. 

પ ક 
બનાસકાંઠા પાટણ 

તાલુકા 

વીજળીની 
સુિવધા 
વગરની 
શાળાની 
સં યા 

ક પાઉ ડ 
વોલની 
સુિવધા 
વગરની 
શાળાની 
સં યા 

પાણીની 
સુિવધા 
વગરની 
શાળાની 
સં યા 

શૌચાલયની 
સુિવધા 
વગરની 
શાળાની 
સં યા 

રમત-
ગમતના 
મેદાન 

વગરની 
સરકારી 
ા.શાળાની 
સં યા 

તાલુકા 

વીજળીની 
સુિવધા 
વગરની 
શાળાની 
સં યા 

ક પાઉ ડ 
વોલની 
સુિવધા 
વગરની 
શાળાની 
સં યા 

પાણીની 
સુિવધા 
વગરની 
શાળાની 
સં યા 

શૌચાલયની 
સુિવધા 
વગરની 
શાળાની 
સં યા 

રમત-
ગમતના 
મેદાન 

વગરની 
સરકારી 
ા.શાળાની 
સં યા 

અમીરગઢ ૦ ૧૬ ૦ ૦ ૨૮ ચાણ મા ૦ ૫ ૦ ૦ ૧૦ 
ભાભર ૦ ૨૫ ૦ ૦ ૧૨ હારીજ ૦ ૧૮ ૦ ૦ ૭ 
દાંતા ૦ ૫૨ ૦ ૦ ૯૧ પાટણ ૦ ૫ ૦ ૦ ૧૪ 
દાંતીવાડા ૦ ૩૫ ૦ ૦ ૧૪ રાધનપુર ૦ ૧૭ ૦ ૦ ૧૪ 
ડીસા ૦ ૬૧ ૦ ૦ ૧૩ સમી ૦ ૨૫ ૦ ૦ ૨૫ 
દયોદર ૦ ૫૬ ૦ ૦ ૬૨ સાંતલપુર ૦ ૨૫ ૦ ૦ ૪ 

ધાનેરા ૦ ૨૮ ૦ ૦ ૧૯ સર વતી ૦ ૩૨ ૦ ૦ ૨૫ 
કાકંરેજ ૦ ૮૪ ૦ ૦ ૧૧૧ શંખે ર ૦ ૬ ૦ ૦ ૮ 
લાખણી ૦ ૭૦ ૦ ૦ ૩૬ િસ ધપુર ૦ ૯ ૦ ૦ ૫ 
પાલનપુર ૦ ૩૩ ૦ ૦ ૧૫       
સુઇગામ ૦ ૧૭ ૦ ૦ ૨૮       
થરાદ ૦ ૧૪૯ ૦ ૦ ૪૦       
વડગામ ૦ ૨૨ ૦ ૦ ૧૭       
વાવ ૦ ૫૧ ૦ ૦ ૫૬       

કુલ ૦ ૬૯૯ ૦ ૦ ૫૪૨ કુલ ૦ ૧૪૨ ૦ ૦ ૧૧૨ 

--------- 
ગીર-સોમનાથ અને વડોદરા િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  

૨૪૯૧૨ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર-
સોમનાથ અને વડોદરા િજ ામા ં તાલુકાવાર ગૌચરની 
જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા ં
કરવામા ંઆ યા છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના,  

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

 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

 

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

 

 (૨) (૩)  અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મીતીયાણા ગામના ખેતી િવષયક વીજ ડાણ માટ એને .ઓ.સી.  

૨૬૪૭૩ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષથી અમરેલી િજ ાના સાવરકડલા તાલુકાના મીતીયાણા ુ ં
ગામના ખેતી િવષયક વીજ ડાણ મેળવવાની 
એન.ઓ.સી. વન િવભાગ ારા આપવામા ંઆવતી નથી તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત જગલ િવ તાર બહારના ં   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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ખેડતોને એનૂ .ઓ.સી. ન આપવાના શાં કારણો છે, અને 
 (૩) ઉ ત ગામના જગલ િવ તાર િસવાયના ં
િવ તારમાંથી પસાર થતી વીજ લાઈનમાંથી ખેતી િવષયક 
વીજ ડાણ મેળવવા એન.ઓ.સી. યાં સુધીમા આપવામાં 
આવનાર છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આણંદ િજ ામાં ામ પંચાયતોને તાકીદની ા ટ 

૨૩૪૯૪ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં આણંદ િજ ામા ં ામ પંચાયતોને તાકીદના ખચ 
માટે કોઈ ા ટ આપવામા ંઆવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તાલકુાવાર કેટલી ામ પંચાયતોન ે
કેટલી ા ટ ફાળવવામાં આવી? 

  (૨) છે ા એક વષમાં નીચેની િવગતે િજ ાની 
તાલુકાવાર ામ પંચાયતોને ા ટ ફાળવવામાં આવેલ છે. 

મ તાલુકાનું 
નામ 

ામ 
પંચાયતની 

સં યા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ માં 
ફાળવેલ ા ટ 

૧ આણંદ ૪૪ ૨૨૦૦૦૦/- 
૨ ઉમરેઠ ૩૯ ૧૯૫૦૦૦/- 
૩ બોરસદ ૬૫ ૩૨૫૦૦૦/- 
૪ આંકલાવ ૩૨ ૧૬૦૦૦૦/- 
૫ પેટલાદ ૫૬ ૨૮૦૦૦૦/- 
૬ સો ા ૨૧ ૧૦૫૦૦૦/- 
૭ ખંભાત ૫૬ ૨૮૦૦૦૦/- 
૮ તારાપુર ૩૮ ૧૯૦૦૦૦/- 
  ૩૫૧ ૧૭૫૫૦૦૦/-  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં ામ પંચાયતના નવા ઘર બનાવવાની મંજરીૂ  

૨૩૪૮૦ ી ભરતભાઈ પટલે   (વલસાડ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વલસાડ િજ ામા ં કેટલી ામ પંચાયતના નવા ઘર 
બનાવવા માટે મંજરી આપવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૧૯ (ઓગણીસ). 

 (૨) તે માટે સરકાર ારા કેટલું અનુદાન મંજર ૂ
કરવામા ંઆ યુ?ં 

  (૨) . ૩૩૦/- લાખ ( ણસો ીસ લાખ પૂરા) 

--------- 
વડોદરા અને ભ ચ િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ  

૨૪૯૬૭ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ે બે 
વષમાં વડોદરા અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ 

ગરીબ ક યાણ 
મેળાની સં યા 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૧ વડોદરા 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨ ભ ચ ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો   (૨)  
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ખચ કરવામા ંઆ યો? મ િજ ાનું 
નામ 

વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાનો ખચ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨,૭૯,૨૧૫=૦૦ 
૧ વડોદરા 

૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૩,૦૦,૦૦૦=૦૦ 

૨ ભ ચ 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦  

--------- 
 

મહસાણા િજ ામાં શાળાઓને વ છ રાખવા માટ ા ટે ે  
 

૨૩૪૨૩ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : 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 મહેસાણા િજ ા માટે સન ે
૨૦૧૯-૨૦મા ં ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ા ટ 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) .૧,૭૯,૪૬,૦૦૦/-  
  (અંકે .એક કરોડ અગ યાએસી લાખ છેતાળીસ 
હ ર પૂરા.) 
   

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાે  

૨૩૪૪૫ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િ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 ં
૫૮૭ (પાંચસો િસ યાસી) લાભાથ ઓન ેલાભ મળેલ છે.  

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ાની શાળામાં િસ ટ ના ઓરડાઓે  

૨૪૯૩૪ ી િવણભાઈ મા   (ગઢડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર 
અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંસી ટે ના કેટલા ઓરડાઓ છે, 

  (૧)  
િજ ો િસ ટ ના ઓરડાની સં યાે  

ભાવનગર ૪૫૦ 
બોટાદ ૮૩  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
ઓરડાઓ કાયરત/વપરાશલાયક છે અન ેિજ ાવાર કેટલા 
ઓરડાઓ બંધ હાલતમાં છે, અન ે

  (૨)  
િજ ો કાયરત ઓરડાની 

સં યા 
બંધ હાલતવાળા 

ઓરડાની 
સં યા 

ભાવનગર ૩૪૭ ૧૦૩ 
બોટાદ ૦ ૮૩  

 (૩) ઉ ત ઓરડાઓ બંધ હાલતમાં હોવાના શા 
કારણો છે? 

  (૩) જજ રત હોવાને કારણ.ે 

--------- 
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સાબરકાંઠા િજ ામાં સંકિલત ડરી િવકાસ યોજનાે  
૨૩૪૪૬ ી ગજ િસંહ પરમાર ે  ( ાંિતજ) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િ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 ં
૫૮૭ (પાંચસો િસ યાસી) લાભાથ ઓન ેલાભ મળેલ છે.  

--------- 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િશ કોનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૮૩૭ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર મા યિમક 
અને ઉ ચતર મા યિમક િશ કોનું મંજર મહેકમ કેટલુ ંૂ
છે, 

  (૧)  
સરકારી શાળામાં 

િશ કોનંુ મંજર મહકમૂ ે  
ા ટડ શાળામાં ે

િશ કોનંુ મંજર મહકમૂ ે  
મ 

િજ ાનંુ 
નામ મા યિમક ઉ ચતર 

મા યિમક 
મા યિમક ઉ ચતર 

મા યિમક 
૧ બનાસકાંઠા ૩૯૬ ૯૮ ૧૪૬૮ ૧૧૯૪ 
૨ પાટણ ૧૨૪ ૩૮ ૯૧૦ ૫૨૯  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર 
કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
સરકારી શાળામાં 
િશ કોની ખાલી 

જ યાઓ  

ા ટડ શાળામાં ે
િશ કોની ખાલી 

જ યાઓ મ 
િજ ાનંુ 
નામ 

મા યિમક ઉ ચતર 
મા યિમક 

મા યિમક ઉ ચતર 
મા યિમક 

૧ બનાસકાંઠા ૧૬૮ ૫૩ ૨૩૧ ૩૩૫ 
૨ પાટણ ૩૨ ૮ ૧૦૭ ૯૨  

 (૩) આ ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩)  
 જમે બને તેમ જ દી. 
 િવ ાથ ઓના શૈ િણક હતને યાનમાં રાખીન ે

વૈકિ પક યવ થાના ભાગ પે આ ખાલી જ યાઓ 
પર વાસી િશ કો ારા શૈ િણક કાય ચલાવવામા ં
આવે છે.  

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામં  

૨૪૮૪૫ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા ( દયોદર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

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

  (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

  

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  

--------- 
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ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાનૂ ે  
૨૪૯૧૫ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અને જનાગઢૂ  િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ 
વંશની અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમા ં મશાન 
ઉપલ ધ છે,   

  (૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતાના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

  

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

  

--------- 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 

૨૪૯૪૫ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ે બે 
વષમા ં ખેડા અન ે પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામાં આ યા, અને 

  (૧)  

મ િજ ાનું નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાની સં યા 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૧ ખેડા 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨ પંચમહાલ ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨)  

મ િજ ાનું નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાનો ખચ  

૨૦૧૮-૧૯ ૪,૯૯,૪૦૦=૦૦ 
૧ ખેડા 

૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 
૨ પંચમહાલ ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૯૯,૪૦૦=૦૦ 

--------- 
રા યમાં આ દ િત િવકાસ િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૪૯૬૧ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
આ દ િત િવકાસ િવભાગ હ તકની મા યિમક અન ે
ઉ ચતર મા યિમક આ મશાળાઓમાં વગદીઠ મંજર ૂ
મહેકમનું ધોરણ શુ ંછે, અને  

  (૧) આચાય-૧, મદદ.િશ ક-૪, ફ ડ આસી.-
૧, જુ. લાક-૧, પટાવાળા-૨, કમાઠી-૧, રસોયા-૧, 
મદદનીશ રસોયા-૧, રસોડા નોકર-૧ નું મંજર મહેકમ છેૂ ,  
 યારે ઉ ચતર ઉ ર બુિનયાદી આ મશાળાઓમા ં
શૈ િણક-૫ અને  િબન શૈ િણક-૧ (રસોયા) મળી 
કલુ -૬ નું મહેકમ મંજર છેૂ .  

 (૨) તા.૧૭-૧૨-૨૦૧૫ના િશ ણ િવભાગના 
ઠરાવ મુજબ િનયત થયેલ મહેકમ માણ ેિવભાગ હ તકની 
શાળાઓમા ંઅમલ કરવા માટે સરકાર શું આયોજન છે? 

  (૨) સદર બાબત સરકાર ીની િવચારણા હેઠળ છે.  

--------- 
અનંત નેશનલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૪૫૭ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : 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 
અનંત નેશનલ યુિનવિસટી, અમદાવાદ મારફત કલ કેટલા ુ
િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામાં આ યા, અન ે

વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
લાભાથ ઓની 
સં યા 

૯૭ ૮૯ ૭૦ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

૫.૩૫ ૬.૦૫ ૪.૬૭ 

 
--------- 

વાગરા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ા ટ 
૨૩૪૯૮ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભ ચ િજ ાના વાગરા તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ુ
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ભ ચ િજ ાના વાગરા તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૪,૫૨,૦૫,૮૨૮/- ની બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ં

આવી. 
 (૨) ઉ ત તાલુકામાં ફાળવેલ બેિઝક ા ટમાંથી કલ ુ
કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પૂણ 
કરવામા ંઆ યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કલ ુ ૨૩૬ 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. 
--------- 

સુર નગર અને રાજકોટ િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચે  
૨૪૮૭૮ ી નૌશાદ સોલંકી  (દસાડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને રાજકોટ િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧)  
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૧ સુરે નગર  
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 

૨ રાજકોટ ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
૨૦૧૮-૧૯ ૪,૯૯,૪૦૦.૦૦ 

૧ સુરે નગર  
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 

૨ રાજકોટ ૨૦૧૮-૧૯ ૨,૬૮,૧૪૦.૦૦ 

--------- 
સુમનદીપ િવ ાપીઠના િવ ાથ ઓને ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે  

૨૩૪૫૩ ીમતી મિનષાબેન વકીલ (વડોદરા-શહેર) : 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 
સુમનદીપ િવ ાપીઠ, વડોદરા 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 

૨૮૪ ૩૧૭ ૦ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

૧૫.૬૫ ૨૧.૫૫ ૦ 

 
--------- 
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વડોદરા િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે  
૨૩૫૨૫ ી કતનભાઇ ઇનામદારે  (સાવલી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ામાં સરકારી ા 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 આપવામા ંઆ યો, અને  

  (૧) ૮૭,૩૯૬ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) . ૪,૧૬,૯૮,૬૯૧ 

--------- 
વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 

૨૪૯૮૬ ી તુભાઇ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે  ે બે 
વષમાં વલસાડ અન ે ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાની સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૧ વલસાડ 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 

૨ ડાંગ ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાનો ખચ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨,૪૬,૫૪૮=૦૦ 

૧ વલસાડ 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 

૨ ડાંગ ૨૦૧૮-૧૯ ૧,૮૯,૯૦૦=૦૦ 

--------- 
બોરસદ તાલુકાની ામ પંચાયતોના વભંડોળમાંથી શોપ ગ સે ટર બનાવવા બાબત 

૨૪૯૩૬ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના બોરસદ તાલુકાની કેટલી ામ પંચાયતોના 
વભંડોળમાંથી શોપ ગ સે ટર બનાવવા માટેની કેટલી 

અર ઓ પડતર છે, 

  (૧) શૂ ય  

 (૨) ઉ ત પડતર અર ઓનો િનકાલ યાં સુધીમાં 
કરવામા ંઆવશ,ે અન ે

 

 (૩) આ પડતર અર ઓ પડતર રહેવાના કારણો શાં 
છે? 

 

 (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
તળા  તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૮૫ ી ભીખાભાઇ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય વન મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર િજ ાના તળા  તાલુકામાં ેિ ય 
વનીકરણ કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનુ ં વાવેતર 

  (૧)  
વષ વાવેતર 

(હ ટરમાંે ) 
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કરવામા ંઆવેલ છે, અને ૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૦ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૩૨૫ 

 
 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૪૩.૪૧ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા)ં 

૧૫.૩૩ 

 
--------- 

ગાંધીનગર અને મોરબી િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 
૨૪૮૬૪ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે  ે બે 
વષમાં ગાંધીનગર અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાની સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૧ ગાંધીનગર 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 

૨ મોરબી ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાનો ખચ 
૨૦૧૮-૧૯ ૩,૯૮,૩૪૦=૦૦ 

૧ ગાંધીનગર 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 

૨ મોરબી ૨૦૧૮-૧૯ ૩,૯૭,૫૬૦=૦૦ 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ોડબે ડ કને ટીવીટી  

૨૩૪૮૧ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામા ં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમાં ોડબે ડ 
કને ટીવીટી  પૂરી પાડવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) અગાઉના વષ માં ઈ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત રાજકોટ િજ ાના તમામ તાલુકાની તમામ ામ 
પંચાયતો ખાતે ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડેલ હોઈ તા. 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં કોઈ જ 

ામ પંચાયતને ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવામા ં
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ કોટડાસાંગાણી તાલુકાના 
િવભાજનથી નિવન અિ ત વમાં આવેલ નવી ખોખરી ામ 
પંચાયતમાં ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી છે. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે યાં સુધીમાં 
ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવામાં આવશ?ે 

  (૩) ઉ ત ામ પંચાયતમાં સાધન સામ ીની 
ડીલીવરી અન ેઈ ટોલેશનની કામગીરી ચાલી રહેલ છે. 

--------- 
પારડી તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૬૩ ી કનુભાઇ દેસાઇ  (પારડી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ાના પારડી તાલુકામાં વષ   (૧) વલસાડ િજ ાના પારડી તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
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૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી ુ
બેઝીક ા ટ ફાળવવામા ંઆવી, 

૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૯,૫૫,૩૬,૪૨૩/- 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 ુ ૫૦૨ 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 ુ . 
૮,૭૭,૬૨,૩૬૯/- નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
છોટાઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 

૨૪૯૬૪ ી સુખરામભાઈ રાઠવા  (જતેપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ે બે 
વષમા ંછોટાઉદેપુર અન ેદાહોદ િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા 
ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામાં આ યા, અને 

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાની સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૧ છોટાઉદેપુર 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૨ દાહોદ 
૨૦૧૯-૨૦ ૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાનો ખચ 
૨૦૧૮-૧૯ ૪,૭૯,૯૦૦=૦૦ 

૧ છોટાઉદેપુર 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૪,૯૯,૪૦૦=૦૦ 

૨ દાહોદ 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦  

--------- 
િવસાવદરમાં િસંહનો મૃતદેહ મળવા બાબત 

૨૪૯૧૮ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડીસે બર-૨૦૧૯માં િવસાવદરના 
મુંડીયારાવણી બીટના ફલવાડી વીડીમાંથી િસંહનો મૃતદેહ ુ
મળી આવલે છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િસંહનુ ંમૃ ય ુશા કારણે થયલે 
જણાય,ુ 

  (૨) દયમાં કૃિમ થઈ જતાં ાસો ાસની યા બંધ 
થઈ જવાથી 

 (૩) ઉ ત િસંહનું પો ટ મોટમ કરવામા ંઆવલે છે કે 
કેમ, 

  (૩) હા, . 

 (૪) િસંહનો મૃતદેહ મળેલ તે િસહં કેટલા દવસ 
પહેલાં મૃ યુ પા યાનુ ંસામ ેઆવેલ, અન ે

  (૪) દોઢ થી બે દવસ પહેલા 

 (૫) ઉ ત મૃ યુ પામેલ િસંહની મર કેટલી હતી?   (૫) અંદા ત ૫ થી ૯ વષ 
--------- 

રાજકોટ અને ભાવનગર િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  
૨૪૮૯૩ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ 
છે,   

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન  

(૧), (૨) અન ે (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 
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બનાવવાના બાકી છે, અને 
 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

 

--------- 
મનગર િજ ામાં મુ ય સેિવકાની જ યા 

૨૩૪૮૯ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં પંચાયત સેવામા ં મુ યસિેવકા સવંગની સીધી 
ભરતીની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૧) ૧૯ જ યાઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ સીધી ભરતીની મંજર ૂ
જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ ભરેલી તથા ખાલી છે, અન ે

  (૨) ૧૬ જ યાઓ ભરેલી તથા ૦૩ ખાલી છે. 

 (૩) ઉ ત ખાલી રહેલ જ યાઓ ભરવા માટે સરકાર 
ારા શું કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે? 

  (૩) સીધી ભરતીથી જ યાઓ ભરવાની કાયવાહી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં આ દ િત િવભાગ હ તકની કાયરત શાળાઓ 

૨૪૮૪૩ ી કાિ તભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ામા ં તાલુકાવાર આ દ િત િવભાગ 
હ તકની કેટલી ાથિમક અન ે કેટલી મા યિમક અન ે
ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓ કાયરત છે, 

  (૧)  
તાલુકાનું 

નામ 
ાથિમક મા યિમક ઉ ચતર 

મા યિમક 
દાંતા ૨૦ ૧૬ ૧૦ 
અમીરગઢ ૧૦ ૦૮ ૦૩ 
પાલનપુર ૦૨ ૦૧ ૦૧  

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર શાળાઓમા ં મંજર થયેલ ૂ
મહેકમ કેટલું છે, 

  (૨)  
તાલુકાનું નામ મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
દાંતા ૩૪૦ 
અમીરગઢ ૧૪૧ 
પાલનપુર ૨૪  

 (૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ 
છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૩)  
તાલુકાનું નામ ભરાયેલ 

જ યાઓ 
ખાલી જ યાઓ 

દાંતા ૨૮૩ ૫૭ 
અમીરગઢ ૧૧૭ ૨૪ 
પાલનપુર ૧૯ ૦૫  

 (૪) ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, િવ ાન અન ે
અં ે  િવષયના િશ કોની કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે 
અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૪) ઉ ત શાળાઓમા ં ગિણત, િવ ાન અન ે અં ે  
િવષયના િશ કોની ૧૧૦ જ યાઓ ભરાયેલ છે અને ૧૩ 
જ યાઓ ખાલી છે. 

 (૫) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે    

  (૫) આદશ િનવાસી શાળાઓની ખાલી જ યાઓ દસ 
વષ ય ભરતી કેલે ડર અનુસાર ભરવામાં આવે છે. 
આ મશાળાઓની ખાલી જ યાઓ ભરવા માટેની કાયવાહી 
ચાલુ છે. GSTES હ તકની શાળાઓમા ંશૈ િણક યવ થાના 
ભાગ પે કરાર આધા રત તથા કાયમી િશ કો ભરાયેલ છે 
તથા નામદાર વડી અદાલત ારા આપવામાં આવેલ ચુકાદા 
મુજબ પીટીશનરોની જ યા બાદ રાખી બાકી રહેતી જ યાઓ 
માટે કાયમી િશ કોની ભરતી યા કાયવાહી હેઠળ છે. 

--------- 
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વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 
૨૩૪૮૭ ી શૈલેષભાઈ મહતા ે  (ડભોઈ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં ઈ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમા ં ક યુટરની 
સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છે, અન ે

  (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 પંચાયતોની સં યા 
૧ ડભોઈ ૦૧ 
૨ ડેસર ૦૦ 
૩ કરજણ ૧૩ 
૪ પાદરા ૦૨ 
૫ સાવલી ૦૪ 
૬ િશનોર ૦૦ 
૭ વડોદરા ૦૯ 
૮ વાઘોડીયા ૧૬  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી? 

  (૨) એક પણ નહ . 

--------- 
નવસારી અને ભ ચ િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 

૨૪૯૮૪ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય મ હલા અન ેબાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 નવસારી િજ ામા ં ૧૩૩૦ આંગણવાડીઓ 

કાયરત છે, 
 ભ ચ િજ ામાં ૧૩૭૪ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે. 
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 નવસારી િજ ામા ં ૧૨૪૦ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે, 
 ભ ચ િજ ામા ં ૧૨૪૭ આંગણવાડીઓન ે

પોતાના મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
 નવસારી િજ ામાં ૯૦ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 
 ભ ચ િજ ામા ં ૧૨૭ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનું 
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શુ ંપગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
વધઈ તાલુકામાં ેિ ય વનીકરણ 

૨૩૩૯૮ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ડાંગ િજ ાના વધઈ તાલુકામાં િે ય વનીકરણ 
કાય મ હેઠળ કેટલા હે ટરમાં રોપાનું વાવેતર કરવામા ં
આવેલ છે, અન ે

  (૧)  
વષ વાવેતર (હ ટરમાંે ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૦૫ 
૨૦૧૯-૨૦  ૧૨૨૫ 
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(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
)  

 (૨) તેની પાછળ ઉ ત સમયગાળામા ં વષવાર કલ ુ
કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૭૯.૫૧ 
૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
સુધીમા)ં 

૪૧૧.૮૭ 

 
--------- 

ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 
૨૪૮૩૨ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ે બે 
વષમાં ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામાં આ યા, અને 

  (૧)  

મ િજ ાનું નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાની સં યા 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૧ ક છ  

૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૨ બનાસકાંઠા 
૨૦૧૯-૨૦ ૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨)  

મ િજ ાનું નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાનો ખચ  

૨૦૧૮-૧૯ ૨,૧૧,૨૮૪=૦૦ 
૧ ક છ  

૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૪,૯૭,૪૬૩=૦૦ 

૨ બનાસકાંઠા 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦  

--------- 
ભાવનગર િજ ાની શાળાઓને િવ ાથ  પહલ યોજનાનો લાભે  

૨૩૫૨૧ ી કશુભાઈ નાકરાણીે   (ગારીયાધાર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામાં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલી 
સરકારી મા યિમક અન ે ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓને 
િવ ાથ  પહેલ યોજનાનો લાભ આપવામાં આ યો, અને 

  (૧) સરકારી મા યિમક શાળા : ૨૯ 
  સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળા : ૧૦ 

 (૨) આ અંતગત વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં શાળાઓને 
કેટલી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી? 

  (૨) એક શાળાદીઠ .૧,૦૦,૦૦૦/- લેખે કલ ુ
.૩૯,૦૦,૦૦૦/- ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામા ં

આવી. 
--------- 

નમદા િજ ામાં ચેકડમ અને વનતલાવડી બનાવે વા બાબત 
૨૩૩૮૬ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં નમદા િજ ામાં વન િવભાગ ારા કેટલા ચેકડેમ 
અને વનતલાવડીઓ બનાવવામા ંઆવી, અને 

  (૧)  
વષ ચેકડમે  વન તલાવડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૮ ૦ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૦ ૫૭ 

 
 (૨) તે અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો?   (૨)  
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થયેલ ખચ  
( . લાખમાં) વષ 

ચેકડમે  વન તલાવડી 
૨૦૧૮-૧૯ ૪૮.૯૫ ૦.૦૦ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ) 

૦.૦૦ ૧૦૦.૮૨ 

 
--------- 

ગુજરાત ટકનોલો કલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ે  
૨૩૪૧૮ ી 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 ગુજરાત ટેકનોલો કલ યિુનવિસટી, અમદાવાદ 
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 

૫૨૫૪૮ ૫૧૧૯૨ ૨૫૮૨૫ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૨૮૯૬.૨૮ ૩૪૭૯.૪૨ ૧૭૨૧.૭૫ 
  

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં વ ય ાણીઓ ારા પશુઓ પર હમલાૂ ુ  

૨૪૯૦૯ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ િજ ામા ં તાલુકાવાર દપડા અન ેૂ
અ ય વ ય ાણીઓ ારા ખેડતોના પશુઓ પર હમલો કરી ૂ ુ
મારી નાખવાના કેટલા બનાવ ન ધાયા, 

  (૧) વષ ૨૦૧૮ 

તાલુકો 
દપડા ારા ખેડુતોના 

પશુઓ ઉપર હમલો કરી ુ
નાખવાના બનાવની સં યા 

અ ય વ ય ાણીઓ ારા 
ખેડુતોના પશુઓ ઉપર હમલો ુ
કરી મારી નાખવાના બનાવની 

સં યા 
િવસાવદર ૫૭ ૨૦૬ 
મદરડા ૧૬ ૧૬૬ 
માળીયા 
હાટીના 

૮૫ ૭૯ 

જૂનાગઢ ૪૦ ૧૧૨ 
માંગરોળ ૨૩ ૨૦ 
ભેસાણ ૧૯ ૬૯ 
વંથલી ૨૯ ૦ 
કેશોદ ૭ ૧ 
માણાવદર ૧ ૦ 

વષ ૨૦૧૯ 
િવસાવદર ૭૬ ૧૪૯ 
મદરડા ૧૬ ૬૭ 
માળીયા 
હાટીના 

૫૨ ૮૮ 

જૂનાગઢ ૫૯ ૧૬૧ 
માંગરોળ ૩૬ ૪૧ 
ભેસાણ ૨૦ ૧૨૮ 
વંથલી ૨૬ ૧૬ 
કેશોદ ૧ ૪ 
માણાવદર ૧ ૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર બનેલ બનાવમા ં   (૨)  
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મૃ યુ પામેલ પશુ માટે કેટલા ખેડતોને કેટલી રકમની સહાય ુ
ચૂકવવામાં આવી અને કેટલાન ે સહાય ચૂકવવાની બાકી 
છે, 

 
 

વષ ૨૦૧૮ 
દપડા ારા મૃ ય ુપામેલ પશુ સહાયની 

િવગતો 
અ ય વ ય ાણી ારા મૃ યુ પામેલ પશુ 

સહાયની િવગતો 
તાલુકો 

ખેડુતોની સં યા 
ચુકવેલ સહાયની 

રકમ ।. 

સહાય ચુકવવાની 
બાકી હોય તે 

સં યા ખેડુતોની સં યા 
ચુકવેલ સહાયની 

 રકમ ।. 

સહાય 
ચુકવવાની 

બાકી હોય તે 
સં યા 

િવસાવદર ૫૭ ૨,૧૪,૦૦૦ ૦ ૨૦૬ ૯,૦૨,૭૦૦ ૦ 
મદરડા ૧૬ ૩૦,૫૦૦ ૦ ૧૬૬ ૯,૧૨,૦૦૦ ૦ 
માળીયા 
હાટીના 

૮૫ ૪,૪૮,૫૦૦ ૦ ૭૯ ૬,૦૮,૦૦૦ ૦ 

જનાગઢૂ  ૪૦ ૧,૪૨,૫૦૦ ૦ ૧૧૨ ૭,૩૯,૪૦૦ ૦ 
માંગરોળ ૨૩ ૧,૧૪,૫૦૦ ૦ ૨૦ ૧,૮૨,૦૦૦ ૦ 
ભેસાણ ૧૯ ૮૬,૯૦૦ ૦ ૬૯ ૫,૮૫,૩૦૦ ૦ 
વંથલી ૨૯ ૧,૧૭,૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કેશોદ ૧ ૧,૫૦૦ ૬ ૧ ૫,૦૦૦ ૦ 
માણાવદર ૧ ૫,૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વષ ૨૦૧૯ 
િવસાવદર ૭૬ ૨,૮૭,૩૦૦ ૦ ૧૪૯ ૧૨,૨૫,૪૦૦ ૦ 
મદરડા ૧૬ ૭૪,૦૦૦ ૦ ૬૭ ૭,૫૨,૯૦૦ ૦ 
માળીયા 
હાટીના 

૫૨ ૨,૬૪,૫૦૦ ૦ ૮૮ ૮,૦૩,૦૦૦ ૦ 

જનાગઢૂ  ૫૯ ૧,૮૬,૩૦૦ ૦ ૧૬૧ ૧૧,૯૭,૮૦૦ ૦ 
માંગરોળ ૩૬ ૧,૫૭,૨૦૦ ૦ ૪૧ ૩,૬૩,૦૦૦ ૦ 
ભેસાણ ૨૦ ૮૧,૭૦૦ ૦ ૧૨૮ ૧૦,૦૩,૧૦૦ ૦ 
વંથલી ૨૨ ૨,૭૭,૦૦૦ ૪ ૮ ૧,૭૭,૦૦૦ ૮ 
કેશોદ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૪ 
માણાવદર ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧  

(૩)સહાય ચૂકવવાની બાકી હોય તો તેના કારણો શું છે, 
અન ે

  (૩) વહીવટી કારણોસર કેટલીક ચુકવણી બાકી છે. 

 (૪) આ સહાય યાં સુધી ચૂકવવામાં આવશ?ે   (૪) શ ય તેટલી જ દી. 
--------- 

 
સંખેડા તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૬૨ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) છોટા ઉદેપુર િજ ાના સંખેડા તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં૧૪માં નાણપંચ અંતગત કલ કેટલી બેઝીક ુ

ા ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) છોટા ઉદેપુર િજ ાના સંખેડા તાલુકામાં વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૬૧૩.૮૦/- 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 ુ ૨૩૩ 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 ુ .૬૦૯.૩૫/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
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સુરત િજ ામાં િશ ણ િનરી કની મંજર જ યાૂ  
૨૩૫૨૯ ી િવવેક પટલ ે  (ઉધના) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત 
િજ ામાં િશ ણ િનરી કની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ ૂ
છે, 

  (૧)  
સુરત િજ ામાં િશ ણ િનરી કની મંજર જ યાઓૂ  

૦૫  
 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી ૂ
જ યાઓ કેટલી ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨)  
સુરત િજ ામાં ભરાયેલ 

જ યાઓ 
સુરત િજ ામાં ખાલી 

જ યાઓ 
૦૪ ૦૧  

 (૩)  જ યાઓ ખાલી જ યાઓ હોય તો તેન ે
કેટલા સમયમા ંભરવામાં 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 હાલ યાયાિધન 
છે. 

--------- 
રાજકોટ િજ ામાં ામ પંચાયતોને ોડબે ડ કને ટીવીટી 

૨૩૪૮૩ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
િજ ામા ં ઈ- ામ િવ ામ યોજના અંતગત છે ા એક 
વષમાં તાલુકાવાર કેટલી ામ પંચાયતોમા ં ોડબે ડ 
કને ટીવીટી  પૂરી પાડવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) અગાઉના વષ માં ઈ- ામ િવ ામ યોજના 
અંતગત રાજકોટ િજ ાના તમામ તાલુકાની તમામ ામ 
પંચાયતો ખાતે ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડેલ હોઈ તા. 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કોઈ જ 

ામ પંચાયતને ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવામા ં
આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ કોટડાસાંગાણી તાલુકાના 
િવભાજનથી નિવન અિ ત વમાં આવેલ નવી ખોખરી ામ 
પંચાયતમાં ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવાની બાકી છે. 

 (૩) બાકી ામ પંચાયતો ખાતે યાં સુધીમા ં
ોડબે ડ કને ટીવીટી પૂરી પાડવામાં આવશ?ે 

  (૩) ઉ ત ામ પંચાયતમાં સાધનસામ ીની ડીલીવરી 
અને ઈ ટોલેશનની કામગીરી ચાલી રહેલ છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ગા ટે ે  

૨૩૪૨૧ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
મહેસાણા િજ ામાં કેટલી ક યાઓન ે આવરી લેવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૮૬૮ (આઠસો અડસઠ) 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૧૭,૩૬,૦૦૦/- (અંકે . સ ર લાખ છ ીસ 
હ ર પૂરા) 

--------- 
પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં નવી શાળાઓ શ  કરવા બાબત 

૨૪૮૫૦ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧)  

િજ ો 
સરકારી શાળા ખાનગી શાળા 
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કેટલી મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ નવી 
શ  કરવામા ંઆવી? 

મા યિમક 
ઉ ચતર 
મા યિમક 

મા યિમક 
ઉ ચતર 
મા યિમક 

પાટણ ૦૪ ૦૦ ૦૨ ૦૧ 
બનાસકાંઠા ૦૮ ૦૦ ૧૩ ૦૩  

--------- 
તાપી અને નમદા િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 

૨૪૯૭૯ ી સુિનલભાઇ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અને 
નમદા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 તાપી િજ ામા ં ૧૦૪૯ આંગણવાડીઓ કાયરત 

છે, 
 નમદા િજ ામા ં૯૫૨ આંગણવાડીઓ કાયરત છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

     (૨) 
 તાપી િજ ામાં ૯૬૨ આંગણવાડીઓને પોતાના 

મકાનો છે. 
 નમદા િજ ામાં ૯૨૯ આંગણવાડીઓને પોતાના 

મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અને  

      (૩)   

 તાપી િજ ામાં ૮૭ આંગણવાડીઓને ભાડાના 
મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 

 નમદા િજ ામાં ૨૩ આંગણવાડીઓ ભાડા મકાન 
કે અ ય જ યાએ ચાલ ેછે. 

     (૪)  ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનું 
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શું પગલાં લીધા? 

      (૪)  સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે  મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
ગાંધીનગર શહરમાં ફી પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે ે  

૨૩૫૦૭ ી શંભુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખાનગી 
ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે ફી-પરત ચૂકવણી 

સહાય યોજના હેઠળ િવ ાથ  દીઠ કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે, અન ે

  (૧) આર.ટી.ઈ. હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં
અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓ માટે ફી પરત ચૂકવણી સહાય 
યોજના હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓને િવ ાથ દીઠ 
વાિષક .૧૦,૦૦૦/- ની મયાદામા ં સહાય ચૂકવવામાં 
આવે છે.  

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ગાંધીનગર શહેરમાં કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેઆ યોજના હેઠળ આવરી લવેામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) ૨,૨૧૧ 

--------- 

નિસગ ઈ ટીટયુટ, અમદાવાદ મારફત ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે  

૨૩૪૪૯ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : 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 નિસગ કાઉ સીલ નિસગ-ઈ ટીટયુટ, 
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 

૫૪૯૩ ૫૦૪૦ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨) 
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 
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થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

૩૦૨.૭૬ ૩૪૨.૫૬ ૦ 

 
--------- 

અમરલી અને પોરબંદર િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચે  
૨૪૯૨૧ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે  ે બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાની સં યા 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

૧ અમરેલી 
૨૦૧૯-૨૦ ૦ 

૨ પોરબંદર ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો? 

  (૨)  
મ િજ ાનું 

નામ 
વષ ગરીબ ક યાણ 

મેળાનો ખચ 
૨૦૧૮-૧૯ ૩,૨૪,૦૬૬=૦૦ 

૧ અમરેલી 
૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 

૨ પોરબંદર ૨૦૧૮-૧૯ ૭,૭૭,૪૫૦=૦૦ 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 

૨૪૯૪૯ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 મહીસાગર િજ ામાં ૧૩૧૬ આંગણવાડીઓ 

કાયરત છે, 

 પંચમહાલ િજ ામા ં ૨૦૦૦ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 મહીસાગર િજ ામાં ૧૧૬૬ આંગણવાડીઓને 

પોતાના મકાનો છે, 
 પંચમહાલ િજ ામા ં ૧૭૯૧ આંગણવાડીઓને 

પોતાના મકાનો છે. 
 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  

 મહીસાગર િજ ામાં ૧૫૦ આંગણવાડીઓ 
ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 

 પંચમહાલ િજ ામા ં ૨૦૯ આંગણવાડીઓ 
ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનું 
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શુ ંપગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજર જ યાૂ  

૨૩૫૩૦ ીમતી ઝંખના પટલે  (ચોયાસી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત   (૧)  
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િજ ામાં િશ ણ િન ર કની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ ૂ
છે, 

સુરત િજ ામાં િશ ણ િન ર કની મંજર જ યાઓૂ  
૦૫  

 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી ૂ
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
સુરત િજ ામાં ભરાયેલ 

જ યાઓ 
સુરત િજ ામાં ખાલી 

જ યાઓ 
૦૪ ૦૧  

 (૩)  જ યાઓ ખાલી જ યાઓ હોય તો તેન ે
કેટલા સમયમા ંભરવામાં 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 હાલ યાયાિધન 
છે. 

--------- 
ખેરગામ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૫૬૧ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ખેરગામ, િજ.નવસારી 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) . ૬,૨૧,૪૮,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
સુરત ખાતે નવી ઔ ોિગક અને મજર અદાલતના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીૂ ૂે  

૨૩૫૫૬ ી પૂણશ મોદી  (સુરત-પિ મ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સુરત ખાતે નવી ઔ ોિગક અને મજર અદાલતના ૂ
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) .૧૪,૩૪,૧૭,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ
તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
 

ગુજરાત ટ નોલો કલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચે ે  
૨૩૪૯૫ ી જગદીશ િવ કમા  (િનકોલ) : 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 ગુજરાત ટે નોલો કલ યુિનવિસટી, અમદાવાદ 
મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-

૧૮ 
૨૦૧૮-

૧૯ 
૨૦૧૯-

૨૦ 
લાભાથ ઓની 
સં યા 

૫૨૫૪૮ ૫૧૧૯૨ ૨૫૮૨૫ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વય ે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૨૮૯૬.૨૮ ૩૪૭૯.૪૨ ૧૭૨૧.૭૫ 

 
--------- 

સુરત ખાતે નવી ઔ ોિગક અને મજર અદાલતના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીૂ ૂે  
૨૩૫૫૫ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત-પૂવ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સુરત ખાતે નવી ઔ ોિગક અને મજર અદાલતના ૂ
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) .૧૪,૩૪,૧૭,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ
તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં આરે .ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ઓનલાઈન વેશે  

૨૩૫૧૨ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રા યમાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ 

વેશ માટે અમદાવાદ શહેર િવ તાર કેટલા ગરીબ 
િવ ાથ ઓએ ઓનલાઈન અર  કરી, 

  (૧) ૨૧,૮૩૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા િવ ાથ ઓન ે વેશ આ યો, અન ે   (૨) ૧૧,૦૮૫ 
 (૩) તે અંગે રા ય સરકારે કેટલી રકમનો ખચ કરેલ 
છે? 

  (૩) .૩૪૯૧.૫૭ લાખ 

--------- 
ખેરગામ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૫૬૨ ી નરશભાઈ પટલે ે  (ગણદેવી) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં ખેરગામ, િજ.નવસારી 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) . ૬,૨૧,૪૮,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ાની શાળામાં વગ વધારાની દરખા ત 

૨૩૫૨૭ ી રમેશભાઇ કટારા  (ફતેપૂરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાહોદ િજ ામા ં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
િબનસરકારી ા ટ ઇન એઈડ મા યિમક શાળાઓના વગ 
વધારા માટે કલ કેટલી દરખા તો મળેલ હતીુ , અન ે

  (૧) ૪૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ ને મંજરી આપવામાં આવીૂ ?   (૨) ૧૪ 
--------- 

સુરત િજ ામાં િશ ણ િનરી કની મંજર જ યાૂ  
૨૩૫૩૧ ી મુકશભાઇ પટલે ે  (ઓલપાડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત 
િજ ામાં િશ ણ િનરી કની કેટલી જ યાઓ મંજર થયેલ ૂ
છે, 

  (૧)  
સુરત િજ ામાં િશ ણ િનરી કની મંજર જ યાઓૂ  

૦૫  
 (૨) ઉ ત મંજર થયેલ જ યાઓ પૈકી કેટલી ૂ
જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  
સુરત િજ ામાં ભરાયેલ 

જ યાઓ 
સુરત િજ ામાં ખાલી 

જ યાઓ 
૦૪ ૦૧  
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 (૩)  જ યાઓ ખાલી જ યાઓ હોય તો તેન ે
કેટલા સમયમા ંભરવામાં 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 હાલ યાયાિધન 
છે. 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં ાથિમક શાળાના જજ રત ઓરડાઓ 

૨૪૯૫૩ ી ભાવેશભાઇ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી ાથિમક શાળાઓના 
ઓરડા જજ રત હાલતમાં છે, અને 

  (૧)  
તાલુકો જજ રત ઓરડાવાળી શાળાની સં યા 

દાહોદ ૩૩ 
દેવગઢબા રયા ૭૪ 
ધાનપુર ૩૩ 
ફતેપૂરા ૬૦ 
ગરબાડા ૫૧ 
લીમખેડા ૪૨ 
સ ગવડ ૩૦ 
સંજલેી ૩૦ 
ઝાલોદ ૫૧ 

કલુ .. ૪૦૪  
(૨)ઉ ત ઓરડાઓ યાં સુધીમા ં નવા બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) આગામી વષ માં તબ ાવાર જમે બને તેમ 
ઝડપથી. 

--------- 
ગુજરાત ટકનોલો કલ યુિનવિસટીમાં ટ લેટ િવતરણ પાછળ ખચ ે ે  

૨૩૪૯૬ ી દપભાઇ પરમાર  (અસારવા) : 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 ગુજરાત ટેકનોલો કલ યિુનવિસટી, અમદાવાદ 
મારફત કલ કેટલા િવ ાથ ઓન ેટે લટે િવતરણ કરવામા ંુ
આ યા, અન ે

  (૧)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-

૨૦ 
લાભાથ ઓની 
સં યા 

૫૨૫૪૮ ૫૧૧૯૨ ૨૫૮૨૫ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કલ કેટલો ખચ ુ
થયો? 

  (૨)  
વષ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

થયેલ ખચ 
( .લાખમાં) 

૨૮૯૬.૨૮ ૩૪૭૯.૪૨ ૧૭૨૧.૭૫ 
 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાે  

૨૩૫૪૪ ી ધન ભાઇ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
િજ ાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામાં દૂધ સં વની 
યોજના અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
િજ ાના સાયલા, ચોટીલા, થાનગઢ, ાંગ ા, પાટડી અન ે
લખતર એમ કલ ુ ૬ તાલુકાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના 

ારા દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે. 
 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કલ િપયા ુ
૨૫,૨૭,૪૪,૦૦૦ નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
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વલસાડ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  
૨૩૫૦૩ ી અરિવંદ પટલે  (ધરમપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
વલસાડ િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૩૫૬૭ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૭૧,૩૪,૦૦૦/- 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં આરે .ટી.ઇ. એ ટ હઠળ ઓનલાઇન વેશે  

૨૩૫૧૩ ી જગદીશભાઇ પટલ ે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ શૈ િણક 
વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રા યમા ં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ 

વેશ માટે અમદાવાદ શહેર િવ તાર કેટલા ગરીબ 
િવ ાથ ઓએ ઓનલાઈન અર  કરી, 

  (૧) ૨૧,૮૩૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા િવ ાથ ઓન ે વેશ આ યો, અન ે   (૨) ૧૧,૦૮૫ 
 (૩) તે અંગે રા ય સરકારે કેટલી રકમનો ખચ કરેલ 
છે? 

  (૩) .૩૪૯૧.૫૭ લાખ 

--------- 
 

રાજકોટ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  
૨૩૫૦૦ ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા  (રાજકોટ ા ય) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
રાજકોટ િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૫૦૬ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૧૦,૧૨,૦૦૦/- (અંકે િપયા દસ લાખ બાર 
હ ર પૂરા) 

--------- 
 

અમદાવાદ શહર માટ આનુષાંિગક ખચની ચૂકવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે ે ે  
૨૩૫૦૮ ી ભુપે ભાઇ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે 
િવ ાથ ઓના અ યાસને લગતા આનુષાિંગક ખચની 
ચૂકવણી સહાય યોજના િવ ાથ  દીઠ કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે, અન ે

  (૧) આર.ટી.ઇ. હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં
અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને આનષુાંિગક ખચ સહાય 
યોજના હેઠળ િવ ાથ દીઠ વાિષક .૩૦૦૦/- ની સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે. 

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ શહેરના કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેઆ યોજના હેઠળ આવરી લવેામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) ૪૦,૨૧૪ 

--------- 
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આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ  
૨૪૯૪૨ ી પુનમભાઇ પરમાર  (સો ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ે બે 
વષમાં વષવાર આણંદ અને મહીસાગર િજ ામા ં
િજ ાવાર કેટલા ગરીબ ક યાણ મળેા યોજવામાં આ યા, 
અન ે

  (૧)  

મ િજ ાનું નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાની સં યા 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૧ આણંદ 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨ મહીસાગર ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨)  

મ િજ ાનું નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાનો ખચ  

૨૦૧૮-૧૯ ૪,૯૯,૪૦૦.૦૦ 
૧ આણંદ 

૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 
૨ મહીસાગર ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૯૯,૪૦૦.૦૦ 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં દૂધ સં વની યોજનાે  

૨૩૫૪૫ ી પરસો મ સાબરીયા  ( ાંગ ા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
િજ ાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામાં દૂધ સં વની 
યોજના અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
િજ ાના સાયલા, ચોટીલા, થાનગઢ, ાંગ ા, પાટડી અન ે
લખતર એમ કલ ુ ૬ તાલુકાઓમાં મ યાહન ભોજન યોજના 

ારા દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે. 
 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલો ખચ થયો? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કલ િપયા ુ
૨૫,૨૭,૪૪,૦૦૦ નો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  

૨૪૮૯૧ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અને 
બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની અિંતમ યા 
કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ છે, 

 

(૨)ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન બનાવવાના 
બાકી છે, અન ે

 

(૩)ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશ?ે  

 (૧), (૨) અન ે (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ગા ટે ે  

૨૩૫૫૧ ી કરશનભાઇ સોલંકી (કડી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
મહેસાણા િજ ામાં કેટલી ક યાઓન ે આવરી લવેામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૮૬૮ (આઠસો અડસઠ) 
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 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૧૭,૩૬,૦૦૦/- (અંકે . સ ર લાખ છ ીસ 
હ ર પૂરા) 

--------- 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામ ં  

૨૪૯૦૦ ી િચરાગભાઇ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન 
પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા ં કરવામા ં
આ યા છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

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

 

(૩)ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય છે, 
અન ે

 

(૪)ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યાં સુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બોટાદ િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 

૨૩૫૪૯ ી િવણભાઇ ઘોઘારી  (કરજં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બોટાદ 
િજ ાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામાં દૂધ સં વની 
યોજના અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બોટાદ 
િજ ાના બરવાળા 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 

કલુ  

૧ બરવાળા .૭૫,૦૫,૭૬૦ .૬૯,૫૪,૬૨૧ .૧,૪૪,૬૦,૩૮૧  
--------- 

સતલાસણા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરીૂ  
૨૩૫૫૮ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સતલાસણા, િજ.મહેસાણા ખાતે નવી કોટ 
િબ ડ ગના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરીૂ  આપી છે તે 
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) .૫,૫૦,૬૨,૫૦૦/- ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
 

લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  
૨૩૫૬૫ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાઠી, િજ.અમરેલી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 
બાધંકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 

  (૧) હા,  
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 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) .૪,૧૭,૪૦,૧૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ાની શાળામાં િસ ટ ના ઓરડાઓે  

૨૪૮૪૦ ી નથાભાઇ પટલ ે  (ધાનેરા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામા ં િજ ાવાર સરકારી ાથિમક 
શાળાઓમા ંિસ ટે ના કેટલા ઓરડાઓ છે, 

  (૧)  
િજ ો િસ ટ ના ઓરડાની સં યાે  

બનાસકાંઠા ૮૮૪ 
ક છ ૧૨૨  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલા 
ઓરડાઓ કાયરત/વપરાશલાયક છે અન ેિજ ાવાર કેટલા 
ઓરડાઓ બંધ હાલતમાં છે, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
કાયરત ઓરડાની 

સં યા 

બંધ હાલતવાળા 
ઓરડાની 

સં યા 
બનાસકાંઠા ૪૭ ૮૩૭ 

ક છ ૫૩ ૬૯  
 (૩)ઉ ત ઓરડાઓ બંધ હાલતમા ંહોવાના શા કારણો 
છે? 

  (૩) જજ રત હોવાને કારણ ે

--------- 
સતલાસણા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૫૬૦ ી ઋિષકશભાઇ પટલ ે ે  (િવસનગર) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સતલાસણા, િજ.મહેસાણા 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) .૫,૫૦,૬૨,૫૦૦/- ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૫૬૩ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાઠી, િજ.અમરેલી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીૂ કત સાચી 
છે, અને 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) .૪,૧૭,૪૦,૧૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અમદાવાદ શહર માટ આનુષાંિગક ખચની ચૂે ે કવણી સહાય યોજના હઠળ સહાયે  

૨૩૫૧૦ ી સુરશભાઈ પટલે ે   (મિણનગર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખાનગી ાથિમક શાળાના િવ ાથ ઓ માટે 
િવ ાથીઓના અ યાસને લગતા આનુષાિંગક ખચની 
ચૂકવણી સહાય યોજના િવ ાથ  દીઠ કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે, અન ે

  (૧) આર.ટી.ઇ. હેઠળ ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ં
અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને આનુષાંિગક ખચ સહાય 
યોજના હેઠળ િવ ાથ દીઠ વાિષક .૩૦૦૦/- ની સહાય 
ચૂકવવામાં આવે છે. 

 (૨) વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં અમદાવાદ શહેરના કેટલા 
િવ ાથ ઓન ેઆ યોજના હેઠળ આવરી લવેામા ંઆવેલ છે? 

  (૨) ૪૦,૨૧૪ 



ફા ગુન ૧૫, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  333 

ઉ છલ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  
 

૨૩૫૬૬ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા  (મહવાુ ) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ઉ છલ, િજ.તાપી 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) . ૩,૮૭,૯૦,૨૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ગરીબ ક યાણ મેળાનો ખચ 

૨૪૮૫૫ ી અિ નભાઈ કોટવાલ  (ખેડ ા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે  ે બે 
વષમાં અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર 
કેટલા ગરીબ ક યાણ મેળા યોજવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧)  

મ િજ ાનું નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાની સં યા 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
૧ અરવ ી 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ 
૨ સાબરકાંઠા ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલો 
ખચ કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨)  

મ િજ ાનું નામ વષ 
ગરીબ ક યાણ 
મેળાનો ખચ  

૨૦૧૮-૧૯ ૪,૧૪,૩૧૫=૦૦ 
૧ અરવ ી 

૨૦૧૯-૨૦ ૦૦ 
૨ સાબરકાંઠા ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૯૯,૪૦૦=૦૦ 

--------- 
દાહોદ િજ ાની શાળામાં વગ વધારાની દરખા ત 

૨૩૫૨૮ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) દાહોદ િજ ામા ં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
િબનસરકારી ા ટ ઇન એઈડ મા યિમક શાળાઓના વગ 
વધારા માટે કલ કેટલી દરખા તો મળેલ હતીુ , અન ે

  (૧) ૪૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વગ ને મંજરી આપવામાં આવીૂ ?   (૨) ૧૪ 
--------- 

િવકાસ કિમ ર ી કચેરી, ગાંધીનગરનું મંજર થયેલ મહકમૂ ે  
૨૪૮૬૮ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ િવકાસ 
કિમ ર ીની કચેરી, ગાંધીનગરમાં વગ ૧ થી ૪ મા ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ સામે કેટલી જ યાઓ ખાલી ૂ
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની િ થિતએ િવકાસ 
કિમ ર ીની કચેરી, ગાંધીનગરમા ં વગ ૧ થી ૪ મા ં
સંવગવાર મંજર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છેૂ . 

મ વગ મંજર જ યાૂ  ભરલી જ યાે  ખાલી જ યા 
૧ ૧ ૧૨ ૦૯ ૦૩ 
૨ ૨ ૦૯ ૦૮ ૦૧ 
૩ ૩ ૭૮ ૬૬ ૧૨ 



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 

અતારાંિકત ો 

 334 

૪ ૪ ૧૮ ૧૪ ૪ 
 કલુ  ૧૧૭ ૯૭ ૨૦  

 (૨) આ જ યાઓ કેટલા સમયમા ં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૨) આ જ યાઓ વહીવટી અનુકળતાએ ભરવામા ંુ
આવશ.ે 

--------- 
ભ ચ તાલુકામાં ૧૪માં નાણાપંચ અંતગત ફાળવેલ ાંટ 

૨૩૪૯૭ ી દુ યંતભાઈ પટલે  (ભ ચ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભ ચ િજ ાના ભ ચ તાલુકામાં વષ ૨૦૧૮-
૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ કેટલી બેઝીક ા ટ ુ
ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૧) ભ ચ િજ ાના ભ ચ તાલુકામાં નાણાકીય વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં ૧૪મા ં નાણાપંચ અંતગત કલ ુ
.૧૦૫૭.૬૨/- 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 ુ ૪૯૬ 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 ુ .૯૫૫.૫૯/- 
લાખનો ખચ થયેલ છે. 

--------- 
બોરસદ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૫૫૪ ી મહશકમાર રાવલે ુ   (ખંભાત) : માનનીય કાયદા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બોરસદ, િજ.આણંદ 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) . ૧૧,૯૭,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૦૬-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ાની શાળાઓને િવ ાથ  પહલ યોજનાનો લાભે  

૨૩૫૨૦ ી આર.સી.મકવાણા  (મહવાુ ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં વષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલી 
સરકારી મા યિમક અન ે ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓને 
િવ ાથ  પહેલ યોજનાનો લાભ આપવામાં આ યો, અને 

  (૧) સરકારી મા યિમક શાળાઃ ૨૯ 
  સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળાઃ ૧૦ 

 (૨) આ અંતગત વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં શાળાઓને 
કેટલી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી?  

  (૨) એક શાળાદીઠ .૧,૦૦,૦૦૦/- લેખે કલ ુ
.૩૯,૦૦,૦૦૦/-ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામા ં

આવી.  
--------- 

જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામૂ ં  
૨૪૯૦૭ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને પોરબંદર િજ ામાં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગાં  ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના,  

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

  (૨), (૩)  અન ે(૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય   
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છે, અને 
 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 

૨૩૫૪૬ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સાબરકાંઠા િજ ાના કેટલા અન ેકયા કયા તાલુકામાં દૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના હમતનગર અને તલોદ તાલુકાઓમાં મ યાહન ં
ભોજન યોજના ારા દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે. 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ થયો ?  

  (૨)  
મ તા.૧-૧-૨૦૧૮  

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ .૪,૮૨,૬૪,૦૦૦ .૪,૪૩,૪૭,૫૮૨ .૯,૨૬,૧૧,૫૮૨  
--------- 

સુરત ખાતે નવી ઔ ોિગક અને મજર અદાલતના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીૂ ૂે  
૨૩૫૫૭ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં સુરત ખાતે નવી ઔ ોિગક અને મજર અદાલતના ૂ
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજરી આપી છે તે હકીકત સાચી ૂ
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) .૧૪,૩૪,૧૭,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ
તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
તારાપુર ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૫૫૩ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં તારાપુર, િજ.આણંદ ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના 
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) .૬,૨૬,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૧૮-૦૬-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
વલસાડ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  

૨૩૫૦૪ ી ભરતભાઈ પટલે   (વલસાડ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
વલસાડ િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૩૫૬૭ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૭૧,૩૪,૦૦૦/- 

--------- 
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મહસાણાે  િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  
૨૩૫૫૨ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
મહેસાણા િજ ામાં કેટલી ક યાઓન ે આવરી લેવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) ૮૬૮ (આઠસો અડસઠ) 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૧૭,૩૬,૦૦૦/- (અંકે . સ ર લાખ છ ીસ 
હ ર પૂરા) 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 

૨૩૫૪૭ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સાબરકાઠંા િજ ાના કેટલા અન ેકયા કયા તાલુકામા ંદૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના હમતનગર અને તલોદ તાલુકાઓમા ં મ યાહન ં
ભોજન યોજના ારા દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે. 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ થયો?  

  (૨)  
મ તા.૧-૧૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ .૪,૮૨,૬૪,૦૦૦ .૪,૪૩,૪૭,૫૮૨ .૯,૨૬,૧૧,૫૮૨  
--------- 

સાબરકાંઠા િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 
૨૩૫૪૮ ી ગજ િસંહ પરે માર  ( ાંિતજ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સાબરકાંઠા િજ ાના કેટલા અન ેકયા કયા તાલુકામા ંદૂધ 
સં વની યોજના અમલમાં છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના હમતનગર અને તં લોદ તાલુકાઓમા ં મ યાહન 
ભોજન યોજના ારા દૂધ સં વની યોજના અમલમા ંછે. 

 (૨) તે અંતગત ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
કેટલો ખચ થયો?  

  (૨)  
મ તા.૧-૧૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ .૪,૮૨,૬૪,૦૦૦ .૪,૪૩,૪૭,૫૮૨ .૯,૨૬,૧૧,૫૮૨  
--------- 

રા ય સમકારી િનિધમાં જમા રકમ 
૨૪૮૪૬ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા ( દયોદર) : 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? 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓૂ  

૨૪૯૧૬ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ  અન ે જનાગઢ િજ ામા ં િજ ાૂ વાર કેટલી 
આંગણવાડીઓ કાયરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 
 ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૧૧૬૬ આંગણવાડીઓ 

કાયરત છે, 

 જનાગઢ િજ ામાં ૂ ૧૪૨૮ આંગણવાડીઓ કાયરત 
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છે. 
 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓન ે
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  

 ગીર સોમનાથ  િજ ામાં ૬૭૫ આંગણવાડીઓન ે
પોતાના મકાનો છે, 

 જનાગઢ િજ ામાં ૂ ૯૭૨ આંગણવાડીઓન ે
પોતાના મકાનો છે. 

 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
 ગીર સોમનાથ િજ ામાં ૪૯૧ આંગણવાડીઓ 

ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 
 જનાગઢ િજ ામાં ૂ ૪૫૬ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનુ ં
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શુ ંપગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
આ દ િત િવકાસ િવભાગ હઠળની શાળાઓને ાંટમાં િવસંગતતાે  

૨૪૯૬૨ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
આ દ િત િવકાસ િવભાગ સંચાિલત અન ે ા ટ-ઇન-
એઇડ સં થાઓ સંચાિલત સરકારી છા ાલયો, એકલ ય 
મોડેલ કલોૂ , આદશ િનવાસી શાળાઓ, ઇએમઆરએસ 
કલોમાં િનભાવ ા ટ અને વહીવટી ા ટ આપવામા ંૂ

િવસંગતતા છે. તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) ના.  
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
આ દ િત િવકાસ િવભાગ સંચાિલત સરકારી છા ાલયો 
કાયરત છે. પરતુ ા ટં -ઇન-એઇડ સં થાઓ સંચાિલત 
કોઈ સરકારી છા ાલયો કાયરત નથી. 
વધુમા,ં રા યમા ં આ દ િત િવકાસ િવભાગ સંચાિલત 
સરકારી છા ાલયો, એકલ ય મોડેલ કલોૂ , આદશ 
િનવાસી શાળાઓના હેતુઓ/ધારા-ધોરણો અલગ અલગ 
હોઈ, િનભાવ ા ટ અન ેવહીવટી ા ટ અલગ અલગ હોય 
છે. જથેી િનભાવ ા ટ અને વહીવટી ા ટ આપવામા ં
િવસંગતતા હોવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

(૨)  હા, તો આ િવસંગતતા યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બોટાદ િજ ામાં દૂધ સં વની યોજના 

૨૩૫૫૦ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બોટાદ 
િજ ાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામા ં દૂધ સં વની 
યોજના અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બોટાદ િજ ાના 
બરવાળા તાલુકામા ં 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.૧-૧૨૦૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-
૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ 

કુલ 

૧ બરવાળા .૭૫,૦૫,૭૬૦ .૬૯,૫૪,૬૨૧ .૧,૪૪,૬૦,૩૮૧  
--------- 

સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગા ફામે ં  
૨૪૮૭૯ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગા ફામ ઉભા કરવામા ં આ યા ં
છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

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

  (૨), (૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય 
છે, અને 

  

 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ 
ગેરકાયદેસર દબાણ યાં સુધીમાં દૂર કરવામા ંઆવશ?ે 

  

--------- 
વડોદરા િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે  

૨૩૫૨૪ ીમતી મિનષાબેન વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વડોદરા િજ ામા ં સરકારી અન ે ા 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) ૮૭,૩૯૬ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) . ૪,૧૬,૯૮,૬૯૧ 

--------- 
વલસાડ અને ડાંગ િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓ 

૨૪૯૮૭ ી તુભાઈ ચૌધરી  (કપરાડા) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામાં ૧૮૯૯ અને ડાંગ િજ ામાં ૪૪૧ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨) તે પૈકી વલસાડ િજ ામાં ૧૫૮૧ અને ડાંગ 
િજ ામાં ૪૨૩ આંગણવાડીઓને પોતા◌ાના મકાનો છે. 

 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩) વલસાડ િજ ામા ં ૩૧૮ અને ડાંગ િજ ામાં ૧૮ 
આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓને પોતાનુ ં
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શુ ંપગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે.  

--------- 
બોરસદ તાલુકાના રોડને વાઈડન ગ કરવા માટ વૃે  કાપવાની મંજરીૂ  

૨૪૯૩૭ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય વન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના બોરસદ તાલુકાના બોરસદ-ભાદરણ-ગંભીરા 
રોડને વાઈડન ગ કરવાના કામ માટે કયા કારના કેટલા 
વૃ ો કાપવાની વન ખાતા ારા મંજરી આપવામા ંઆવીૂ , 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ાના બોરસદ તાલુકાના બોરસદ-ભાદરણ-ગંભીરા 
રોડને વાઈડન ગ કરવાના કામ માટે વન ખાતા ારા વૃ ો 
કાપવાની મંજરી આપવામાં આવેલ નથીૂ . 

 (૨) ઉ ત વૃ ો કાપવાથી કેટલા લાકડાનો જ થો 
ા  થયો, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત જ થાની હરા  અ વયે કે વેચાણ અ વય ે
કેટલી રકમ મળી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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 (૪) કેટલા જ થાની હરા  કરવાની કે વેચાણ 
કરવાનું બાકી છે? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ભાવનગર િજ ાની શાળાઓને િવ ાથ  પહલ યોજનાનો લાભે  

૨૩૫૨૬ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ં વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં કેટલી 
સરકારી મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓન ે
િવ ાથ  પહેલ યોજનાનો લાભ આપવામાં આ યો, અને 

  (૧) સરકારી મા યિમક શાળા : ૨૯ 
  સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળા : ૧૦ 

 (૨) આ અંતગત વષ ૨૦૧૮-૧૯માં શાળાઓને 
કેટલી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી? 

  (૨) એક શાળાદીઠ .૧,૦૦,૦૦૦/- લેખે કલ ુ
.૩૯,૦૦,૦૦૦/- ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામા ં

આવી. 
--------- 

ગાંધીનગર અને તાપી િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  
૨૪૮૬૫ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને તાપી િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અન ે ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ 
છે,   

  (૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

  

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  

--------- 
વલસાડ િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  

૨૩૫૦૫ ી કનુભાઈ દેસાઈ  (પારડી) : માનનીય િશ ણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં 
ક યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 
કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ેઅ વય ેઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં 
વલસાડ િજ ામાં કેટલી ક યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ૩૫૬૭ 

 (૩)તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) .૭૧,૩૪,૦૦૦/- 
--------- 

છોટાઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  
૨૪૯૬૫ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
અને દાહોદ િજ ામા ં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ 
છે,   

  (૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ 
૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ 
માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત 
થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમા ં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

  

(૩)ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમા ં બનાવવામા ં
આવશ?ે 

  

--------- 
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ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ગૌચર સુધારણાના કામોૂ  
૨૪૧૩૫ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે જનાગઢ િજ ામા ંૂ
િજ ાવાર ગૌચર સુધારણા માટે કેટલા કામો મંજર કરવામા ંૂ
આ યા, 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર કેટલા ગૌચરની 
સુધારણા હાથ ધરવામા ંઆવી, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત ગૌચર સુધારણાના કામોમાં ગેરરીિત 
સબબ કેટલી ફ રયાદો મળી, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪)મળલે ફ રયાદો અ વયે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રાજકોટ અને અમરલી િજ ામાં કાયરત આંગણવાડીઓે  

૨૪૮૯૪ ી લલીત વસોયા  (ધોરા ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને અમરેલી િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએઃ- 

 રાજકોટ િજ ામાં ૧૩૭૩ આંગણવાડીઓ કાયરત 
છે, 

 અમરેલી િજ ામા ં ૧૬૧૬ આંગણવાડીઓ 
કાયરત છે. 

 (૨) તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે, 

  (૨)  
 રાજકોટ િજ ામાં ૧૧૬૫ આંગણવાડીઓને 

પોતાના મકાનો છે, 

 અમરેલી િજ ામાં ૧૨૭૦ આંગણવાડીઓને 
પોતાના મકાનો છે. 

 (૩) કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાન કે અ ય 
જ યાએ ચાલે છે, અન ે

  (૩)  
 રાજકોટ િજ ામાં ૨૦૮ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે, અને 
 અમરેલી િજ ામાં ૩૪૬ આંગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાન કે અ ય જ યાએ ચાલે છે. 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ જ ે આંગણવાડીઓન ે પોતાનું 
મકાન નથી તેમને સ વરે મકાન આપવા છે ા બે વષમા ં
સરકારે શા પગલાં લીધા? 

  (૪) સરકાર ી ારા આંગણવાડીઓને પોતાના 
મકાનો આપવા માટે મનરેગા તથા સરકાર ીની િવિવધ 
યોજનાઓ અંતગત આયોજન કરવામાં આવલે છે. 

--------- 
મનગર િજ ામાં િવ ાલ મી બો ડ માટની ા ટે  

૨૩૫૦૧ ી રાઘવ ભાઈ પટલ ે  ( મનગર ા ય) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
યાઓ માટે િવ ાલ મી બો ડ યોજના હેઠળ ક યાદીઠ 

કેટલી રકમના બો ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) .૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ે અ વયે ઉ ત િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
મનગર િજ ામા ંકેટલી ક યાઓન ેઆવરી લેવામા ંઆવી, 

અન ે

  (૨) ૬૯૫ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ા ટ ફાળવવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૧૩,૯૦,૦૦૦/- 
  (અંકે િપયા તેર લાખ નવેું હ ર પૂરા) 
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વડોદરા િજ ામાં મફત પા પુ તક યોજના હઠળ લાભે  

૨૩૫૨૩ ી  શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વડોદરા િ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) ૮૭,૩૯૬ 

 (૨) આ અંતગત કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ં
આ યો? 

  (૨) . ૪,૧૬,૯૮,૬૯૧ 

--------- 
નવસારી અને ભ ચ િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  

૨૪૯૮૫ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અને ભ ચ િજ ામા ં િજ ાવાર ગૌ અન ે ગૌ વંશની 
અંિતમ યા કરવા માટે કેટલા ગામોમા ં મશાન ઉપલ ધ 
છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમાં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશે ? 

 

 (૧), (૨) અને  (૩)  
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ 
ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ માટે મશાન બનાવવાની 

ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
લાઠી ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  

૨૩૫૬૪ ી કાંિતભાઈ બલર  (સરુત-ઉ ર) : માનનીય  કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં લાઠી, િજ.અમરેલી 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મજંરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) . ૪,૧૭,૪૦,૧૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
ક છ અને પાટણ િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને  

૨૪૮૩૩ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અને 
પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર ગૌ અન ે ગૌ વંશની અિંતમ યા 
કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ છે, 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમાં મશાન 
બનાવવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશે ? 

 

 (૧), (૨) અને  (૩)  
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ 
ગૌ વંશ સ હતના મૃત પશુઓ માટે મશાન બનાવવાની 

ગવાઈ ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં ામ પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા 

૨૩૪૮૮ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં વડોદરા િજ ામાં 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 પંચાયતોની સં યા 
૧ ડભોઈ ૦૧ 
૨ ડેસર ૦૦ 
૩ કરજણ ૧૩ 
૪ પાદરા ૦૨ 
૫ સાવલી ૦૪ 
૬ િશનોર ૦૦ 
૭ વડોદરા ૦૯ 
૮ વાઘોડીયા ૧૬  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી ામ 
પંચાયતોમાં ક યુટરની સુિવધા ઉપલ ધ નથી ? 

  (૨) એક પણ નહ . 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં આરે .ટી.ઈ. એ ટ હઠળ ઓનલાઈન વેશે  

૨૩૫૧૧ ી કશોર ચૌહાણ  (વેજલપુર) : માનનીય િશ ણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ શૈ િણક વષ 
૨૦૧૯-૨૦ માટે રા યમાં આર.ટી.ઈ. એ ટ હેઠળ વેશ 
માટે અમદાવાદ શહેર િવ તારમાં કેટલા ગરીબ િવ ાથ ઓએ 
ઓનલાઈન અર  કરી, 

  (૧) ૨૧,૮૩૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા િવ ાથ ઓન ે વેશ આ યો, અન ે   (૨)  ૧૧,૦૮૫  
 (૩) તે અંગે રા ય સરકારે કેટલી રકમનો ખચ કરેલ 
છે ? 

  (૩)  .૩૪૯૧.૫૭ લાખ 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં કપોિષત બાળકોની સં યાૂ ુ  

૨૪૯૧૦ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય મ હલા અને બાળ ક યાણ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ામાં તાલુકાવાર કપોિષત બાળકોની સં યા કેટલી ુ
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ િજ ામા ંૂ
તાલુકાવાર કલ ઓછા અને અિત ઓછા વજનવાળા બાળકોની ુ
સં યા આ મુજબ છે. 

તાલુકા 
કલ ઓછા અને અિત ઓછાુ  
વજનવાળા બાળકોની સં યા 

ભસાણ ૩૩૦ 
જનાગઢૂ  ૧૭૧૭ 
કેશોદ ૯૫૬ 
માળીયા ૪૮૫ 
માણાવદર ૫૧૫ 
માંગરોળ ૭૬૬ 
મદરડા ૩૩૮ 
વંથલી ૪૮૧ 
િવસાવદર ૩૬૨ 

કલુ  ૫૯૫૦  
 (૨) કપોિષત બાળકોમાંથી કપોુ ુ ષણ દૂર કરવા   (૨) પોષણ તરમાં સુધારો કરવા માટે આ મુજબની 
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ઉ ત િ થિતએ શી કાયવાહી કરી ? કાયવાહી કરવામા ંઆવે 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 વ/ડબલ 
ફો ટફાઈડ મીઠ તેમજ ફો ટફાઈડ તેલ પુ  પાું ડવામા ં
આવે છે. 

 જનાગઢ  િ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 કેલેરીુ ં , 

ોટીન સભર ૫૦ ામનો લાડ આપવામા ંઆવે છેુ . 
--------- 

સતલાસણા ખાતે નવી કોટ િબ ડ ગના બાંધકામ માટ વહીવટી મંજરીે ૂ  
૨૩૫૫૯ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય કાયદા મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સતલાસણા, િજ.મહેસાણા 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 કેટલી રકમની 
વહીવટી મંજરી આપવામા ંઆવેલ છેૂ , અને યારે? 

  (૨) . ૫,૫૦,૬૨,૫૦૦/-ની વહીવટી મંજરી ૂ  
તા.૦૮/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવલે છે. 

--------- 
અમરલી અને પોરબંદર િજ ામાં ગૌ અને ગૌવંશ માટ મશાને ે  

૨૪૯૨૨ ી જ.ેવી. કાકડીયા (ધારી) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી અન ે
પોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર ગૌ અને ગૌ વંશની અંિતમ યા 
કરવા માટે કેટલા ગામોમાં મશાન ઉપલ ધ છે, 

  (૧), (૨) અને  (૩)  
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ની ગવાઈ મુજબ ગૌ 
વંશ સ હતના મૃત પશુઓ માટે મશાન બનાવવાની ગવાઈ 
ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 

(૨)ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમાં મશાન બનાવવાના બાકી 
છે, અને 

  

(૩)ઉ ત બાકી મશાનો યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે ?   
--------- 

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં ગૌચરની જમીન પર િજગાં  ફામ 
૨૪૯૫૦ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય પંચાયત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર અન ે
પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર ગૌચરની જમીન પર 
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી િજગાં  ફામ ઉભા કરવામાં આ યા છે તે 
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી ગૌચરની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ 

    (૨), (૩) અને (૪) 
  ઉપિ થત થતો નથી. 
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કરવામા ંઆ યા છે, 
(૩)ઉ ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની થાય છે, અને  
 (૪) ઉ ત ગૌચરની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર 
દબાણ યા ંસુધીમાં દરૂ કરવામાં આવશ?ે 

  

--------- 
 

 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા (િશ ણ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આજથી ધોરણ-૧૦ અને ૧રની બોડની 
પરી ા ચાલુ થઇ ગઇ છે. હ આપનાવતીું , માનનીય મુ યમં ી ીવતી અને સમ  ગૃહવતી ૧૭ લાખ પ૩ હ ર િવ ાથ ઓન ે
ખૂબ ખૂબ શુભે છા પાઠવું છંુ.  

 
પોઇ ટ ઓફ ઇ ફમશન 

 
સભાગૃહની કાયવાહીનું રકોડ ગ સોિશયલ મી ડયામાં સારીત કરવા બાબતે  

 ી કબેરભાઇ મુ . ડ ડોર : માનનીય અ ય ી, આ સભાગૃહ એ લોકશાહીનુ ંમં દર છે અને તેની ગ રમા ળવવી તે 
આપણા બધા સ યોની નૈિતક ફરજ છે. ગઇકાલે તા.૪-૩-ર૦ર૦ના રોજ આપણા રા યના બજટે ઉપરની સામા ય ચચામા ં
પશુપાલન અંગે ગૃહમા ં ચચા કરીન ે આ સ માનનીય ગૃહના સ ય ી અનંતભાઇ પટેલ ે આપણા િવપ ની ઓ ફસમાંથી 
િ લાિનંગ િવડીયો ઉતારી તેને સોિશયલ મી ડયામાં આ બાબત હેર કરેલ છે. આ વાયરલ થવા અંગે આ પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
લા યો છંુ. આ સભાગૃહની આ બાબત આપની પૂવ મંજરી વગરૂ ... 
  અ  ય ી : આ પોઇ ટ ઓફ ઓડર બનતો નથી પણ પોઇ ટ ઓફ ઇ ફમશન છે બોલો.  
 ી કબેરભાઇ  મુ . ડ ડોર : માનનીય અ ય ી, આપની પૂવ મંજરી વગર આ સોિશયલ મી ડયાૂ માં હેર કરી શકે છે 
કે નહ ? તેમણે આપ ીની પરિમશન લીધી છે કે નહ ?  ન લીધી હોય તો તેઓની સામ ે એટલે કે સ ય ી અનંતભાઇ 
પટેલની સામ ેપગલાં લવેા ઇએ. જ ર પડે સભાગૃહના સવ સ ય ીઓને કડક સૂચનાઓ અને ચેતવણી આપવી ઇએ. 
આ બાબત ગઇ સાલ અવાર નવાર ણ-ચાર સ યો ારા બનેલી છે.  
 અ  ય ી : લીઝ. શનેા માટે પણ. એમને કહેવા તો દો. કોઇ સ ય કહેશે જ નહ ? માનનીય મં ી ી આમાં જ કશુ ં
કહેવું છે? લીઝ.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, લોકશાહીના ધબકારા પૂરવણી-૪ની અંદર પાના ન.ં૮૦મા ં
૧પ૩મો. માનનીય અ ય ીની પરવાનગી વગર ગૃહની કાયવાહીનું અનિધકૃત રેકોડ ગ અન ે સારણ કરવા પર િતબંધ. 
માનનીય અ ય ી, બધંુ નથી વાંચતો પણ છે ી લીટી વાંચંુ. અ ય ીની પૂવ મંજરી વગર ચેનલોએ કરેલા સારણ ૂ
સભાગૃહના િવશેષાિધકાર ભંગ અને અવમાન સમાન હોઇ સંબંિધત ચેનલો સામ ેિવશેષાિધકાર ભંગ અન ેઅવમાનની કાયવાહી 
કરવા અને સંબંિધત ચેનલોને આવું સારણ તા કાિલક અસરથી બંધ કરવા માનનીય અ ય ીએ આદશે આ યો હતો. જ ે
િક સાની અદંર આપના ારા આદેશ આપવામાં આ યો હોય અને પછી પણ આ સભાગૃહની અદંર અવાર નવાર ચચા થઇ છે 
છતા ંપણ આ માણે આ સભાગૃહની ઘટનાનો દૂ પયોગ થઇ ર ો છે તે અયો ય છે એટલે તેના માટે આપના ારા સ તાઇથી 
આદેશ આપવામાં આવે તેવી િવનંતી છે.  
 અ  ય ી : પરવાનગી વગર ગૃહની કાયવાહી, આપની આ વાતથી િવ  અને િવપરીત વાત છે? તો બોલો.  
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, સ માનનીય સ ય ી ગૃહ સમ  જ ે પોઇ ટ ઓફ ઇ ફમશન લઇન ે
આ યા છે, આ િવધાનસભાગૃહ છ કરોડની નું દપણ છે. આ િવધાનસભાગૃહમાં સ ાપ  કે િવપ  જ ેકોઇ વાત કરે છે તે 
છ કરોડ જનતાની વાત કરે છે.  
 અ  ય ી : આપ િનયમની વાત કરો, લીઝ.  
 ી પરેશ ધાનાણી :માનનીય અ ય ી, હ િનયમની અદંર જ વાત ક  છું ં ંુ .   
 અ  ય ી : આમા ંિનયમ શુ ંછે?  
 ી પરેશ ધાનાણી : િવધાનસભામા ં પૂવમાં અહ ની જ ેકઇ કાયવાહી છે તેનું સારણ થતંુ હતંું . આજ ેપણ દેશની 
લોકસભા અને રાજયસભામાં આ સારણ થાય છે.  
અ  ય ી: આ ઇ ફમશનમા ંઆવતંુ નથી અને આના સંબંિધત નથી. માનનીય પરેશભાઇ, એ જદી વાત છેુ . અ યારે જ ેિનયમ 

છે તે િનયમની જ વાત છે, વાત િનયમની જ છે. મારી કોઇ પરવાનગી લેવામાં આવેલ નથી. મારી પરવાનગી વગર આવું 
કોઇપણ સારણ કોઇપણ જ યાએ બતાવવું તે િવશેષાિધકારનો ભગં બને છે. પરતુ માનનીય ોફેસર કબેરભાઇ ડ ડોર આપે ં ુ

જ ેઇ ફમશન આપી છે તેની લિેખતમાં પૂરાવા સાથેની િવગતો આપશો તો હ ચકાસી જઇશું . થે કસ. નેક ટ.    
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પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
ોના જવાબમાં િવસંગતતા 

 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, આજની ોતરીના ૭૫મો  છે ી ભીખાભાઇ ષીનો એમાં વન 
મં ી ીન ેબહ પ  પૂછવામા ંઆ યું છે કેુ , તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંજનાગઢ ખાતે આવેલ સ રબાગ ૂ

ાણી સં હાલયમાં નાણાકીય ગેરરીિત અંગેની કેટલી ફ રયાદો મળી, બી  મા ં મળેલ ફ રયાદો અ વયે શી કાયવાહી 
કરવામાં આવી અને ી  માં તેમાં કેટલા કમચારીઓ, અિધકારીઓ દોિષત જણાયા અને તે અ વયે જવાબદારો સામે શુ ં
પગલાં લેવામાં આ યા અને કેટલી રકમની ગેરરીિત સામે આવી? હવે માનનીય અ ય ી, પહેલા ના જવાબમાં એમા ં
દૈિનક વતમાન પ નો આધાર લઇને જવાબ આપવામાં આ યો પણ કેટલી ફ રયાદ મળી છે એનો કોઇ જવાબ આપવામા ં
આ યો નથી. મળી છે કે નથી મળી? તો હા કે ના અન ેફ રયાદ મળી હોય તો કેટલી ફ રયાદ મળી એનો આંકડો હોય અથવા 
ઝીરો હોય પણ દૈિનક વતમાન પ નો આધાર લઇન ેજવાબ આ યો છે અને યાર પછી બી  સવાલના જવાબમાં આ યું છે કે, 
(૨), (૩) અને (૪) જ ેસંદભમાં તપાસ ચાલુ છે. આ જવાબ વાજબી નથી, ઉિચત નથી અને ફ રયાદ મળી નથી તો દિૈનક 
વતમાન પ નો કયા આધારે સંદભ લીધો છે? આ વાજબી નથી, આ કારની િ થિત િવભાગ ારા જવાબો કરવામા ંઆવે અન ે
મં ી ી તરફથી એ ચકાસવામાં ન આવે અને િવધાનસભાના રેકોડ ઉપર આ બાબતો વારવાર આવે છે યારે આ બાબત કોઇ ં
પણ સં ગોમા ંચલાવી શકાય નહ . માનનીય અ ય ી, ભિવ યમાં આ કારની િ થિત િનમાણ ન થાય એ માટે આપના 
મારફત પ  આદેશ કરવામાં આવે એવી િવનંતી ક  છં ંુ .  
 
 ી ગણપતિસંહ  વ.ે વસાવા : માનનીય અ ય ી, આ જવાબ એટલા માટે આ કારે છપાયો છે કે, અમને કોઇ 
અરજદાર ારા અર  આપવામાં આવી નથી, અમને છાપાઓમાં સમાચારો મ ા યારે અર  ન હોવા છતાં પણ છાપાના 
સમાચારોના આધારે અમારી તપાસની ીયા ચાલુ છે એટલે આ રીતે જવાબ આ યો છે.  
 
 અ  ય ી : માનનીય પંુ ભાઇ, આ કોઇ પોઇ ટ ઓફ ઓડર બનતો નથી. લીઝ, નેક ટ.  
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, િવરોધ પ ના નેતા તરીકે એક જવાબદાર િવપ  તરીકે આ ગૃહમાં હમેશા ં
અમે વાત કરીએ છીએ. હ આપનો જ ેકાંઇ આદેશ છે એ માથે ચડાવું છું ંુ . માનનીય અ ય ી, આ ખુરશી છે એ ગુજરાતની ૬ 
કરોડની જનતાના... (અંતરાય)  
 
 અ  ય ી : ના, ના, આપનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર શું છે? કયા િનયમ હેઠળ છે એ જણાવો.  
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય ગૃહના નેતા ી અને મં ી ીએ ૨૮ તારીખે મારી યિ તગત. (અંતરાય)  
 
  અ  ય ી : એ વાત પૂરી થઇ ગઇ છે એટલે આમા ંપોઇ ટ ઓફ ઓડર રહેતો નથી. 
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આપનો આદેશ માથે ચડાવું છ પણ મારી ગેરહાજરીમાં જયારે હ ગૃહન ેુ ં ું

ણ કરીને વ છ યારેુ ં ..(અંતરાય)  
 
  અ  ય ી : માનનીય પરેશભાઇ, આપના માટે મને ખૂબ માન છે પરતુ પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો આ િવષય નથીં . 
 
 ી પરેશ ધાનાણી : માનનીય અ ય ી, આ થા સારી નથી. 
 
  અ  ય ી : મારા હકમ પર કોઇ હવે પોઇ ટ ઓફ ઓડર હોઇ જ ન શકેુ . પોઇ ટ ઓફ ઓડર આમાં હોઇ જ ન શકે 
આપ આ સમ  છો. આપ બેસી વ. (અંતરાય) આમાં િવનંતી ન હોય, પોઇ ટ ઓફ ઓડરમાં િવનંતી ન હોય. આપે ક ુ,ં 
આપનો આભાર. પરતુ આમાં કોઇ પોઇ ટ ઓફ ઓડર નથીં , લીઝ. આમાં કોઇ પોઇ ટ ઓફ ઓડર રહેતો નથી.  
 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, આપના િનણય પછી કોઇ ચચા ન હોઇ શકે, જ ેકહેવુ ંહોય એ 
આપને બ  આવીને કહે. અહ યા એમની કોઇ પણ રજઆત મા ય રહેતી નથીૂ .  
 અ  ય ી :આમા ંકોઇ પણ કારનો પોઇ ટ ઓફ ઓડર નથી, નેક ટ.  
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સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો 
 

ગુજરાત પાવર કોપ રેશન િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  
 

 ી સૌરભ  પટલે (ઉ  મં ી ી) :  માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત પાવર કોપ રેશન િલિમટેડનો સન રું ૦૧૮-
૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ તેમજ કોપ રેશનની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  
 
વાિષક અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલે , ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની ટ પણ તેમજ સરકારની સમી ા 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા.  
 

ગુજરાત રા ય પોલીસ આવાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  
 

 ી દપિસંહ  ભ. ડ  ે (રાજયક ાના ગૃહ મં ી ી ) :  માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત રા ય પોલીસ આવાસ ું
િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓ ડટર 
જનરલની ટ પણ તેમજ િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  
વાિષક અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલે , ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની ટ પણ તેમજ સરકારની સમી ા 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં.  
 

ગુજરાત ઘેટા અને ઉન િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ  
 

 ી કવર ભાઇ મોું . બાવિળયા : બચુભાઇ મ. ખાબડ (પશુપાલન મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત ઘેટા ું
અને ઊન િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર 
અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ, િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર 
મૂકવામા ંથયેલ િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  
 
વાિષક અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલ ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની ટ પે ણ, સરકારની સમી ા તેમજ 

િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા.  
ધોલેરા ઇ ટરનેશનલ એરપોટ કપની િલિમટેડનો સન રં ૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  

 
 ી સૌરભ  પટલ ે (ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) :  માનનીય અ ય ી, હ ધોલેરા ું ઇ ટરનેશનલ 
એરપોટ કપની િલિમટેડનો સન રં ૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે
ઓ ડટર જનરલની ટ પણ તેમજ કપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છં ંુ .  
વાિષક અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલે , ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની ટ પણ તેમજ સરકારની સમી ા 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યા.  
 

ગુજરાત રેલ ઇ ા ટકચર િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  
 

 ી સૌરભ  પટલ  ે (ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા મં ી ી) :  માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત રેલ ું
ઇ ા ટકચર િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના 
કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ તેમજ િનગમની  કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા સભાગૃહના મેજ ઉપર 
મૂકવાની ર  લ  છંુ.  
 
વાિષક અહવાલે , હસાબો, ઓ ડટ અહવાલે , ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનલરની ટ પણ તેમજ સરકારની સમી ા 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાં. 
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ગુજરાત રા ય અ  આયોગનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ  
 ી ધમ િસંહ મે. ડે (રાજયક ાના અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત ું
રાજય અ  આયોગનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  
 

વાિષક અહવાલ  સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યોે . 
 

ગુજરાત યુિનિસપલ ફાઇના સ બોડના સન ર૦૧૮-૧૯ના વાિષક હસાબો  
 

 ી નીિતનભાઇ ર. પટલ  ે (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ ગુજરાત યુિનિસપલ ફાઇના સ ું
બોડના સન ર૦૧૮-૧૯ના વાિષક હસાબો અને ઓ ડટ અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  
 

વાિષક હસાબો અને ઓ ડટ અહવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે .  
 

સન ર૦૧૭ના ગુજરાત માલ અને સવેા કર અિધિનયમ તથા ગુજરાત માલ અન ેસેવા કર િનયમો અ વયેના હેરનામા  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટલ  ે (નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, હ નાણાં િવભાગના સન રું ૦૧૭ના 
ગુજરાત માલ અને સેવા કર અિધિનયમ તથા ગુજરાત માલ અન ેસેવા કર િનયમો અ વયેના આ સાથેના પ કમાં જણા યા 
મુજબના કલુ -૧૮ હેરનામા તેમજ આ હેરનામા પૈકી માંક ૧ થી ૮ ઉપરના હેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ં
થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો સમ વતંુ િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની ર  લ  છંુ.  

No Notification No. Date 
1 (GHN-88)GST-2019/S.11(1)(50)-TH 30-09-2019 
2 (GHN-90)GST-2019/S.9(3)(13)-TH 30-09-2019 
3 (GHN-94)GSTR-2019/S.164(47)-TH 30-09-2019 
4 (GHN-107)GST-2019/S.148(24)-TH 25-10-2019 
5 (GHN-110)GST-2019/R-123(4)-TH 13-11-2019 
6 (GHN-112)GST-2019/S.172(14)-TH 16-11-2019 
7 (GHN-113)GST-2019/S.11(3)(3)-TH 22-11-2019 
8 (GHN-115)GST-2019/S.172(15)-TH 05-12-2019 
9 (GHN-119)GST-2019/R.48(4)(1)-TH 17-12-2019 
10 (GHN-120)GST-2019/R.46(1)-TH 17-12-2019 
11 (GHN-123)GSTR-2019/S.164(50)-TH 17-12-2019 
12 (GHN-125)GST-2019/S.128(17)-TH 27-12-2019 
13 (GHN-126)GSTR-2019/S.164(51)-TH 27-12-2019 
14 (GHN-127)GST-2019/S.172(16)-TH 27-12-2019 
15 (GHN-128)GST-2019/S.9(1)(30)-TH 31-12-2019 
16 (GHN-129)GST-2019/S.9(3)(15)-TH 31-12-2019 
17 (GHN-1)GST-2020/S.1(10)-TH 01-01-2020 
18 (GHN-10)GST-2020/S.96(2)-TH 30-01-2020 

હરનામા તથા િનવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આ યાે .  
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 ડો. અિનલ િષયારા(ભીલોડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી આઠમી વખત જ ે એમનું બજટે 
લઇને આ યા છે તેમાં મારા િવચારો રજ કરવા ઉપિ થત થયો છૂ ુ ં . માનનીય નાણામં ી ી ખૂબ જ અ યાસુ છે અને દર વખતે 
આવક ઉભી કરે છે એ દેવું કરીને કરે છે એના કારણે આંકડો વધતો ય છે. વષ ર૦૧૪-૧પમાં િપયા ૧૯૪પપ કરોડનુ ં
આવક માટે દવેું કયુ હતંુ એ આજ ે૪૬પ૦૧ કરોડ િપયા એટલે કે ર૧.૬૬ ટકા જટેલું આપણે દેવું કરીને આવક ઉભી કરી ર ા 
છીએ. દર વરસે  આ રીતે દેવુ ંવધતંુ જશે તો આ દશેના જ મતા બાળક ઉપર ભારણ વધતંુ જશ ેઅને આ અથતં  ઉપર ખૂબ 
મોટી અસર પડશે એમ મને લાગે છે અને અ યારે આમ પણ આ દેશનું અથતં  તૂટી ગયું છે, ધંધા રોજગાર લગભગ પડી 
ભાં યા છે, આવા સં ગોમાં આપણે અમુક િબનજ રી ખચાઓ છે એમાં કટ મૂકી અને આવક કેમ કરીન ેવધારી શકાય એવા 

ય નો કરવા ઇએ.  
 આજ ેબોડની પરી ા છે એટલ ેહ ું િવ ાથ ઓન ેશુભાિશષ આપંુ છંુ. પણ મારે એક વાત કહેવી છે કે ાથિમક શાળામા ં
જ ેબાળકો ભણે છે એમાં જ ેઓરડાઓ છે એમાં જ ેસં થાઓ છે એની સં યા વધતી ય છે પણ આપણે એમ કહીએ છીએ કે 
ડોપ આઉટ રેટ ઘટી ગયો છે. પણ વષ ર૦૧૪થી વષ ર૦૧૮-૧૯માં ૪,૬૭,૦૦૦ છોકરાઓ ઘટી ગયા અને સાથે સાથે એક જ 
વષમાં જ ેિશ કોની ઘટ છે એ ર૦૩રની પડી છે. આ ાથિમક શાળામા,ં હાઇ કલમાં પણ એવું છેૂ , ઉ ચ ર મા યિમક અન ે
મા યિમકમાં છે ા એક જ વરસમાં ર૦રપ જટેલા િશ કોની ઘટ છે. એટલે આપણે િશ ણની વાતો કરીએ છીએ, પરતુ આ ં
િશ ણ આ િશ કો વગર કેવી રીતે મળી શકે?  
 માનનીય અ ય ી, જ ેખાસ વાત ખેડતોને વીજળી આપવાની વાત છેૂ . ખેડતોને દવસ ેવીજળી આપવાનો સારો ૂ
િનણય સરકારે કય  છે. પણ મારી િવનંતી એ છે આપણે જ ેદર વરસે કને શનો આપીએ છીએ. તે કનેકશનો ૧ લાખ જટેલા 
આપીએ છીએ તો એ માણસર જ ેવીજળી મળવી ઇએ તે વીજળી મળતી નથી. આમ તો વષ ૨૦૦૩માં તમે જયારે ખેડતોન ેૂ
હાથકડી પહેરાવી હતી અને જ ેહોડ સ મૂકયા હતા તેના કારણે અન ેતમે જ ેતે વખતે ઇિ ડયન ઇલેક ટિસટી એ ટ આ યો અન ે
તમે જ ેબે કલમો દાખલ કરી ૧૨૬ અન ે૧૩૫ અન ેતે પછી જ ેખેડતોને વીજળી ૂ મળતી તે એકદમ સટાસટ ઘટી ગઇ હતી અન ે
સામ ે પ ે ઉ ોગોન ે વીજળી વધી ગઇ હતી. એટલે મારી તો િવનતંી છે કે જમે ઉ ોગોન ે આપણે અ યારે લગભગ ૫ ઘણી 
વીજળી વધારે આપીએ છીએ તો ખેડતોન ેપણ વીજળી થોડી વધારે મળ ેૂ ૮ કલાક છે તેના કરતા થોડી વધારીએ તો મને એમ 
લાગે છે કે આપણે જ ેઅ દાતા છે તેમને પણ લાભ મળી શકે. 
 માનનીય અ ય ી, ગઇકાલે માનનીય મં ી ી ગણપતભાઇ વસાવા સાહેબે બહ સા  અહ યા ભાષણ કયુ અન ેુ ં
ખૂબ ગુલાબી િપકચર રજ કયુ પણ વા તિવક િપકચર જ ેગામડાંઓમાં જઇ અને તેમણ ેરજ કય ુહોતૂ ૂ , ગામડાંઓની પ રિ થિત 
તેમણે ઇ હોત તો અન ેબજટેના આંકડાઓ તરફ તેમણે યાન દોયુ હોત તો મન ેઆનંદ થાત પણ તેમણે જ ેવાત કરી કે ખૂબ 
સા  બજટે છે પણ આંકડાઓ ઇએ તો આ દ િત િવભાગનું જ ેબજટે છે તે બજટે જ ેવસિત છે તે માણે મળવું ઇએ તે ં
મળતંુ નથી. આજ ેપણ ૬.૪૯ ટકા અને એ થયું લગભગ િપયા ૧૪૧૦૬ કરોડ. મારે નાણામં ી ીને િવનંતી છે કે જ ે૧ કરોડ 
જટેલી વસિત થવા ય છે તો વસિત માણ ેબજટે તમ ેફાળ યુ ંહોત તો લગભગ િપયા ૩૨૫૯૩ કરોડ જટેલુ ંબજટે થાત 
અને જ ેબજટે ફાળવો છો તે પણ પૂ  વપરાતુ નથીં . જયારે વષ ૨૦૧૮-૧૯માં જ ેબજટે ફાળ યુ હતંુ િપયા ૧૩૨૭૭ કરોડ તે 
પણ તમે છે ે વષ પૂ  થયુ યારે ં ૧૫૩૩ કરોડ અને ૭૩ લાખ િપયા વણ-વપરાયેલા ર ા. સાહેબ, તેનો મતલબ એ થયો કે 
આપ ં કોઇ આયોજન થતંુ નથી આપણે છે ી ઘડી સુધી કોઇ લાન ગ કરતા નથી અને તેના લીધે આ પૈસા વપરાતા નથી. 
આ વષ પણ વષ ૨૦૧૮-૧૯નું બજટે પચાસ ટકા સુધી પણ વાપરી શકયા નથી. હવે અ યારે અમે છે ા ઘણા સમયથી 
અમારા ધારાસ યો હજ ર તાઓ વણવી શકયા નથી યારે અમને િચંતા એ થાય છે કે ર તાઓ વગર અમને ર તાઓ ના મળી ુ
શકે તો ૩૧મી માચના હવે ૨૫ દવસ બાકી ર ા તો આ બજટે કેવી રીતે વપરાશ ે? આપણી પાસે એવી કોઇ ગવાઇ નથી કે 
આપણે આ બજટે રોકી શકીએ કે કોઇ પીએલએ નથી કે એમને કોઇ જ યાએ પાક કરી શકીએ એવી કોઇ યવ થા નથી. આવા 
સં ગોમાં મારી મં ી ીને એ િવનંતી છે કે આ જ ે બ નંબર બાકી છે એવા જ ેધારાસ યો છે તેમને તા કાિલક બ નંબર 
આપીને તે પૈસા ફાળવી દેવામા ં આવે કે જથેી એ િવ તારમાં એ પૈસા વાપરી શકાય. બાકી ૨૫ દવસમા ં આપણે કઇ કરી ં
શકીએ નહ  અને જમે ભૂતકાળમા ં િપયા ૧૫૩૩ કરોડ પાછા ગયા છે એવી રીતે આ વષ પણ પાછા જશે એવું મન ેલાગે છે. 
અને સાહેબ, બીજ કે જ ેપૈસાની તમે જ ે ગવાઇ કરી હતી લગભગ ુ ં ૧૧૦૦ કરોડ િપયા તેમાંથી પણ તમે જ ેરીવાઇઝ બજટે 
કયુ તે રીવાઇઝ બજટેમા ંફેરફાર કરીન ે િપયા ૧૩૭ કરોડ ઓછા કરી નાં યા છે. એટલ ેએનો મતલબ એ થયો કે હજ તો અમન ેુ

બ નંબર નથી મ ાં અને બી  બાજ અમા ં રીવાઇઝ બજટે કરી અને અમા ં બજટે કટ કરી નાંખો તો અમારા ર તાઓ થશ ેુ
કેવી રીતે ? મારી માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે આગામી દવસોનું જ ેબજટે છે તેમાં પણ સાહેબ, બજટે તો વધતંુ ય અન ે
વધતંુ ય એટલ ેઅમારી રકમ પણ વધવી ઇએ યારે ગયા વખતે જ ેબજટે હતંુ તેના કરતા આ વખતે તમ ે તેનાથી પણ 
ઓછાં પૈસા ર તાઓ માટે ફાળ યા છે. િપયા ૧૧૫ કરોડ જટેલા ઓછાં ફાળ યા છે. યારે મારી માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે 
કે આટલું બધંુ ઓછ બજટે ના હોવું ઇએુ ં . કઇક આંકડાઓમાં ફેરફાર છે તેને ગંભીરતાથી ઇ અને અમારા િવ તારોની જ ેં
મુ કેલીઓ છે તે મુ કેલીઓને યાનમાં રાખી અને એમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો આ દવાસી િવ તારનો િવકાસ થઇ શકે. એક 
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બી  બાબતમાં મારી ખાસ મં ી ીન ેિવનંતી છે કે, શહેરી િવકાસનું જ ેહેડ છે તે અમારા િવ તારમાં પહેલા ંકયારેય હતંુ નહ . 
આ તમે વષ ૨૦૦૭થી દાખલ કરેલ છે અન ેતેની શ આત િપયા ૫૬ કરોડથી કરી અને એ રકમ દર વષ વધતી વધતી એટલી 
બધી વધી ગઇ કે ગયા વખતે તમે આયોજન કય ુહતંુ િપયા ૭૮૬ કરોડ અને પછી તમે રીવાઇઝ બજટે કરી નાં યુ િપયા ૯૭૬ 
કરોડ. હવે અમારો કોઇ એવો આ દવાસી િવ તાર સંગ ઠત કે નગરપાિલકામાં છે જ નહ . આ દવાસીઓ કયારેય 
નગરપાિલકામાં રહેતા નથી તે તો છટા છવાયા જ રહે છે તો આ પૈસા અમારા ખોટા ય છેૂ . યારે મારી માનનીય મં ી ીન ે
િવનંતી છે આપ ખૂબ અ યાસ કરો છો તો આ જ ેબજટે વધાયુ િપયા ૧૯૦ કરોડનું અને જ ેતમે શહેરી િવકાસનું અલગ હેડ 
ફાળ યું છે તે અમારા માટે જ રયાત નથી એમ હ સમજ છ અને આ હેડ કે સલ કરવું ઇએું ંુ ુ , એ પૈસા અમારા િવ તારોમા ં
ફળવાવવા ઇએ એવી મારી લાગણી છે. ખાસ કરીને અમારા િવ તારમાં િસંચાઇ માટે છે ા દશ વષમાં એક પણ યોજના બની 
નથી. તમે ણો છો કે ઉ ર ગુજરાતના ભીલોડા તાલુકાનો જ ે િવ તાર છે યાં દર વષ દુ કાળ પડે છે. આવા િવ તારોમા ં
િસંચાઇ માટે સાહેબ, કોઇક આયોજન કરો, એવી િવનંતી સાથે હ મારી વાત પૂરી ક  છું ં ંુ .   
 ી સી. કે. રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલ સાહેબ વષ ર૦૨૦-ર૧નું જ ેબજટે લઇને આ યા છે તેને હ આવકા  છ અને સમથન પણ આપંુ છું ં ં ંુ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, મારા ગોધરા મત િવ તાર અન ેશહેરા મત િવ તારમા ંઆજ ે છે ા કેટલાય વખતથી હ હેર ું

વનની અંદર ધારાસ ય તરીકે રહી ચૂકયો છંુ. મન ેકહેતાં આનંદ થાય છે અને અિભનદંન પણ આપીશ એ એટલા માટે કે 
છે ા ૩ર વષથી રાજકારણમા ંહોવા છતાં આ પ માં હો  કે પેલા પ માં હો , પણ આ ભાજપની સરકારના માનનીય મુર બી 
આદરણીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને આદરણીય અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલના 
સહયોગથી મારા મત િવ તારમાં સાહેબ કેટલા વષ થી કેટલાય ખેડતો િસંચાઇથી વિંચત હતાૂ . એમાં શહેરા અને મારા ગોધરા 
તાલુકાના પૂવ િવભાગ અન ેપિ મ િવભાગ અને લગભગ એના ૧૦પ જટેલા ગામોના ખેડતોની િચંતા કરીન ેપાનમ આધા રત ૂ
યોજનાથી લગભગ એક ટેજ ે િપયા ર૪૯ કરોડ, બી  જ ેછે તે હાઇ લેવલ કેનાલથી િપયા ર૧પ કરોડ. મારા ગોધરા મત 
િવ તારની અંદર રેલવનેા કારણ ેટા ફકની સમ યા હતી એમાં લગભગ િપયા ૧૦ કરોડનો અ ડર િ જ અને િપયા ૧પ૦ 
કરોડનો ઓવર િ જ એટલ ેછે ા બે વષમાં િપયા ૬૪૪ કરોડ જટેલી માતબર રકમ મારા મત િવ તાર અને મારા પડોશના મત 
િવ તારમાં ફાળવવા બદલ માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ીને હ ખૂબ ખૂબ ું અિભનદંન આપંુ છંુ.  
 મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે ગુજરાતમાં ણ નવી મે ડકલ કોલ  આપી છે, એમાં અમારા પંચમહાલના ગોધરા ખાતે 
નવીન મે ડકલ કોલેજ માટે માનનીય મુ યમં ી ીએ અન ેમાનનીય નાયબ મુ યમં ી ીએ દ હીમા ંભલામણ કરી છે એ માટે 
ફરથી હ ી નીિતનભાઇ પટેલેું ને અિભનંદન આપંુ છંુ.  
 ગુજરાત રાજયમાં મહેસૂલ િવભાગની સેવાઓ ગુજરાતની ન ેસારી રીતે મળી રહે તેવા યાસો પણ રાજય સરકારે 
કયા છે. ચાલુ વષમાં લગભગ ૪૪૭૩ કરોડ િપયાની બજટેમા ં ગવાઇ કરી છે. રાજયનો મહેસૂલ િવભાગ રાજયના ખેડત ૂ
ખાતેદારો અને ઉધોગકારોને મહેસૂલી યવહારમાં મુ કેલી ન પડે એટલા માટે સરકારે અનેક ાંિતકારી સુધારાઓ કયા છે. 
ખેતીની જમીનની માપણી માટે ૧૦૮ તાલુકાઓમાં ડી. .પી.એફ.થી માપણી થવા માટે ર૭ કરોડ િપયાની ગવાઇ ચાલ ુ
સાલે કરવામાં આવી છે. શહેરી તેમજ નગરપાિલકા િવ તારોમાં નાના ે વાળા લોટો અન ે ખેતીની જમીનની િમલકત 
આધુિનક પ િતથી માપણી કરવા માટે ઇલેકટોિનક ટોટલ ટેશન મિશન ખરીદવા માટે િપયા ૧૩ કરોડની યોજના મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી છે.  
 રાજયમાં સબ-રિજ ટાર ારા લાખોના ન ધણીના દ તાવે  થાય છે. એના માટે ર૬ સબ-રિજ ટારની કચેરીઓ 
મોડેલ કચેરીઓ બનાવવા માટે રાજય સરકારે ૧પ કરોડ િપયાનુ ંઆયોજન કયુ છે. મહેસાણા, આણંદ અન ેગોધરા િજ ામા ં
વધતી જતી મહેસૂલી કામગીરીના ભારણને કારણે નવા મહેસૂલી ભવનના બાંધકામ માટે પણ ૧૦ કરોડ િપયાની ચાલુ સાલ ે

ગવાઇ કરવામાં આવી છે.  
 માનનીય અ ય ી, આ અગાઉ ગુજરાત રાજયમાં જમીન િબન-ખેતી કરવી હોય તો આ િબન-ખેતીની અર  
આ યા પછી ૯૦ દવસે માિણત કરવામાં આવે છે એનો ઓડર આપવામાં આવે છે. પરતુ આપણા મુ યમં ી ી અને નાયબ ં
મુ યમં ી ીની દીઘ િ ના કારણ ે ખેડતોને કે ઉધોગકારોને મહેસલૂી યવહારમા ં કોઇ તકલીફ ન પડે એટલા માૂ ટે એક જ 
અર મા,ં પહેલાં તો સાહેબ નવી શરતની જમીન હોય, ગણોત ધારાની કલમ-૪૩ની જમીન હોય તો એન ે િ િમયમ ભરીન ે
પછી િબન-ખેતી કરવામાં આવતી હતી. આ ચાલ ુસાલે એટલ ે કે ગઇ સાલ તા.૧ર-૧ર-ર૦૧૮ના પ રપ થી ઓરા મારફતે 
ફેસલેસ િસ ટમ મૂકવામા ંઆવી છે. એક જ અર મા ંિ િમયમની રકમ ભરાઇ ય અન ેચારથી પાંચ દવસમાં િબન ખેતીનો 
હકમ મળી યુ . મને કહેતા આનંદ થાય છે કે પહેલા િબન ખેતીની પરવાનગી માટે જદા જદા િવભાગોુ ુ , દાખલા તરીકે આરો ય 
િવભાગની મંજરી લેવાની હોયૂ , જમીન સંપાદનની કચેરીની મંજરી લેવાની હોયૂ , માગ મકાન િવભાગમાં ા ય િવ તાર, િજ ા 
િવ તારનો રોડ, નેશનલ હાઇવ,ે ટેટ હાઇવ,ે આ િવિવધ કચેરીઓમાંથી એનુ ંનો ઓ જકેશન સ ટ ફકેટ મેળવવામા ં બે બે 
મ હના થતા હતા અન ેિબન ખેતીના અનુસંધાનમાં ઘણો બધો િવલંબ અને સમયનો યય થતો હતો. તે યાને લઇને અમારા 
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મુ યમં ી ીએ આ ઓન લાઇનના અનુસંધાનમાં અર  કરીન ેબ ે િવગતો િ િમયમ સાથ ેિબન ખેતી થાય તેવા ય નો કયા 
છે યારે ફરીથી હ માનનીય મુ યમં ી ીન ેઅિભનંદન આપંુ છું ંુ . વારસાઇની ન ધો આપને યાલ હશે કે.... 
 અ ય ી : આપનું વચન પૂ  થાય છેં . માનનીય રાજે િસંહ ઠાકોર. બધાની િમિનટોમા ંચચાના કારણે એક એક 
બે બે િમિનટ કપાઇ ય છે. માનનીય રાજે િસંહ ઠાકોર.  
 ી રાજે િસંહ  િશ. ઠાકોર(મોડાસા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણાં મં ી ી વષ ૨૦૨૦-૨૧નું બજટે 
લઇને આ યા છે એમા ંહ મારા િવચાું રો રજ ક  છૂ ું ં . અમારો અરવ ી િજ ો પછાત િજ ો છે અને એમા ંબ ીપંચ, એસ.સી. 
અને ટાયબલની વસિત ધરાવતો િજ ો છે. માગ અને મકાન િવભાગે રોડ તો ઘણા બધા આ યા છે. પણ અમારા બધાની એક 
લાગણી છે કે નરોડા-દહેગામ-હરસોલ-ધનસુરા રોડ જ ે મોડાસા અરવ ી, ગોધરા પંચમહાલ અને દાહોદ સુધીના લોકો 
અમારા ર તા ઉપરથી પસાર થાય છે. આ ર તા ઉપરથી રેલવે ટેશન જવું હોય, એરપોટ જવુ ંહોય કે દવાખાના માટે લોકોન ે
જવાની  જ રયાત હોય કે ઘરની કોઇ ચીજવ તુ લેવા માટે જવું હોય તો અમદાવાદ આવવું પડતંુ હોય છે અથવા ગાંધીનગર 
આવવું પડતંુ હોય છે. તેના માટે આ શોટ ર તો છે. તો આ ર તાને ચાર માગ ય બનાવવામાં આવે તો ઘણી બધી સમ યાઓ 
અમારા િવ તારની હલ થઇ શકે તેમ છે. કારણ કે આ ર તા ઉપર કવોરી ઉ ોગના કારણે ભારે વાહનો મોટા માણમા ં
આવવાના કારણે રોજ ેરોજ એિ સડ ટનુ ંઘ ં મોટ માણ રહેતંુ હોય છેું . યારે આ રોડન ેચાર માગ ય બનાવવામા ંઆવે તેવી 
મારી િવનંતી છે.  
 સાથે સાથે અમારા અરવ ી િજ ાના તાલુકાઓથી અમારી યુિનવિસટી પાટણ જવામાં લગભગ દોઢસોથી બસો 
પચાસ િકલોમીટર જવેુ ંઅંતર થાય છે. યારે અમારા િવ ાથ ન ેમાઇ ેશન સ ટ ફકેટ લેવા જવુ ંહોય અથવા નાની મોટી ભલૂ 
થઇ હોય જનેા સુધારેલા સ ટ ફકેટ લેવા ય યારે એમન ેબે-એક દવસ જવેો સમય એ કામ કરવાન ેપાછો આવવામા ંથતો 
હોય છે અને આિથક રીતે તેમન ે ખૂબ મોટી મુ કેલી પડે છે યારે સાબરકાંઠા અથવા અરવ ીની વ ચે એક યુિનવિસટીની 
રચના થાય તો આ િવ ાથ ઓન ેઘણો બધો ફાયદો થઇ શકે. િવ ાથ ઓને આિથક રીતે પણ ખૂબ મુ કેલી પડે છે. તેથી આમા ં
પ ાપ ી નહ  પણ િવ ાથ ઓનું યાન રાખીને અહ યા એક યિુનવિસટી અમારા સાબરકાંઠા, અરવ ીની વ ચે ગમે તે 
જ યાએ આપો તો િવ ાથ ઓન ેઘણો બધો ફાયદો થાય એમ છે. સાથે સાથે (અંતરાય) તોય ચાલશ.ે અમન ેશાખા આપો. 
પણ અમારા િવ ાથ ઓના ો હલ થઇ ય. કારણ કે નાના મોટા ોમાં િવ ાથ ને પાંચ છ કલાક જવા અન ેપાંચ છ 
કલાક આવવામા ંથતા હોય છે આ મોટી સમ યા થઇ છે તેથી શાખા આપો તો પણ આ નો િનકાલ થઇ ય.  
 સાહેબ, અમારા અરવ ી િજ ામા ંિસંચાઇનો પણ મોટો  છે. ૫૦ ટકા ખેડતોને િસંચાઇનો લાભ મળતો નથીૂ . 
યારે અમારા િજ ામાં વા ક, મે ો અને માઝુમ આ ૩ જ ડેમ છે. જ ેતે વખતે જ ેકેનાલો બનેલી છે એમા ંકોઇ નવી કેનાલ બની 

નથી. યારે આ નવી કેનાલો બનાવી અન ેકમા ડ એ રયા વધારીને ખેડતોન ે િસંચાઇૂ નું પાણી આપવામા ંઆવે તો ખેડતોન ેૂ
સારો લાભ થાય અને પાક લઇ શકે એમ છે. અ યારે અમારા ખેડતો મા  ચોમાસા પર જ આધા રત છેૂ . આ વષ અિત વૃિ ન ે
કારણે ખેડતોનો કશો પાક થઇ શકયો નથીૂ . યારે આપ સાહેબ ી હાઇ-બેક કેનાલ બનાવીને અમારા િજ ાને પાણી મળે અન ે
નવી કેનાલો બનાવવામાં આવે તો ઘણો લાભ થશ.ે  
  િસવાય અમારા િજ ામા ં જ ે ાથિમક શાળાઓ છે તેના ઓરડાઓની પણ ખૂબ ઘટ છે. એક હ ર જટેલા 
ઓરડાઓની ઘટ છે. યારે અમારો િજ ો પછાત િજ ો છે એટલે વધારેમાં વધારે ઓરડાઓના કામ અમારા િજ ામાં થાય તેવી 
આપ ીને િવનંતી છે. અ યારે ખેડૂતોને દેવા માફ કરવા માટે િ િમયમ વધારે લઇને વીમાની જ ેરકમ મળવી ઇએ તે રકમ 
પણ મળી નથી. એમાં પણ આપ સાહેબ થોડો વધારો કરો તો ખડેતોને લાભ મળેૂ . પછાત િજ ો છે તેથી આમાં ઉદાર મન 
રાખીન ે આપો એવી િવનંતી છે. અમારા િજ ામા ં મોટી .આઇ.ડી.સી.ની થાપના કરો. કારણ કે અમારે યાં ઉ ોગ કે 
કારખાના નથી. તેના કારણે અમારા િવ ાથ ઓ ખેત મજરી કરે છેૂ . તેથી અમારા િજ ામાં કારખાના અને ઉ ોગો માટે મોટી 

.આઇ.ડી.સી.ની થાપના કરો. જથેી બેરોજગારોને રોજગારી ા  થાય એના માટે મોટા ઉ ોગોની યવ થા થાય તેવી 
માનનીય મં ી ીન ેિવનંતી છે.  
 અમારે યાં એલ.ડી. એિ જિનયર ગ કોલેજ પછી સૌથી મોટામાં મોટ કે પસ ધરાવતી સરકારી  એિ જિનયર ગ કોલેજ ું
આવેલી છે. એમા ં સો જટેલા ા યાપકો આવેલા છે. પણ એમા ં ઘણા બધા ા યાપકો છે જમેાં રે યુલર ૭૯ જટેલા છે, 
કો ટાકટ બેઇઝ ઉપર ૧૯ અન ેએડહોક ૭ છે એના કારણે િવ ાથ ઓને િશ ણ ઉપર અસર પડતી હોય છે એમાં પણ કઇક ં
સારા અ યાપકોની િનમણૂક થાય અને જ ેઅ યાપકો આવે છે એ અમદાવાદથી અપડાઉન કરે છે એના કારણે િવ ાથ ઓના 
િશ ણ ઉપર મોટી અસર થાય છે એમા ંપણ સારી રીતે કઇક કરી શકો તેવીં  આપ સાહેબને િવનંતી છે.  
 અરવ ી િજ ામાં સરકારી સાય સ કોલેજ નથી. અ યારે અમારા િજ ાની આજબાજમા ંએક સાય સ કોલેજ િજ ા ુ ુ
મથકે આપવામા ંઆવ ેતો િવ ાથ ઓને ાઇવેટમા ંએડિમશન લેવા જવુ ં  પડતંુ હોય છે એના બદલ ેસરકારી સાય સ કોલેજ 
આપવામાં આવ.ે અમારો િજ ો િશ ણ નગરી તરીકે યાત છે યારે સાય સ કોલેજ આપો તો અમારા િજ ાને ખૂબ મોટો 
ફાયદો થાય તેમ છે. મોડાસામાં સાય સ કોલેજ સરકારી નથી તો આપવા િવનંતી છે.  



ફા ગુન ૧૫, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ીમતી સીમાબેન  અ. મોહીલ(ેઅકોટા) : માનનીય અ ય ી, છે ા રપ વષથી ગુજરાતની વણથંભી િવકાસ યા ા 
જ ેચાલ ુછે એ ઉ મથી સવ મ તરફ ગુજરાતને લઇ જઇ રહી છે. સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ અન ેસૌના િવ ાસન ેકે થાન ે
રાખીન ે રાજયન ે ઉ મથી સવ મ તરફ લઇ જવાના યેય સાથ ે િશ ણ, આરો ય, કૃિષ, પશુપાલન, ગૃહ, ામ િવકાસ, 
સામાિજક િવકાસ અન ેશહેરી િવકાસ જવેા ે ો ઉપર ખાસ ભાર મૂકીને સરકારે જ ેવષ ર૦ર૦-ર૧નું  િપયા ર,૧૭,૦૮૭ 
કરોડનું બજટે રજ કય ુછે એના માટે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ીૂ  અને નાણામં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલન ેહ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છું ંુ .   
 શહેરી િવકાસ અને ગૃહ િનમાણની યોજનાઓ ઉપર મારા િવચાર આ સભાગૃહ સમ  રજ ક  છૂ ું ં . વષ ર૦ર૦ના 
બજટેમાં શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગ માટે ૧૩,૪૪૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. વષ ર૦રર 
સુધી સૌને ઘર પૂરા પાડવાના હેતુથી ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ છ લાખ આવાસો મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . જ ેમાટે 
િપયા ૮૩૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામા ં આવી છે. ભારતીય જનતા પાટ  તરફથી ધાનમં ી આવાસ યોજના, 

મુ યમં ી આવાસ યોજના શહેરી િવ તારમાં આપવા પાછળનું  કારણે છેવાડાના િવ તારમા ં રહેતા મ હલા અને બાળકોન ે
સુરિ ત અને વ છ  અને વા યવધક માહોલ મળે એનાથી એમના કટબની સામાિજક િત ા વધેુ ું , સામાિજક વૃિતથી 
દૂર થઇન ેસમાજના મૂળ ધારામાં ડાવાની એમને ેરણા મળે અને સંપૂણ કટબનું વન ધોરણ ચંુ થાય એ યેય છેુ ું .  
 રાજયના દરેક પ રવારને પોતાનું ઘર હોય એ વ નું હોય છે. ભૂતકાળમાં ક ેસે પોતાના ચંૂટણી ઢઢેરામાં ઘરનું ઘર ં
આપવાની વાત કરી હતી પરતુ એ ઘર અન ેફોમ કયાં ગાયબ થઇ ગયા એ કોઇને ખબર ન પડીં . પરતુ મારે ગૌરવ સાથે કહેવુ ંછે ં
કે આ જ ગૃહના ત કાિલન મુ યમં ી અન ેદેશના લોકિ ય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ના નેતૃ વમા ંસમ  દેશમા ંઅન ે
રાજયમાં ી પાણી ના નેતૃ વમાં અનેક ગરીબ પ રવારોને પોતાના વ નાનું ઘરનું ઘર આપી ગરીબોના ઘરના ઉમંગ અન ે
ઉ સનો દપક ગટા યો છે જ ે ખરા અથમા ં સરકારની લોકક યાણકારી ભાવનાનુ ં દશન કરાવ ે છે. રાજય સરકાર ી ારા 

ધાનમં ી આવાસ યોજનાને અનુ પ શહેરમાં વસિત ગરીબ અન ેમ યમવગના પ રવારોને વધુન ેવધુ લાભ મળ ેએમને ઘરના 
ઘરનું વ ન છે એ વ નુ ંસાકાર થાય એ હેતુથી વષ ર૦૧૬માં રાજય સરકાર ી ારા મુ યમં ી ગૃહ યોજના અંતગત િપયા 
એક લાખની કૌટબીક આવકની મયાદામાંું  સુધારો કરીને િપયા ણ લાખનો વાિષક આવકમાં વધારો કરવામાં આ યો. નવીન 
કેટેગરીમા ંઇડબ યુએસ ૩૦ ચોરસ મીટર સુધીના આવાસો અને ઇ ડબ યુએસ-ટમાં રુ ૧થી ૪૦ ચોરસ મીટરના આવાસોનો 
લાભ લોકોને આપવામાં આ યો છે. અ યાર સુધીમા ં ર,ર૮,૮૦૬ આવાસો મંજર કરવામા ં આ યા છેૂ . ઇડબ યુએસ-ટ ુ
વેચાણમા ંપહેલા િપયા ૭ લાખ પ૦ હ રથી ઘટાડીને િપયા પ લાખ પ૦ હ ર સુધી લોકોન ેલાભ આપવામા ંઆ યો છે. 
આવી રીતે લાભાથ ને બે લાખનો લાભ મ ો છે. આજના સમયમાં યિકતગત પોતાનું જમીન ઉપર ઘર હોય પણ કાચંુ પાક ુ ં
હોય, નવીન કરવાની જ ર હોય પરતુ પ રવાર આિથં ક રીતે સ મ ન હોય. ઘર બનાવી નહ  શકતા, આવી રીતે સંવેદનશીલ 
સરકારે એની પણ િચંતા કરી છે. ૩૦ ચોરસ િમટર સુધીના આવાસ બાંધકામ માટે કે  સરકાર ારા દોઢ લાખ અને રા ય 
સરકાર ારા વધુમા ંવધુ લોકોને પોતાની જ યા ઉપર નવુ ંમકાન બનાવે તે હેતુથી િપયા બે લાખની સહાય કરવામા ંઆવી છે. 
આ યોજના હેઠળ અ યાર સુધીમાં ૯૬,૬૧૯ આવાસનું કામ મંજર કરવામાં આ યું છેૂ . જ ે સંવેદનશીલ સરકારની 
સંવેદનશીલતાનું વંત ઉદાહરણ છે. 
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતમા ં ધાનમં ી આવાસ યોજના અતંગત કલ ુ ૬,૦૩,૫૫૧ આવાસો મંજૂર કરવામા ં
આ યા છે. જ ેપૈકી ૩,૦૫,૪૫૯ આવાસોની કામગીરી પૂણ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત રા ય અ ય રા યોની સરખામણીમા ં
આવાસ યોજનાના અમલીકરણમા ં થમ થાને છે જ ેઆપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. 
 ી કનુભાઇ મ. બારૈયા(તળા ) : માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૨૦-૨૧ના બજટેમાં મારા િવચારો અને મારા 
િવ તારના લોકોની લાગણી અન ેમાગણી માનનીય ી નીિતનભાઇ સાહેબને હ રજ ક  છું ં ંૂ ુ . 
 અમારા ભાવનગર િજ ામાં આવેલ િસિવલ હોિ પટલ એ ણ િજ ાને લાગુ પડે છે. સમ  સૌરા માં એ રાજકોટ 
પછી બી  નંબરની ઓ.પી.ડી. ધરાવતી િસિવલ હોિ પટલ છે યારે આ હોિ પટલમાં યૂરો સજન, યૂરોલો ટ, 
ને ોલો ટ, િપ ડયા ટક સજન અને લાિ ટક સજન નથી. યારે આપના મા યમથી, કે સર સજન છે પરતુ મા  ઓં .પી.ડી. 
કરવામાં આવે છે, બી  કોઇ કામગીરી કરવામાં આવતી નથી. ઓથ પે ડક સજન અમદાવાદથી આવે છે અને બે કે ણ દવસ 
જ આવે છે યારે આટલી મોટી િસિવલ હોિ પટલ ણ િજ ાન ેલાગુ પડતી હોય તો તા કાિલક ધોરણે આમા ંયો ય કરવામા ં
આવે એવી અમારી લાગણી છે. 
 માનનીય અ ય ી, નેશનલ હાઇ-વેનું કામ અમારા ભાવનગરથી સોમનાથ સુધીનું એ વષ ૨૦૧૭માં ચાલુ થયુ,ં 
૯૧૦ દવસમાં પૂ  કરવાનું હતંું . આજ ેએ કામ ભાવનગરથી તળા  પચાસ ટકા થયું છે. તળા થી મહવાનું પ ચીસ ટકા ુ
પણ કામ કરવામાં આ યું નથી. આના કારણે સાઇડનો જનો રોડ િબલકલ ખરાબ હાલતમાં છેૂ ુ . ભાવનગરથી મહવા એ નેવુ ંુ
િકલો િમટરનું અંતર કાપતા ણ કલાક જટેલો સમય લાગે છે યારે દદ ઓને આવવામાં ખૂબ જ મુ કેલી પડતી હોઇ, આ હાઇ-
વેનું કામ તા કાિલક ધોરણે જનો રપેર થાય અને નવાનુ ંકામ ચાલુ થાય એવી આપના મા યમથી હ િવનંતી ક  છૂ ુું ં ં . 



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 
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 માનનીય અ ય ી, અમારા તળા  િવ તારમા ંઆજની પ રિ થિતએ ખેડતોની જમીન ખૂબ ટકી થઇ ગઇૂ ૂં  છે યારે 
અમારી મેથડા બંધારા યોજના અન ેશે ું  િલંક ચેકડેમ એની ખબૂ જ રયાત છે. એન ેકારણ ેદ રયાનુ ંખા  પાણી આગળ ં
આવીને ખેડતોની હ રો એકર જમીન ખરાબ થઇ રહી છેૂ . વષ થી અમારી માગણી છે, િવધાનસભાના પહેલા સ થી અમ ે
માગણી કરતા આ યા છીએ. યારે આ બં ે યોજનાને તા કાિલક ધોરણે હાથ પર લેવામાં આવે એવી અમારી િવનંતી છે. 
 તળા મા ં આવેલ પિ મ પાણી પુરવઠા સુધારણા યોજના, એક યોજનામા ં હાલ પંચાવન જટેલા ગામોને પાણી 
આપવામાં આવે છે. પાણી સુધારણા યોજના એ નવી મંજર થઇ છે પરતુ તા કાિલક ધોરણ ેએનો અમલ થાય અને ચાલુ થાય ૂ ં
એવી અમારી માગણી છે. 
 તળા માં .આઇ.ડી.સી.ની અમે વારવાર માગણી કરીએ છીએં . એિશયાનું મોટામાં મોટ શીપ ેક ગ યાડ અલંગ ુ
યાં આવેલું છે અન ે૧૮થી ૨૫ હ ર જટેલા મજરોને દર વષ હજરત માટે જવુ ંપડે છે યારે આપના મા યમથી માનનીય ી ૂ

નીિતનભાઇને િવનંતી કરીએ છીએ કે, તળા ન ે તા કાિલક ધોરણે .આઇ.ડી.સી. આપવામાં આવ ે અન ે શીપ ેક ગ 
ઉ ોગને પણ િવ  ફલક ઉપર ટકવા માટે િનયમોમાં ફેરફાર કરીન,ે શીપ ેકરોને સાથે રાખી એવું કાંઇક કરવામાં આવે કે જથેી 
કરીને શીપ ેક ગ ઉ ોગ આજ ેસારી રીતે ચાલી શકે. 
 તળા  સી.એચ.સી.માં ો રીમાં મારે ી નીિતનભાઇ સાથે ચચા થઇ, તો ણ એમ.ડી. ડોકટર તો છે નહ , 
પરતુ ણ એમં .બી.બી.એસ. ડોકટરોમાંથી હાલ એક જ સવેા બ વે છે. એક ડોકટર પાંચ મ હનાથી ર  ઉપર છે અને એક 
હાજર થયા પછી એક દવસમાં જતા ર ા અને વીસ દવસથી આ યા નથી  
યારે તા કાિલક તેમની યવ થા કરવામાં આવ.ે શાળાઓ જ ે બંધ કરવાની વાત છે તેના બદલે નવી શાળાઓના ઓરડા 

આપવામાં આવ.ે પંચાયત ઘર આપવામાં આવ.ે તળા નું ટી.સી.ડી. ફામ ૧૪૧ એકરમાં આ યું છે યારે જનાગઢ કૃિષ ૂ
યુિનવિસટી ારા અમારી િવનંતી છે કે એમા ંકૃિષ ડી લોમા અ યાસ મો ચાલુ કરવામા ંઆવ.ે તળા ને .ઇ.બી.નું ડિવઝન 
આપવાની અમારી વષ થી માગણી છે યારે અમે આશા રાખીએ કે નીિતનભાઇ સાહેબ તળા ન ે નવુ ં ડિવઝન તા કાિલક 

હેર કરે. અમારા તાલુકામા ં િશ ણનુ ં માણ ખૂબ વધુ છે યારે તળા ન ે એક સાય સ કોલેજ આપવામા ં આવ.ે તળા  
નગરપાિલકામાં ૨૦ ટકા જટેલું ગટરકામ બાકી છે. રોડ-ર તાની જ રયાત છે યારે તળા  નગરપાિલકાની હદ વધારવા 
માટેની માગણી ઘણા સમયથી પે ડ ગ છે યારે એ હદ તા કાિલક ધોરણે વધારવામાં આવે એવી અમારી માગણી છે.   
 ી રમેશભાઇ  ભ.ુ કટારા(ફતેપુરા) : માનનીય અ ય ી, અંદાજપ  ઉપરની ચચામાં મારા િવચારો રજ કરવા ઉભો ૂ
થયો છંુ. આજથી બોડની પરી ાઓ શ  થાય છે તો તમામ પરી ાથ ઓને ગૃહવતી મારી શુભે છાઓ પાઠવું છંુ. આ દ િત 
માટે આ સરકારે કરેલા કામ અને બજટેમા ં કરેલી ગવાઇ િવશ ે વાત કરવા માગંુ છંુ. પંચમહાલ, દાહોદ જવેા ટાઇબલ 
િવ તારમાં િવ ાથ ઓ માટે યુિનવિસટી દૂર હતી તેથી દૂર સુધી ભણવા જવું પડતંુ હતંુ. આ સરકાર ારા ગુ  ગોિવંદિસંહ 
યુિનવિસટી ગોધરા ખાતે મંજર કરવામા ં આવેલી છે અને િબરસામુંડા યુિનવિસટી નમદા ખાતે મંજર કરવામાં આવેલીૂ ૂ  છે. 
ટાઇબલ િવ તારના િવ ાથ ઓન ેદૂર જવું ન પડે એટલા માટે આ સરકારે િચંતા કરી છે.  
 માનનીય અ ય ી, આરો યની વાત ક  તો પહેલાં ખૂબ ગંભીર પ રિ થિત હતીં . સી.એચ.સી. કે પી.એચ.સી. 
કોઇ દવાખાના નહોતા. કોઇ માણસ િબમાર થઇ ય તો ૩૦થી ૩૫ િકલોમીટર દરૂ દવાખાન ેજવું પડતંુ હતંુ યારે અમારી 
ભાજપની સરકાર ારા ૧૦૮ની સુિવધા આપવામાં આવી યારે આ સરકાર એક વ બચાવનારી સરકાર છે યારે સૌથી સારી 
સેવાઓ મ હલાઓને આપવામા ં આવે છે. ઘણી જ યાએ મ હલાઓ િબમાર હોય, ગભવતી બેન હોય તો તા કાિલક તેમન ે
દવાખાન ેપહ ચાડીને વ બચાવવાનુ ંકામ કરે છે.  
 માનનીય અ ય ી, વ છતા અિભયાન િવશે વાત ક  તો અગાઉની સરકારોમાં વ છતા અિભયાન શું છે એ કોઇ ં

ણી શકતા નહોતા. આપણાં દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ, ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 
સાહેબ, ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબે ઝંૂબેશ ઉઠાવી ગુજરાતમાં ગામડે ગામડે અને શહેરે શહેરે વ છતા અિભયાનની ગૃિત 
લાવવાનું કામ કયુ છે. ગામડામા ંખુ ામા ંશૌચ કરવા જતા હોય તે ગામડામા ંઘરે ઘરે શૌચાલય બનાવી આપવામા ંઆવેલ છે 
તેની સાથ ેસાથે અમારા આ દવાસી િવ તારની અંદર બહેનો નાન કરવા ય યારે કોઇ કપડ બાંધવુ ંપડતંુું , કોઇ વાડ કરવી 
પડતી હતી. તો બાથ મની સુિવધા માટે બજટેમાં ગવાઇ કરવામાં આવી છે. આરો ય િવષે ઘણી બધી વાતો કરવાની છે. કોઇ 
પણ આ દવાસી ભાઇ િબમાર થઇ ય, કોઇ વડીલ િબમારી થઇ ય અને તેમની પાસે પૈસાની સગવડ ન હોય યારે આ 
સરકારમાંથી મા અમતૃ , મા વા સ ય, આયુ યમાન ભારત જવેી યોજનાનો લાભ અવ ય મળે છે અન ેએમનો વ બચે છે 
યારે તે સરકાર માટે આશીવાદ પ બને છે. યારે કહે છે કે સરકારનું ભલું થશ.ે મારો વ બચી ગયો. અગાઉ આટલી બધી 

સુિવધાઓ નહોતી મળતી. અમારા આ દવાસી િવ તારમાં ચેકડેમ હોય, તળાવ હોય કે કવા હોય એ ડા કરવાથી પાણીનો ૂ
સં હ થવાથી હે ડપંપ હોય કે બોર હોય એનું પાણીનું તળ ચંુ આવે એ માટે આ સરકાર મદદ પ થઇ છે. અમારા યાં પીવાના 
પાણી માટે કડાણા ડેમ છે. કડાણાથી ૭૦ િકલોમીટરની પાઇપ લાઇન નાંખીને દાહોદ સુધી પાણી પહ ચાડવાનું કામ કયુ છે. 
પીવાનું શુ  પાણી અમારા િવ તારમાં મળ ેછે. અમૂક િવ તારમા ંબાકી રહી ગયેલા ગામો છે તો માનનીય મં ી ીને સૂચન છે કે 
એ આવરી લેવામાં આવે અને બધાને ઘેર ઘેર પીવાનું પાણી આપવામાં આવે એવા મારા સૂચનો છે.   



ફા ગુન ૧૫, ૧૯૪૧ શાકે 

અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા (બી  દવસ) 

  353 

 ી રઘુભાઇ મ.ે દેસાઇ(રાધનપુર) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના નાણામં ી ી નીિતનભાઇ આઠમી વખત 
બજટે રજ કરનાર નાણામં ી બ યા છેૂ , અમારા ઉ ર ગુજરાતના છે અને મને તેનું ગૌરવ છે. વષ ૧૯૯પમાં રાજયનું દેવું િપયા 
૧ર૯૯૯ કરોડ હતંુ તે વધીન ેવષ ર૦ર૦મા ં િપયા ર લાખ ૮૮હ ર કરોડનુ ંથયુ ંછે. જ ેબાળક જ મે છે તે િપયા ૪૮ હ રનુ ં
પોતાના માથ ેદેવું લઇને જ મે છે.  કૃિષ અને ખેડત ક યાણ માટે સરકારે િપયા ૂ ૭૪ર૩ કરોડ ફાળ યા છે. કે  સરકાર ારા 
એક મણના ટેકાના ભાવ ન ી કરવામા ંઆવે છે. મગફળીના એક મણના ભાવ િપયા ૧૦૧૦, કપાસના િપયા ૧૧૦૦, 
ચણાના િપયા ૯૦૦, રાયડાના િપયા ૮૪૦. અમારા રાધનપુર અને ઉ ર ગુજરાતમાં સૌથી વધારે વાવેતર એરડાનું થાય છે ં
યારે સરકારન ેહ િવનંતી ક  છ કે આના પણ ટેકાના ભાવ ભાવ ન ી કરવામા ંઆવેું ં ંુ . બાગાયતી ખેતીમાં પણ ટેકાના ભાવ 

ન ી કરવામા ંઆવ ેતો ખેડતોૂ ન ેઆપણે બચાવી શકીએ એમ છીએ. નમદા યોજના એ રાજયની વાદોરી સમાન છે તેમા ં
િપયા ૮૭પપ કરોડની ગવાઇ છે તે રકમ સરકારે વધારવી ઇએ. અમારા િવ તારમાં જયાં નમદા નહેરની બહારનો કમા ડ 

એરીયા િવ તાર છે યાં તળાવો અને ચેકડેમો પાઇપ લાઇન ારા ભરવામાં આવે તેવી િવનતંી કરીએ છીએ. યુડીએફની પાઇપ 
લાઇન ારા જ ેપાઇપ લાઇન નાખવામાં આવે છે તે કાટ ખાય છે, કનેકશનો મળતા નથી. િશ ણ િવભાગમાં િપયા ૩૧,૯પપ 
કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. અમારા આંત રયાળ િવ તારમાં સરકારના િનણયન ેકારણે ઘણી બધી ાથિમક શાળાઓ 
બંધ થવા જઇ રહી છે. એક બાજ નવા ુ ૭૦૦૦ શાળાના ઓરડા બનાવવાની સરકાર વાત કરતી હોય યારે પ૦૦૦થી વધુ 
ગુજરાતની શાળાઓ બંધ થઇ રહી છે. યારે આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગમા ંપણ િપયા ૧૧ર૪૩ કરોડની ગવાઇ 
કરવામાં આવી છે. મારા રાધનપુર િવ તારમાં હાલમાં રેફરલ હોિ પટલ ટકચર િબ ડ ગ સાથ ેતૈયાર છે. યાં લોકોના હીત માટે 
એને િસિવલનો દર ો આપવામા ંઆવે એવી મારી નાણામં ી પાસ ેમાગણી  છે. પાણી પુરવઠા િવભાગમાં જન યા ં વન, હર 
ઘર જલ, નલ સ ેજલની જયારે સરકાર વાત કરતી હોય યારે રાધનપુર, સાંતલપુર અને સમી માટે એક શુ  પીવાના પાણી 
માટેની એક જથ ૂ પાણી પુરવઠા યોજના સરકાર અમન ેઆપે તેવી અમારી માગણી છે. ક ેસ પાટ નો દેશની આઝાદી અન ે
બિલદાન માટેનો એક ઇિતહાસ છે. અમારા નેતાઓની તમે મૂિતઓ બનાવો એનો અમને આનંદ થાય છે પણ એ મૂિતઓ 
બનાવો યારે અ યારે જ ે વતી મૂિતઓ ગુજરાતમા ંછે એ મુર ઇ ન ય એનું પણ સરકારે યાન રાખવું ઇએ યારે મારી 
સરકારન ેિવનંતી છે કે જ ેપણ નીિત ન ી કરવામાં આવ ે યારે છેવાડાના લોકોનુ ં યાન રાખીન ેજ નીિત બનાવવામાં આવ ેતો 
જ લોકોનું ક યાણ થઇ શકે એમ છે. પશુપાલનનો યવસાય ખેતી સાથે સંકળાયલેો છે. એને ખેતી આધા રત ગણવામાં આવે 
અને એને ખેડતની યા યામાં ગણવામાં આવે તો આવા ગરીબ પ રવારો બે કે પાંચ એકર જમીન લઇને એનો વન િનવાહ ૂ
ચલાવી શકે. મારી માનનીય નાણામં ી ીને માગણી છે કે મગફળીના ભાવ જવેી રીતે ન ી થાય એવી રીતે દવલેાના અને એ 
જ રીતે બાગાયતી ખેતીના ટેકાના ભાવ ન ી થાય તો ખેડતોન ેસવલતો મળી શકે એમ છેૂ . ર યુએબલ એનજ  અન ેઉ  
િવભાગમાં ઘ ં બધંુ કરવાની જ ર છે. હ સરકારન ેિવનંતી ક  છ કેું ં ંુ , સરકાર   સામે યાન રાખતી હોય યારે સરકાર  
વેપારી બને યારે (xxx) બનતી હોય છે એ બાબતનું સરકાર યાન રાખ.ે છેવાડાના લોકોનું યાન રાખવાની ગવાઇઓ 
કરવી ઇએ.  નાણામં ી ીને ખાસ િવનંતી છે કે અમારો િવ તાર પછાત અને અંત રયાળ િવ તાર છે તો આ િવ તારને વધુમા ં
વધુ સવલતો મળ ેએ બાબતમાં તમામ ગવાઇઓ કરો.  
  અ  ય ી : *(xxx) એ શ દો કાઢી નાખવામાં આવ ેછે.  
 ી જશુભાઇ શી. પટેલ(બાયડ) : માનનીય અ ય ી, રા યના નાયબ મુ યમં ી અને નાણામં ી ી નીિતનભાઇ 
સાહેબ ૮મી વાર ઉ ર ગુજરાતના અમારા પનોતા પુ  બજટે લઇન ેઆ યા છે. ખૂબ પાળ+ુ અને જ બો બજટે છે યારે એમન ે
અિભનંદન આપંુ છ અને નમન કુ ં ં  છંુ.  પણ સાથો સાથ એક િવચાર મને આ યો છે, કોઇક લેખકનુ ંવા ય યાદ આવે છે ‘બડા 
હઆ તો યા હઆુ ુ , જસૈે પેડ ખજરૂ ’  અમારા અરવ ી િજ ાની વાત ક  તો ં ‘ ન િમલે ખેડતો કો સહાયૂ , ન િવકાસ અરવ ી 
કા’ .   એવી હાલત અમારી થઇ છે. અમે રાજ થાનથી ડાયેલા છીએ. અમારો િવ તાર ખૂબ પછાત િવ તાર છે.  ઓ.બી.સી. 
સમાજની વસિત છે પણ યાં િવકાસના નામ ેમ ડ છેું . મારા ભા.જ.પ.ના િમ ો યારે ઉભા થાય છે યારે સબ કા સાથ, સબ 
કા િવકાસ, અતૂટ િવ ાસની વાત કરે છે. િવકાસશીલ ગુજરાતની વાત કરે છે.  અડીખમ ગુજરાતની વાત કરે છે. પણ મારો 
આ મા એવું કહે છે કે એક વા ય ઉમેરવા જવેું છે કે દેવાિળયુ ં ગુજરાત. મારા મત િવ તારની વાત ક  તો મારા િવ તારમા ંં
એ ોચ ર તાની એટલી ખરાબ િ થિત છે કે મારો િવ તાર છટો છવાયો િવ તાર છેૂ . યાં લોકો કેટડ વસે છે. એમને એ ોચનો 
સવાલ છે. એમન ે યારે દવાખાનાની સગવડ ઇતી હોય યારે ચારપાઇ પર ચકીન ે લાવવા પડે છે. કોઇ ડિલવરીનો કેસ 
હોય તો પણ યાં ગાડી જઇ શકતી નથી એ હ આજ ેપણ બતાવી શક તેમ છું ં ંુ ુ . મારા ગામની વાત ક  તો મારા ગામની અંદર ં
માઇ ેટ થઇને આવેલા કેટલાક લોકો જગલમા ં વસે છેં . તે ગામમા ં લાઇટ નથી. આજથી ચાર માસ પહેલા મારા માતૃ ીના 
કહેવાથી હ આ િવ તારની મુલાકાતે ગયો હતો યારે એ િવ તારના બાળકો અન ેમ હલાઓ મન ેવળગી પ ા હતા અન ેક ુ ંકે ું
અમારા બાળકો ટોઠા બાફીને ખાય છે.  
  અ  ય ી : માનનીય નીિતનભાઇ, એમની પીડા યાનમાં લે .  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  
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 ી જશુભાઇ શી. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારો અરવ ી િજ ો ઓરમાયો છે. અમારા િજ ામા ંમે ડકલ કોલેજ 
નથી. િસિવલ હોિ પટલ નથી. યુિનવિસટી માટે મારા િવ ાથ ઓ પાટણ જવાનું પસંદ કરતા નથી. અમદાવાદ આવતા હતા 
યારે ન ક પડતંુ હતંુ. આિથક રીતે પછાત છે. ર૫૦થી ૩૦૦ િપયા ખચ કરીને રા ે આવે તો એમન ેરોકાવાના ફાંફા છે એવો 

મારો િવ તાર છે. મારો િવ તાર ભૂતકાળમાં ક ેસના ધારાસ ય હોવાના કારણે ઓરમાયો ર ો છે. અમારી દશેી તળપદી 
ભાષામા ંકહ તો અમે આંગિળયાત છીએ એવો અહેસાસ થાય છેું . આંગિળયાત એટલ ેકોઇ બેન યારે બીજ ઘર અને દકરાન ેુ ં

યારે સાથે આંગળી પકડીને લઇ ય યારે એના મા-બાપ કેટલું આપતા હોય છે? એને ેમ અને લાગણી કેટલી આપતા હોય 
છે એ આપ સમ  શકો છો. અમે આંગિળયાત છીએ એવો અમને અહેસાસ થાય છે. માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે અમારા 
બાયડ તાલુકામાં બાય-પાસ ર તાનો સવાલ છે. મન ેજવાબ મ ો છે કે આ બાય-પાસ માટેનું હાલ કોઇ યોજન નથી. 
શહેરમા ંવ ચેથી પસાર થતા ર તાના કારણે કેટલાક અક માતો થાય છે. જનેે માનનીય વડા ધાન સાહેબે નેશનલ હાઇ-વ ે
તરીકે અપ ેડ કય  છે તેમ છતાં બાય-પાસનું હાલ કોઇ યોજન નથી પણ આપ આપના બજટેમા ં આપ મૂકો અથવા 
પુરવણીમાં લાવો એવી િવનતંી છે.  અમારો િવ તાર પથરાળ છે. મારા તાલુકાની જમીન મા  બે ફટે નીચે પ થરો છેૂ . સો ટી 
રોક હોવાથી પાણીનો મોટામા ં મોટો  છે. પીવાના પાણી માટે સ ગલ ફેઝ મોટરનો બોર તમામ જ યાએ કરીએ છીએ.  
બધાની લાગણી આવે છે યારે અમારા આયોજનની અંદર િપયા દોઢ કરોડ કે એક કરોડ અમે સ ગલ ફેઝ બોર માટે મૂકીએ તો 
કલેકટર ી અમને પૂછે છે કે આટલું બધંુ પાણીનું કેમ? એમને ખબર છે. પણ એમને ખબર છે કે દરેક બોરમાંથી મા  ૫૦૦ 
િલટર સવારે અને ૫૦૦ િલટર સાંજ ે પાણી મળે છે આવા ઘણા ો છે અન ે મોટામાં મોટી મારા િવ તારની વાત ક  તો ં
માલપુર ટેટ, મગોડી ટેટ અને સાઠબા ટેટ હતંું . આ ટેટના જ ેતે વખતે કરારો થયા યારે જમીન શરતી ખરીદી હતી. મારા 
ખેડતોએ લોનના કારણે એમણે બકમાં ગીરો મૂકીને પૈસા લીધા પણ પછી ના ભરી શ યાૂ . પાંચ-દસ વષ પછી યારે કમાયા 
યારે જમીન પાછી લેવા માટે ગયા તો આજ ેિ િમયમ લેવાય છે એ સાવ ખોટ છેું . આ પ રપ  હમણાં થયો છે અને આ રીતે 

ખેડતોને ૂ (xxx) આવે છે તો એમને માિલકીની જમીન પાછી લવેા માટે એમણે બકમાં તો પૈસા ભયા છે તો પછી રા ય 
સરકારન ેિ િમયમ કેવી રીતે આપવાનુ?ં આ વાત પણ મારી ખૂબ િવચારવાલાયક છે કે મારા ખેડતો આજ ેજમીન િવહોણા થયા ૂ
છે. માિલક હોવા છતાં અમેની પાસેથી આ િ િમયમ ના લેવાય એવી મારી િવનંતી છે. એ િસવાય વાત ક  તો મારો િવ તાર ં
ખૂબ દ:ુખી છે. સર, મને થોડો વધારે સમય આપો.  
 અ  ય ી : ી જસુભાઇ આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં . મારી પાસ ેવધારાનો સમય હોતો નથી અન ે *(xxx) એ 
શ દ કાઢી નાખવામાં આવે છે. ી દુ યંતભાઇ. 
 ી દુ યંતભાઇ  ર. પટેલ(ભ ચ) : માનનીય અ ય ી, આ રા યના યશ વી માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ 
પાણી અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી સવ યાપી, સવ પશ , સવ સમાવેશી અને સવ ઉ કષ સમિપત બજટે લઇન ે

આ યા છે એને હ મા  સમથન આપંુ છું ં ંુ . માનનીય અ ય ી, પયાવરણનો ફેરફાર એ સમ  િવ ની િચંતાનો િવષય છે અન ે
લોબલ વોિમગ કહ તો એ આજની રા સી સમ યા બની છેું . પયાવરણના ફેરફારો આજ ેઆપણે દન- િત- દન ઇએ 

ભૂ ખલન, સૂયની ગરમી, હીટવેવ, કમોસમી વરસાદ, ઋતુચ મા ં ફેરફારો આવા આપણે ઇ શકીએ છીએ. યૂઝ પેપરની 
અંદર આજ ે ઇએ તો આજ ેસવારના યુઝ પેપરમાં યૂઝ હતા કે અમે રકાની અદંર એક ખૂબ ભયાનક વાવાઝોડ આ યું અન ેું
સંપિ ની સાથે સાથે માનવ વનને પણ ખૂબ મોટ નુકસાન પહ ચા ું છેું . હમણાં જ આપણે રસ ટલી ઓ ટેિલયાનો 
દાખલો લઇ તો યાં એવી ભયાનક આગ લાગી અન ેએવું વંચાયું કે ૫૦ કરોડથી વધારે વ ય ાણીઓ, પ ીઓ, વજતુઓ ં
યાં મૃ ય ુપા યાં છે. માનનીય અ ય ી, આ બધા જગતના જમાદાર છે. જ ેમોટા િવકિસત દશેો છે એમને આપણે કહીએ 

જગતના જમાદાર અને એનુ ં ડઝા ટર મનેેજમે ટ એમ કહેવાય કે વ ડ લાસ ઇ ા ટકચર સાથેનું ડઝા ટર મેનેજમે ટ હતંુ એ 
પણ પાંગળું દેખાય છે, એ પણ ફેઇલ ગયું છે. આજ ે પર હેડ કાબન ડાયોકસાઇડની વાત કરીએ તો આ બધા જ િવકિસત 
દેશોની અદંર પર હેડ કાબન ડાયોકસાઇડ એ સૌથી વધારે છે. યારે મારે આપણા રા યની વાત કરવી છે. માનનીય 
અ ય ી, ગુજરાત રા ય એ યાય સાથે િવકાસ, સમાનતા સાથ ેવૃિ  અને સંવેદનશીલતા સાથે ટેકનોલો  સાથે િવકાસ 
કય  છે. હ યાને મૂકવા માગીશ કે આ રા યના મુ યમં ી ીએ ું democracy, demography and demand આ ણ 
આિવ કારને સાથે લઇને ગુજરાતનો િવકાસ કય  છે અને આ ણેય આિવ કારની સાથે આવનારી પેઢીની િચંતા કરીને િવકાસ 
કરી ર ા છે. મને બરાબર યાદ છે આ દેશના માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબનો મં  છે કે intent to idea 
and idea to innovation અને innovation થી નવા ભારતનું િનમાણ. માનનીય અ ય ી, આ જ મં  પર આ 
રા યની સરકાર કામ કરી રહી છે યારે મને કહેવાનું મન થાય છે કે, દુિનયા અમને શું આપશ?ે એ માનનારા લોકો નથી. 
દુિનયા અમન ેશું આપશ?ે એ માનનારા લોકો મનેેજર બન.ે દિુનયાન ેઅમે શું આપીશુ?ં એ માનનાર લોકો લીડર હોય અને મન ે
જણાવતા આનંદ થાય છે મારી પાટ ની અંદર, આ રા યની અંદર લીડર છે. ગુજરાત એ સર લસ એનજ  ટેટ છે અને આપણ ે
નોનક વે શનલ રસ િસસની અંદર આજ ેગુજરાત આખા દેશની અદંર નંબર વન છે અન ેઆના માટે થઇન ેઆ રા ય સરકારન ે

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  
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અનેક એવોડ  ા  થયા છે. વૈકિ પક ઊ નો ઉપયોગ આજની જ રયાત પણ છે અન ેએ આવતીકાલની અિનવાયતા પણ 
છે યારે જગતના બદલાતા સમીકરણોન ે યાને રાખીન ેએ વાયમ ટ એ ડ ોથ બંનનેે સાથે રાખીન ેઝીરો ઇફે ટ અન ેઝીરો 
ડીફે ટ સાથ ેઆ સરકાર કામ કરી રહી છે. મન ેઆ રાજયના માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીનો લેખ યાદ છે. એમણ ે

ણ આરની વાત કરી છે. રીડયૂસ, રીયૂઝ અન ેરીસાઇકલના મં ન ેતેમની ફીલોસોફીથી ગુજરાત પુનઃ ા  ોતોનો ઉપયોગ 
કરીને આબોહવા અને પ રવતનની અસરો દૂર કરવા એક અિભયાન ઉઠા યુ ંછે યારે મને આ દેશના માનનીય વડા ધાન ી 
નરે ભાઇ મોદીનું એક રે બો િવઝન પણ યાદ આવે છે. એમણે લોકસભા પછી દેશની અંદર રે બો િવઝનનો િવચાર મૂકયો 
હતો. મેઘધનુ યના સાત રગ હોય છેં . એમ આ િવઝનની અદંર ગેસથી પાવર ઉ પ  કરવો, થમલથી, હાઇડોથી, સોલરથી, 
વી ડથી, બાયોમાઇસથી અન ે યૂકયુલરથી. આમ આજ ેઆપણે વા જઇએ તો આ સાતેય ે ની અંદર ભારતે પણ િવકાસ 
કય  છે અને આ ગુજરાત રાજયે પણ એની અંદર ન ધપા  િસિ  હાંસલ કરી છે. આજ ેઆપ ં રાજય છે એ સોલાર એનજ , 
વી ડ એનજ , ટાઇડલ એનજ , આ બધા જ એનજ ની અંદર આપણ ેઅ ેસર છીએ. 
  અ  ય ી : આપનુ ં વચન પૂ  થાય છેં . માનનીય અમરીષભાઇ ડેર. 
 ી અમરીષભાઇ . ડેર(રાજલાુ ) : માનનીય અ ય ી, આદરણીય ી નીિતનભાઇ સાહેબ જ ે બજટે લઇન ે
આ યા છે એમા ં૧-ર બાબતોમાં આપના મા યમથી સાહેબ ીનું યાન દોરવા ઇ છ છુ ું ં . વન અને પયાવરણ િવભાગની  
વાત કરીએ તો મારા રાજલા અને ફરાબાદ િવ તારની અંદર અદંાજ ેુ ૧૦૦ જટેલા િસંહોનો કાયમી વસવાટ છે. આ િસંહો 
કયારેક અક માતે ટેનોમાં કપાય છે, કયારેક રેવ યૂમાં આવી ય એ હસાબે માનવો ઉપર પણ હમલા કરે છે એટલે માનવોના ુ
મૃ ય ુ પણ ખૂબ થાય છે અન ે મારા િવ તારમાં રોજગારીની પણ તકો ખૂબ ઓછી છે. એટલે આપના મા યમથી માનનીય 
મં ી ીને િવનંતી કરવા ઇ છ છ કે આ બજટેની અંદર અ યાર યનો  સમાવેશ કરવામાં આવે તો કયાંકને કયાંક આ ણ ુ ું ં
બાબતોને ઘણી સારી રીતે મૂલવી શકાય તેમ છે. અ યાર ય  યાં બને તો િસંહોના અપમૃ યુ અટકશ,ે માનવોના મૃ ય ુ
અટકશે અને થાિનક રોજગારીની જ ેવાત છે એ લોકોન ેઘ ં બધંુ મદદ પ થઇ શકાય છે. માનનીય મં ી ીનું યાન દોરવા 
ઇ છ છુ ું ં . આરો યની બાબતની અંદર કે મ ટીપપઝ હે થ વકરની જ ે વાત ગત િવધાનસભામા ં પણ અમારા ારા રજઆત ૂ
કરવામા ંઆવી હતી. એ જ બાબતમા ંવષ ર૦૧૭માં જ ે૧૬૦૦ ભરતીઓ થઇ યારબાદ આજ ેમાનનીય મં ી ીએ વીકાયુ છે 
કે અંદાજ ેર૦૦૦ જટેલી મ ટીપપઝ હે થ વકરની જ યાઓ જ ેખાલી છે એમની ભરતી કરવામા ંઆવે અને ખાસ કરીન ેબજટેની 
અંદર જ ેઆવા હે થવકરોને આઉટસોસવાળા ારા પગાર જ ેચૂકવવામાં આવે છે એ ઓછો ચૂકવવામાં આવે છે એટલા માટે 
બજટેમાં કાંઇ વધારો આ બાબતમા ંકરવો પડે તેમ નથી પણ આઉટ સોસના કો ટાકટરો ારા આ લોકોને  યો ય પગાર 
આપવામાં આવે તો પણ ઘણી બધી યવ થાઓ સારી થઇ શકે છે અને આરો યની બાબતમાં  આપણ ે આ બાબત 
ગંભીરતાથી લઇએ તો એ લોકોન ેપણ થશ ેકે અમારા માટે ઘ ં બધંુ સા  થયુ ંછેં . માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી 
માનનીય મં ી ીન ે એક રોગ બાબત પણ ણકારી આપવા ઇ છ છુ ું ં . કદાચ એમના યાને જ હશ.ે આ રોગનું નામ છે 
Thyrosinemia Type-1 જનેી દવાઓ આ દેશમાં કે આ રાજયમાં ઉપલ ધ નથી. આજ ેપણ ઘણા બધા ગરીબ પ રવારો 
એવા છે કે જનેે કોઇ એન. .ઓ. ઉપર ડીપે ડ રહેવું પડે છે અથવા તો મસમોટી રકમ જ ે ખચવી પડે છે. તો માનનીય 
મં ી ીન ે િવનંતી કરી ર ો છ કે આ બજટેની અંદર આવી જ ેદવાઓ છે કે આ રાજયની અંદર કે આ દેશની અંદર ઉપલ ધુ ં  
નથી તો એવા પ રવારોને દવાઓ િનયિમત રીતે મળી રહે એના માટે ફડની ગવાઇ કરવામાં આવેં . ઉ ોગ બાબતની એક વાત 
કરવા ઇ છ છ કે ઉ ોગો જયારે પણ થપાયા યારે સાથ ે સાથ ેઉ ોગોન ે ો સાહન મળે તે વાત તો હતી જ પણ લોકલ ુ ું ં
લોકોને રોજગારી મળે એના માટે પણ લ ય હતંુ તો ધીમેધીમે આવનારા સમયમાં આ બધા જ રોજગારોની અંદર આ ઉ ોગો 
યો ય રીતે આગળ આવે તે ખૂબ જ રી છે. જયારે પણ આવા ઉ ોગો થપાયા છે યારે એમણ ેદ ક લીધેલા ગામો અથવા તો 
અસર ત ગામોને  યો ય મદદ એમના સી.એસ.આર. ફડ ારા કરવામા ંઆવે તો ઘણી બધી સારી વાત થઇ ં શકે તેમ છે. 
થોડા સમય પહેલા ંજ આદરણીય મુ યમં ી ી સાથે બાદલપરા ગામે જયારે જવાનુ ંથયુ ંહતંુ યારે આદશ ગામ યા ંથયુ ંહતંુ તો 
આવા સી.એસ.આર. ફડનો ઉપયોગ  આવા જદા જદા ગામોં ુ ુ , અસર ત ગામોમાં  કરવામાં આવે તો હ માનું છ કે ું ંુ
બજટેમાં એ ગામો માટે ખચ પણ ઓછો કરવો પડશ ે અન ે કપનીના સીં .એસ.આર. ારા ઘ ં બધંુ થઇ શકશ.ે આદરણીય 
મં ી ીન ેકહેવા માગંુ છ અને છે ી િમિનટ માટે હ આપ બધાને િવનંતી કરવા ઇ છ છ કે ગુજરાત સીુ ુ ું ું ં ં .એસ.આર. ઓથોરીટી જ ે
અ યારે ચાલે છે અને મને ણવા મળતી િવગતો મુજબ જ ેઉ ોગો જ ેતે િવ તારમાં છે એવા ઉ ોગોમાં એક આમંિ ત સ યની 
િનમણૂક કરવાની થાય છે તો જ ેતે િવ તારના ચંૂટાયલેા ધારાસ યોની િનમણૂક આ સી.એસ.આર. ઓથોરીટીમા ં  કરવામા ં
આવશે તો જદા જદા ગામોની અદંર ઘ ં બધંુ સા  થશેુ ુ ં . આપ સૌનો આભાર માનું છંુ. થે કય.ુ  
 અ  ય ી : માનનીય ી ભુપે િસંહ ચુડાસમા.. 

અ ય ીનું અવલોકન 
ધારાસ ય ીઓનાં સૂચનો તથા રજઆતોની ન ધ કરવા અંગેૂ  

  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી આપ આપનુ ં વચન શ  કરો તે પહેલા એક વાત કહેવી છે કે જ ે માનનીય 
ધારાસ ય ીઓ પોતાના મત િવ તારના કેટલાક ો રજ કરે છેૂ . દા.ત. ી અમરીષભાઇ ડેરે દવાની વાત કરી. હ વારેઘડીએ ું
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તો હતો કે અિધકારી લખે છે કે કેમ? કેટલીક જ યાએ લખતા દેખાયા અને કેટલીક જ યાએ લખતા દેખાયા નહ . હ  કરી ું
શક તેમ છુ ું ં , પરતુ એ કરતો નથીં . માનનીય ધારાસ ય ી પોતાના િવ તારના ો રજ કરે છેૂ . એમાં ઘણી નાની બાબતો 
લાગતી હોય, પણ એમના માટે ઉપયોગી હોય તો કમસેકમ તં નું યાન એ તરફ ય તે માટે ફરીવાર દરેક ધારાસ ય ીઓન ે
િવનંતી છે કે તમે જ ે વચન કરો છો તે તમારા પી યન બો માં કોપી આવતી હોય છે, તે અિધકારીને પણ બારોબાર મોકલ ે
અને અિધકારીએ પણ તે મેળવવાની કોિશશ કરવી ઇએ. 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા(ઉ ચ અન ેટેકનીકલ િશ ણ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, આપની વાત એકદમ 
સમયસરની છે. ગઇકાલે જ માનનીય િવજયભાઇ અને ી નીિતનભાઇએ અમારા બધાની હાજરીમાં જ સી.એસ.ને આ સૂચના 
આપી છે અને યારે અહ યા ી નરે ભાઇ મુ યમં ી હતા, યારે એમણ ેઅમને બધાન ેમં ી ીઓન ેકેિબનેટમાં એવી એક 
ટેિ ડગ સૂચના આપેલી કે મા  વચન ન હં , પણ ો રી જ ેછે એ સ  પતી ગયા પછી બંને પ ના ધારાસ ય કે એણ ે

 પૂછાયા હોય કે ન પૂછાયા હોય તમે એની સમી ા કરો. એમાં જ ેવજદ હોય તો એનો અમલ કરોુ . આજ ેપણ આ યા 
ચાલુ છે.  
 સૌથી પહેલા તો સૌથી મોટા કદનું બજટે રજ કરવા બદલ અને ૂ ૮મી વાર બજટે રજ કરવા બદલ માનનીય ૂ
નીિતનભાઇને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છંુ. કોઇએ માઇ યુટલી િનરી ણ કય ુહોય. જ ેમ કરેલ છે કે બજટે રજ થયા પછી આ ૂ
વખતે પહેલીવાર સવ  આવકાર અન ે ડીટેઇલમા ં હ મી ડયાનો આભાર માનુ ં છ કે અમ ે જ ે લાગણીથી ગરીબ માણસ માટે ું ંુ
આયોજન કયુ એની બધી જ િવગતો અન ેબધાએ આવકાયુ છે. અહ યા પણ આપે પણ યું હશ.ે અમે પણ માક કય ુછે કે 
બજટે સા  છે આવકાય છેં , જથેી કરીન ેએમણે સૂચનો કયા છે. હ સરકાર વતી બધાં સૂચનોન ેઆવકા  છું ં ંુ . અમે ઉ મથી 
સવ મ જવાની વાત કરી છે. આ તકે હ સા ી છું ંુ , એટલા માટે કહ છ કે ઉ મના પાયા ું ંુ વષ ર૦૦૧-૦રમા ંનંખાયા હતા, એ 
પાયા અનુસાર અમે યારે વષ ર૦૧૯-ર૦ કે વષ ર૦ર૦-ર૧નું બજટે યારે ન ી કરવા બેસીએ છીએ, યારે અમે ભૂતકાળના 
બજટેોને યાનમા ંરાખીએ છીએ કે પહેલા જ ેબજટેમા ંહતંુ એમાં શું ખૂટતંુ હતંુ? તો સવાગી િવકાસ માટે જ ેજ રી હોય તે બી  
બજટેમાં લઇને આજ ે ગુજરાતમાં બી.જ.ેપી. ની સરકાર રપ વષથી છે એનુ ં કારણ શુ?ં કોઇ એનો અ યાસ કરે.(આ તબ ે  
સ ય ી લલીતભાઇ કગથરા બેઠા બેઠા  (xxx) છે તેવું બોલતા )  
  અ  ય ી : ના, ના આવું ના બોલાય. માનનીય નીિતનભાઇ એમણે સોરી ક ુ.ં   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ :  ક ેસ પ ે માફી માગવી ઇએ. ક સેના એક ધારાસ ય * (xxx) કહે તે કેવી રીતે 
ચાલ?ે તમે ના તો એ તમારા કમ  છે. તમારો ભૂતકાળ છે.  તમને નકારે છે અન ે  તમે કહો છો કે * (xxx) છે. 
ગુજરાતની ૬ કરોડની ને ક ેસના ધારાસ ય * (xxx) કહે તે માટે મારી દરખા ત છે કે તેમણે ઉભા થઇને માફી માગવી 

ઇએ.  
 અ  ય ી : ના, એમણ ેતરત જ માફી માગી લીધી છે.  
 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, બેઠા બેઠા માફી માગી છે હ  છું ંુ .  
 
 અ  ય ી : ઉભા થઇન ેમાફી માગી છે.  
 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, ઉભા થઇન ેઓન રેકડ માફી માગો તો અમ ેવાત જતી કરીશુ.ં ગુજરાતની * 
(xxx) કહેવાય?  
 
 ી લલીતભાઇ કગથરા : માનનીય નીિતનભાઇ આપ વડીલ છો. મારી મર જટેલુ ંઆપનું આ હેર વન છે. મારી 
વાત સાંભળી લો. હ આપને એટલુ ંકહેવા માગંુ છ કેું ંુ , * (xxx) શ દની જ યાએ છેતરાય છે તેવો શ દ હ વાપ  છું ં ંુ .  
 
 અ  ય ી : આમેય તમ ેમાફી માગી છે તો ઉભા થઇને બોલોને શું થાય છે?  
 
 ી લલીતભાઇ કગથરા : માનનીય અ ય ી, કહ છ ને ું ંુ * (xxx) શ દ વાપરવા બદલ મારી તે ભૂલ છે. હ તેને ું
છેતરાય છે તેવો શ દ વાપ  છં ંુ .  
 
 અ  ય ી : સા ં , સા ં .  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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  ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, તેમનાથી આ સહન થતંુ નથી. આ સહન થતંુ નથી, તેની 
બળતરા બોલે છે, આ બળતરા બોલ ેછે. અમ ેકયારેય આવું ક ુ ંનથી.  
 
 અ  ય ી : માનનીય લલીતભાઇ, આવી ગયુ.ં  
 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, અમે તો ક ું છે કે આ વચૈા રક લડાઇ છે.  
 
 અ  ય ી : આવી ગયુ,ં માનનીય લલીતભાઇએ ખેલ દલીપૂવ ક ું છે એટલે વાત પૂરી થાય છે.  
 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, અમ ેપણ લાંબો સમય િવપ મા ં ર ા છીએ. અમે કયારેય 
પણ  છેતરાઇ છે અન ે* (xxx) છે એવુ ંનથી ક ુ.ં અમ ેક ુ ંછે કે, આ વૈચા રક લડાઇ છે અન ેજમેા ંિવ ાસ પડે તે લોકો 
શાસન કરે છે. તમ ેલોકો લાંબા સમય સુધી હતા. આ બજટેન ેહ અમારા ચંૂટણી ઢઢેરાના અમલીકરણનો દ તાવેજ કહ છું ં ું ંુ . મા  

ણ વષની અંદર અમે આપેલા મોટાભાગના વચનોના અમલીકરણ અમે પૂરા કયા છે. સવાગી િવકાસનો અમારો સંક પ છે. 
અમે જમીન સાથ ે ડાયેલા છીએ. સફળ ઉડાણ પણ કરી ર ા છીએ તેનું કારણ આ બજટે છે. ગરીબોનુ ંપણ યાન રા યું છે. 
મેટો કરીન ેઆધુિનકરણ પણ અમે કરવામા ંસફળ ર ા છીએ. આખા દેશની ની ચચાનો િવષય ાચાર, ાચાર છે. 
તેમાં મા  વાતોથી કામ નહ  ચાલ.ે અમે છે ા ણ વષની અંદર બધા િવભાગોનું તબ ાવાર  આધુિનકરણ કરીને તે ચચાન ે
પૂણ કરી છે. ગુજરાતમાં કોઇપણ કારે ાચાર ન ચાલ,ે જયાં જયાં છ ડા હોય, લીકેજ હોય તેની સામ ેપગલાં ભરવા માટે 
આ બજટે ારા કોિશશ કરીએ છીએ. આ ઉ મથી સવ મના વ ચેના ગાળામાં વષ ર૦૦૧-૦રથી આજ ે માળખાકીય 
સુિવ ામાં જયારે ક ેસ પ ની યુપીએ સરકાર હતી યારે આ તમામ માળખાકીય સુિવધામા ંર તા, પાણી, આરો ય, વીજળી 
આ બધી જ સુિવધાઓમા ંકહ તો તમ ે ી લલીતભાઇું , નવા ધારાસ ય છો પણ તમારા પેરામીટસમા ંભારતીય જનતા પાટ ની 
ગુજરાતની સરકાર ખરી ઉતરી છે. અમે બધા જ પેરામીટસમાં એવોડ લઇ આ યા છીએ. ન ી કરનાર તમારી સરકાર જ હતી. 
તેમાં પણ મૂળ કારણ આ છે કે અમારા બધા જ બજટે તે એકબી  સાથ ે ડાયેલા છે. યારે અમા  સપનું હતંુ ઉ મનું અન ેં
હવે તે સપનું ઉ મથી સવ મ તરફ લઇ જવાનું છે. માનનીય મુ યમં ી નરે ભાઇ હતા યારે તેના પાયા નંખાયા હતા. જ ેતે 
સમયના શાસનની અદંર કોઇ  ઉભો થાય તો થીગડ મારીન ેઉકેલ કરવામા ંઆવેું . માનનીય નરે ભાઇએ એક નવો િવચાર 
મૂકીન ેક ુ ંકે, પહેલા િનદાન કરો. િનદાન કરીન ેપછી જ તેનો ઉકેલ કરો અને પછી અમલ કરો. તેના કારણે સૂક ગુજરાત આજ ેુ ં
લીલું હોય તો તે જળસંચયના કારણે છે. તે ભારતીય જનતા પાટ ના શાસનમાં થયું છે. િસંગલ ર તા હતા, આપણે બધા 

ણીએ છીએ. જળસંચયથી આજ ેદુ કાળ ભૂતકાળ થઇ ગયો છે. ઉ મથી સવ મ એટલે િશ ણની ગુણવ ામાં ઢ સકં પ 
સાથે ન ર કલ ઓફ એ સલ સનો અમલૂ . ઉ મથી સવ મ એટલ ેઆરો ય ે ે આયોજન. દસ હ રની વસિતએ એક 
અબન હે થ સે ટરની થાપના. ઉ મથી સવ મ એટલ ે કૃિષ ે ે ાિંતકારી પહેલ અને ગાય આધા રત ાકૃિતક ખેતીની 
દશામાં આગળ. ગાય સંવધન સાથ ે રાસાયિણક ખાતર અન ે જતુનાશક દવાઓનો યોગ કરનાર ભારતની અંદર ગુજરાત ં

પહેલા નંબરનું હશ.ે પાંજરાપોળ એક ઉપેિ ત િવષય હતો અને સમાજની અંદર સેવા કરનારા જ ેલોકો છે એ સેવા કરનારા 
લોકોની ખૂબ માગ હતી કે અમે સવેા કરીએ છીએ, માગી ભીખીને અમારી પાંજરાપોળ ચલાવીએ છીએ, ગાયને ખવડાવીએ છીએ 
તો અમને કાંઇક ઇ ા ટ ચર કરવામા ંમદદ કરો. અ યાર સુધીમા ંપહેલીવાર પાંજરાપોળોન ેઅપ ેડ કરવા માટેની યવ થા 
કરી. ઉ મથી સવ મ એટલે જળ યવ થાપન ે  ેઅ ેસર, નવા તળાવો ડા કરવામા ંઆ યા. આખા દેશમાં આ વખતે 
રેકોડ ઉ પાદન થવાનું અને એમાંય ગુજરાતમાં સૌથી વધારે, કારણ શુ?ં આપણે વષ ૨૦૧૮માં વરસાદ ન પ ો. એમાં આપણે 
સમયનો ઉપયોગ કેવી રીતે કય ? જળ સંચયનું મોટા પાયે કામ કય,ુ રાજકોટ િજ ામાં તો સૌથી વધારે કામ કય,ુ હ ભારી મં ી ું
યાંનો છ એટલે મને ખબર ુ ં છે કે, ગ ડલમાં તો સૌથી વધારે કામ થયું છે અને એ.પી.એમ.સી. ભાગીદાર બની છે એ સમયમાં જ ે

આપણે સાધન તૈયાર કયા, એ સમય પછી વરસાદ સારો પ ો. એના કારણે આજ ેજ ેકાંઇ કૃિષ ઉ પાદન સા  થવાનુ ંહોય એ ં
બજટેની અદંર આયોજનના કારણે છે અન ેઅમ ેનાના માણસનું પણ બજટેમા ં યાન રાખીએ છીએ. ઉ મથી સવ મ એટલ ે

ાિમણ ભારતની સંક પના સાકાર કરવા માટે જનભાગીદારી સાથે માદરે વતન, વતનથી દૂર રહેતા એ દેશના અ ય રાજયોમા ં
રહેતા હોય કે િવદેશમા ંરહેતા હોય એ બધાને વતન યેનો દરેક માણસન ે ેમ હોય છે. Blood is thicker than water. 
જયારે માણસ બહાર જઇને સુખી થાય છે પછી જયારે કોઇ વારે તહેવારે, ેસંગે પોતાના વતનમાં આવે છે યારે જએ છે કે ુ
અહ યા ાથિમક સિુવધા ખૂટે છે યારે એ વખતે કહે છે કે મારી કાંઇ મદદની જ ર હોય તો તમ ેકહે . પણ સરકાર કાઇંક એની 
મેચ ગ ા ટ ઉમેરે તો વધારે ફાયદો થશ ે એ લાગણીન ે અમ ે યાનમા ં રાખીન ે આ વખતે પહેલીવાર માદરે વતન યોજનાનો 

ારભ કય  છેં . માનનીય અ ય ી, માનનીય વડા ધાન ીએ િપયા ૩૬૦ લાખ કરોડનું ભારતનુ ંજ ેલ યાંક ન ી કય ુછે 
તેમાં અમે જવાબદારીપૂવક કહીએ છીએ કે અમે િસંહફાળો આપવાના છીએ અને િસંહફાળો આપવાના છીએ યારે એ કારનુ ં
આયોજન પણ જ રી છે જ ેઆ બજટેમાં માનનીય નીિતનભાઇએ ખબૂ સફળતાપૂવક કયુ છે. (અંતરાય) 
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   અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, એક િમિનટ. માનનીય જઠેાભાઇ, આપ િવધાનસભા ગૃહમા ં હાજર રહો છો એનો 
આનંદ છે પણ બી  અડધો ડઝન ધારાસ ય ીઓને તમ ેવાતોમાં રોકી રાખો છો. અવાજ અહ  સુધી આવે છે એટલે કહેવું પડે 
છે નહ  તો ઘણા વાતો કરે છે પણ હ બોલતો નથીું .  
 
 ી ભૂપે િસંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, જનેા કદમ અિ થર હોય તેન ે ર તો ન મળે પરતુ િવકાસન ેં
વરેલી ભારતીય જનતા પ ની સરકારનો ર તો પ  છે. અહ યા િતવાદ નથી, કોમવાદ નથી. કેટલીકવાર લઘુમિત 
િવ તારમાં જવાનું થાય છે અને યાં અમારા ઉપર િસ ો મારીને તમે અમારા િવરોધમાં છો એવું કહેવામાં આવે છે. સો ટકા હ ું
લઘુમિત િવ તારમાં ભાષણ કરીન ેકહ છ અન ેઅમારી દસ યોજનાઓ ગણાવું છ અન ેપછી હ એક િમું ં ં ુંુ ુ િનટ ઉભો રહ છું ંુ . આ દસ 
યોજનામાંથી તમે ી કરીમભાઇ છો એટલા માટે તમને ના પાડી અને ી કનુભાઇને હા પાડી હોય એવો તમે મને એક દાખલો 
આપો. ૧૦૮માં તમને ના પાડી? અમે વેશ મહો સવમાં તમને ના પાડી? તમને ગરીબ ક યાણ મળેામાં ના પાડી? ી 
કરીમભાઇ છો? જવા દો, ી કનભુાઇ છો? આવી વ આવું યારેય બ યુ નથી. અ યાર સુધીમા ંઅમ ેજયારે કહીએ છીએ એ 
જવાબદારીપૂવક કહીએ છીએ કે કોઇ કોમવાદ નહ , કોઇ િતવાદ નહ , કોઇ ાિતવાદ નહ , અહ  તો મા ને મા  િવકાસવાદ 
અને માનવવાદને વરેલી આ સરકાર છે અને એ િવકાસવાદનું ફળ આખું ગુજરાત અ યારે ચાખી ર ું છે. આજ ે સવારે 

ો રીમા ંગરીબ ક યાણ મળેાની ચચા ચાલતી હતી. પહેલા ંશુ ંથતંુ હતંુ એના માટે ી જય થિસંહે બહ સરસ ક ુ ંછેુ . આ 
વખતે એક એક ગરીબ એની યા યા ન ી કરી છે. અમ ેસરવે કરા યો છે, આ એમને એમ નથી કય.ુ શ આતમાં  અમ ે

િતવાદી, કોમવાદી, ાિતવાદી કે પ પાતી નથી એનો ઉ મ દાખલો, યારે વષ ર૦૦૯માં શ  થયુંન ે એ વખતે બધા 
લાભાથ ઓ એ અમારા સમિપત કે અમારા સમથનમા ંન હ, જટેલા લાભાથ  છે, રાજકીય વાત ક  છં ંુ , કોઇ અમારા સમથનમા ં
ન હ, ી નરે ભાઇ કહે કે આપણા સમથનમા ંહોય કે ના હોય પણ બધા માણસ છે આપણે એમન ેઆપવાનું છે. અમે નજરે 

યું છે, એક મજર એને પાંચ હ ર િપયાની ક ડયા કામની કીટ મળી યૂ , એ મજરમાંથી ક ડયો બ યા છે અને ક ડયામાંથી ૂ
કો ટા ટર બનેલા અમારી પાસે દાખલા મોજદ છેૂ . દૂધનો ધંધો હોય એમાં િપયા પાંચ કે પંદર હ રની કીટ. આ વખતે તો અમ ે
એ કીટની સં યા પણ વધારી છે અને ખચ એક કાય મમાં ૩ કે ૪ લાખ િપયા થાયને પણ અમે સો સવાસો કરોડ િપયા 
એમને આપીએ છીએ. રપ કેમેરાની વ ચે હાથો-હાથ આપીએ છીએ. ભૂતકાળમાં જ ેનહોતંુ બનતંુને મારે પછી એમાં વ. 
રા વ ગાંધીનો દાખલો નથી આપવો પણ એમાંથી અમે શી યા છીએ, એમણ ે હેરમાં કબૂ યુને પછી એમાંથી શી યા છીએ. 
વષ ૧૯૯પથી આજ સુધીના કાયકાળમાં ભા.જ.પ.ની સરકાર રહી છે એમાં કાયમી ઉકેલની દશામાં અમે વીજળીમાં જ ેકય,ુ 
આ રા યની ગિતનો આધાર પાણી અન ેવીજળી ઉપર છે અને એના અ યાસ કય  અને િનદાન કય,ુ શું ખૂટે છે તો િનદાનમા ં
આ આ યુ.ં ધારો કે પાણી નથી તો જળસંચય કરો અને ઉ ોગો લાવવા હશ,ે ખેત ઉ પાદન વધારવુ ં હશ ે તો ઇલે ટીસીટી 
આપો. સૌથી પહેલીવાર યારે યોિત ામ થયુંન ે યારે આ ડાઉટફલ લાગતંુ હતંુુ , પંદર વીસ વરસ, પ ચીસ વરસના ડી ી 
એિ જિનયરો એ કહેતા હતા કે સાહેબ આ શ ય નથી પણ સાહેબ ી નરે ભાઇએ ક ું કે તમે િવચારો અને શ ય કરો. મન ે
યાલ છે, મ ય ગુજરાતમાં કોઇ એક ચાલુ કાય મમાં વગ થ કલામ સાહેબે ટેજ ઉપર બેસીને ક ુ,ં મુ યમં ી ,  આપને 
યોિત ામ કી બાત કહી હૈ, મુઝે વો દેખને ના હૈ, અઠવા ડયા પહેલાં રા પિત  કેટલી િમિનટે ટેજ ઉપર આવશે અન ે

કેટલી િમિનટે ઉતરશ ે એવા કાય મની અદંર છે ી ઘડીએ યારે રા પિત એમ કહે કે કાય મ પછી તરત જ મારે એક બે 
ઝંુપડામાં જવું છે તમારી લાઇટ ચાલુ છે કે ન હ. આખું તં  ખળભળી ઉ ું હ અને ી સૌરભભાઇ સા ી છીએું , ી 
નરે ભાઇએ કહેવડા યું અમે બ ેએ યવ થા કરી અને ન કમાં ન ક જ ેગરીબનું ઘર હતંુ યાં જઇને તે ડો.કલામ સાહેબે 
ચાંપ પાડી અન ેલાઇટ ચાલુ થઇ. આજ ેઆ મળુ ઉ મ અને સવ મ તમારે જ ેકહેવુ ંહોય તે કહો પણ તમ ેઆવું માનો છોન ે
એટલ ેસા  છેં . એ તમ ેવષ ૧૯૯પમાં મા યું એટલ ેવષ ૧૯૯૮માં આ યા, તમ ેઆવુંને આવુ ંવષ ૧૯૯૮મા ંમા યું એટલ ેઅમ ે
વષ ર૦૦રમાં આ યા, વષ ર૦૦૭માં મા યું એટલે અમે અહ  સુધી આ યા છીએ, હ  તમે દનકરમાં આવું માનો છોને તો અમ ે
વષ ર૦રરમાં ફરી આવવાના છીએ. આ બધંુ થવાથી, (અંતરાય) તમારે ી લલીતભાઇ, બોલવું પડે એટલે બોલો. બાકી તમે 
બધા સમ  જ છો. તમે બધા થોડીક કોમે ટ કરો છો, તમારા ી શૈલેષભાઇન ે જઓ એકદમ શાિંતથી મને સાભંળે છેુ . 
(અંતરાય) અમે સ ામાં આવવાના છીએ, તમે આવશો કે કેમ એ ડાઉટફૂલ છે પણ અહ  ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર વષ 
ર૦રરમાં બેસવાની છે એ આ કામ આધા રત છે, તમે *(xxx) કહીને મત ન હ લઇ જઇ શકો. તમારા જવેા આવા સ ન 
ધારાસ ય ી આ શ દો બોલેન,ે ખરેખર ી નીિતનભાઇએ ઠપકો આ યો છેન.ે..  
   
 અ  ય ી : આ *(xxx) શ દ કાઢી નાં યો છે.  
 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા :  સર. પણ ી લલીતભાઇ, તમને તથા તુ, તમે યાંને યાં રહો. માનનીય 
અ ય ી, આ િવકાસનો પેરામીટર શુ ં? ગામડામા ંઆપણે સા ી છીએ વીસ વષ પહેલાંની દવાળી અન ેઆજની દવાળી. 

                                         
* માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  
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વીસ વષ પહેલાં ગરીબ માણસના ઘરમાં લ  સંગ આજ ેએ જ ઘરમાં પહેલી દીકરીની શાદી કરી એ વખતે શું ? આજ ેદીકરાના 
દીકરાના લ  કયા આ પેરામીટર છે. ગુજરાતના લોકોનું વન ધોરણ સુધયુ છે, રહેણીકરણી સુધરી છે, આિથક સમૃિ  વધી 
છે અને અમને લઘુમિતઓના િવરોધી કહેવામાં આવે છે તો જયારે ક ેસનું શાસન હતુ યારે સાહેબ, હજના વોટા જ પૂરા થતા 
નહોતા. ભાજપના શાસનમાં સમૃિ  વધી તેના કારણે આજ ેહજના વોટા પૂરા થઇ ય છે અન ેઅમારે યુપી, એમપી પાસેથી 
માગવા જવા પડે છે. આ વષ ૨૦૦૧-૦૨થી આજના બધા જ બજટેનું હ કહ છ પ રણામ છે અને એટલા માટે અમેું ું ંુ  
ખાતરીપૂવક કહીએ છીએ કે આ બજટે આધા રત અમ ેઉ મથી સવ મ તરફ જવામાં સફળ રહેવાના છીએ.  
 
 માનનીય અ ય ી, પાકા ર તા માનનીય જશુભાઇએ ક ુ ંકયાંક રહી ગયું હશ.ે માનનીય નીિતનભાઇ ઉદાર છે. 
ગયા વખતે તો એ જ દવસે એમની માગણીઓના દવસે જ જમેણે મા યું તે બધાન ેઆપી દીધંુ એવા ઉદાર છે. (અંતરાય) તમ ે
આપો છો એટલ ેમાગે છે. આજ ેગુજરાતમા ંમેટો કે બુલેટ આવ ેતો ગુજરાતનું ગૌરવ છે તેમા ંભાજપનુ ંગૌરવ નથી, અમા ં ગૌરવ 
નથી, આખા ગુજરાતનુ ંગૌરવ છે અન ેતમ ેબધા ગુજરાતના એક ભાગ છો. તમ ેસામાિજક, આિથક કામ ેઅમેરીકા ગયા હોય 
અને યા ંતમન ેકોઇ એમ કહે કે યાર ગુજરાતનો તો વટ છે, બુલેટ અને મેટો અમદાવાદમા ંઆવી છે તો તમે શું કહેવાના કહો 

ઇએ ? હા, તમ ેકહેશો કે હા, અમા  ગુજરાત છેં . અહ યા ભલ ેતમે ટીકા કરો પણ િવકાસના પેરામીટરની અદંર આપણે 
દુિનયા સાથે ચાલવું જ પડે અને દિુનયા સાથે ચાલવા માટે ી િવજયભાઇ પાણી અને અમારા ી નીિતનભાઇ પટેલ ખરા 
ઉતરતા ય છે. એવી રીતે વાિભમાન દરેક માણસને મારાપણાનો ભાવ છે, મારા ગામનો છે, મારા તાલુકાનો છે, મારા 
િજ ાનો છે, મારા રાજયનો છે, મારા દેશનો છે. કોઇ નેતા, કેટર, કલાકારને યો ના હોય પણ આ મારાપણાના ભાવન ે
કારણે તે તાદા ય થાય છે. ટે યુ ઓફ યુિનટી છે, એ તાદા યનું ઉ મ ઉદાહરણ છે. િવદેશમાં જઇએ અને પછી એમ કહીએ 
આ અમારા દેશનું ગૌરવ છે. ી નરે ભાઇનો આભાર માનું છ કે ગુજરાતીઓનો અને ભારતના બધા લોકોનુ ંગૌરવ વધારવા ુ ં
માટે એ ટે યુ ઓફ યુિનટીનુ ંઆયોજન કય.ુ મારે ખદે સાથે કહેવું પડે કે િવપ ના નેતાએ ભંગાર ક ો. અમારો ખેડતોને આ ૂ
સાથે ડવા માટેનો યાસ હતો. અમે બધા દેશના િવિવધ રાજયોમાં ગયા. ખેડતો આનંદમાં હતા કે અમે વાપરેલું કોઇપણ ૂ
સાધન અ યારે િબન ઉપયોગી છે તમે એ સાધનને લઇ વ અને જ ેમૂિત છે તેમા ંલોખંડ ઓગાળીને તમ ેમૂિત બનાવ . તેમનુ ં
તાદા ય ડાયુ,ં આખા દેશના ખેડતો ડાયા અને અમે ૂ વષ ૨૦૧૪માં ચંૂટાયા હોઇએ તો એનું કારણ પણ આ જ છે ટે ય ુ
ઓફ યુિનટી અને આખા દશેનો ખેડત અમારી સાથ ે ડાયો છેૂ .  
 
 માનનીય અ ય ી, એ જ રીતે રામ મં દર વહી બનાયગે કસમ રામકી ખાતે હૈ. અમે બધા કહેતા હતા એ વખતે 
તમારાથી, અમ ે તેન ે શીલા કહેતા હતા યારે તમ ે તેને પ થર કહેતા હતા અન ે એમા ં પણ દેશનું વાિભમાન, ઇ દેવનુ ં
જ મ થાન, મં દર અને અમન ેગૌરવ છે કે અમે જ ેકરેલો સંક પ છે તે અમ ે પૂરો કરીએ છીએ. એક નવો િવચાર લઇન ે ી 
નીિતનભાઇ આ યા છે, ગાય આધા રત ખેતી, ાકૃિતક ખેતી. 
 
 અ  ય ી  : ૧૫ સેક ડ બાકી છે. 
 
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, એક જ આ વાત કરીને મારી વાત પૂરી ક  છ વ ચે ી ં ંુ
લલીતભાઇએ થોડો સમય બગાડયો એટલા માટે મારા મુ ા રહી ય છે. તમે બધા ખેડત છો અ યાર સુધી ૂ (અંતરાય) 
માનનીય અ ય ી, મને બી  ૧૫ સેક ડ આપો. આજ કાલ ડબ ય.ુએચ.ઓ.નો રપોટ છે કે વધારે પડતા કેિમક સ 
ખાતરના ઉપયોગથી એક કસમય ેરોગ થાય છે અને એમાંયે ખાસ કરીને કે સર અને િકડનીના રોગ થાય છે.  
 
 માનનીય અ ય ી, સૌથી વધારે ઉપયોગ એનો પં બમાં થાય છે. પં બમાં આજ ેતમે ખેડતને કહો ને તો એના ૂ

ખેતરમાં કહેશે કે ये घर के िलए ह, और ये बेचने के िलए ह ।  य  भाई ऐसा फक? म जानता हं ू
क घर के िलए इसिलए ह क इसम कोई केिमक  स, खाद, नह ं डाला ह, केमीकल खाद स े
कसर होता ह । ભટી ડાથી ધપુર ટેન ભૂતકાળમા ંહશ ે યારે એને કોઇ નદીનુ ંનામ આ યું હશ,ે આજ ેએ ટેનનું નામ 

પડયું છે કે સર ટેન. એમાંથી બોધ-પાઠ લેવા માટે ી નીિતનભાઇએ આપણને ગાય આધા રત ખેતી. એક ગાયથી સફળ 
યોગ છે. એક ગાયના છાણ-મૂ થી ૩૦ એકરમાં ખેતી થાય છે. ઝીરો બજટે, એક પણ પૈસાની દવા નહ . એક પણ પૈસાનુ ં

ખાતર નહ . માનનીય અ ય ી, આભાર.  
 

િવરામ બપોરના ર.૩૦ થી ૩.૦૦
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અ ય ી અ ય થાને 
િબન સરકારી કામકાજ  
િબન-સરકારી સંક પો  

 ‘ ‘ જલ વન િમશન’ ’  અંતગત  ‘ ‘ નલ સે જલ તક’ ’  અિભયાન સમય મયાદામાં પૂ  કરવા જ રી પગલાં લેવા ં  અંગ ે 
 ી િવણભાઇ મ. ઘોઘારી(કારજં ) : માનનીય અ ય ી, હ િબન સરકારી સંક પ રજ ક  છ કેું ં ંૂ ુ , માનવ વનનુ ં
અિ ત વ ટકાવવા જળ ઘ ં મહ વનુ ં છે. પીવાના પાણીની સમ યાના કાયમી હલ તરીકે ‘ ‘ જળ સંચય અિભયાન’ ’ ારા 
ગુજરાત સરકારે જન આંદોલન શ  કય ુછે. કે  સરકારે જલશિ ત મં ાલયની પહેલ પ રચના કરેલ છે.  
 ા ય િવ તારમાં દરેક ઘરને વ છ અને પૂરતા માણમાં પીવાનું પાણી શ યતઃ પોતાના િનવાસ થાનની 
આસપાસ મળી રહે તે હેતુથી કે  સરકારે ‘નેશનલ રલ ડ ક ગ વોટર ો ામ’  અમલમાં મૂકેલ છે.  
 કે  સરકારે ‘જલ વન િમશન’  અંતગત પાણી પુરવઠા ીડ ારા ૧૩૩૦૦થી વધુ ગામો અને ર૦૩ શહેરી 
િવ તારો ડવાની કામગીરી પૂણ કરી ાિમણ િવ તારોમા ં૭૮ ટકા ઘરોમાં નળ ડાણની િસિ  હાંસલ કરેલ છે. તેમજ ા ય 
િવ તારમાં દરેક ઘરને નળનું ડાણ આપવાનો લ યાંક સને ર૦ર૪ સુધીમાં ા  કરવાનો િનધાર કય  છે. ગુજરાત રા યમા ં
પણ ા ય િવ તારમાં બાકી રહેલ આશરે ૧૭ લાખ ઘરોમાં ઓગ ટ-ર૦રર સુધીમાં જળ ડાણ ારા પીવાનું શુ  પાણી પૂ  ં
પાડવા આગામી વષના બજટેમાં .૭ર૪ કરોડની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.  
 પીવાના પાણીના ોતનો િવકાસ અને ઉપલ ધ ોતોનું એકીકરણ, પાણીની ગુણવ ા અથ પાણીને પીવાલાયક 
બનાવવા માટે ટેકનોલો નો ઉપયોગ, પાઇપ લાઇન મારફત પીવાનું પાણી પહ ચાડવાની હાલ અમલી હોય તેવી યોજના, 
જ રી એસસેરીઝનુ ંફીટ ગ હાથ ધરવુ,ં તળાવો ડા કરવા, વપરાયલેા પાણીનું શુિ કરણ કરીન ેપુનઃ ઉપયોગ માટે ઉપલ ધ 
કરાવવુ,ં નદીઓ સાફ કરવી જવેા અિભયાન સાથનેું આ િમશન છે.  
 ા ય િવ તારમાં યેક ઘરન ે િત દન પપ િલટર પર કેપીટા પાણી ા  થાય તેવો લ યાંક રાખવામાં આ યો છે. 
રા ય ક ાએ ટેટ વોટર એ ડ સેિનટેશન િમશન, િજ ા ક ાએ ડ ટીકટ વોટર એ ડ સિેનટેશન િમશન અન ે ા ય ક ાએ 
પાણી સિમિત, ઉપયોગકતાના સમૂહો જવેુ ં સં થાકીય માળખુ ં ગોઠવીન ે ૩૦૦૦ MLD પાણીનું િવતરણ કરીન ે પીવાના 
પાણીના જ થાની બાબતમા ંરા ય જળ સલામતી તરફ અ ેસર છે. આમ, થવાથી લોકોના વન ધોરણમા ંન ધપા  સુધારો 
આવશ.ે  
 ા ય તરે પાણી સિમિતઓની રચના તથા મૂડી ખચના ૧૦ ટકાનો ફાળો જનસમાજમાંથી આવતા વપરાશકારોમા ં
માિલકીપણાનો ભાવ પણ ઉ પ  થશ ેઅન ેવધુ સારી રીતે અમલીકરણ લાંબા ગાળાનું આયોજન તથા યોજનાની ળવણીમા ં
પારદિશતા આવશ.ે રા યના પછાત અને છેવાડાના િવ તારોમા ંઆંત રક પેયજળની કામગીરી ઝડપી થાય અને સમયસર નળ 

ડાણનો લાભ મળે તે માટે રાજય સરકાર ારા અનસુૂિચત િતના િવ તારો અને અનુસિૂચત જન િતની વસિત ધરાવતા 
ગામોને લોકફાળામાંથી મુિ ત આપેલ છે. ૮૦૦૦ ફિળયાઓને મુ ય ગામના સ પથી ડવાનુ,ં ફિળયા તેમજ ગામ ખાતે 
જ રયાત મુજબની સં હ મતા ઉભી કરવા આગામી ર (બે) વષમાં .૧૦૦૦ કરોડના કામો હાથ ધરવામા ંઆવનાર છે.  
 િબનસરકારી સંગઠનો, વૈિ છક સંગઠનો, વા યી મ હલા સમૂહોને યોજનામાં સહભાગી તરીકે ડતા 

ા યજનોમાં ગૃિત લાવવામાં તથા યોજનાના આયોજન અને અમલીકરણમા ંવેગ આવશ.ે િનિ ત લ યાંકો િસ  કરવા અન ે
ચો સ પ રણામોને િનધા રત કરવા દરેક કાયરત નળ ડાણને આધાર નંબર સાથ ે ડવાનો ય ન થશ.ે િમશન અંતગત 
ઉભા કરવામાં આવેલ માળખાનું રાજય સરકાર થડ પાટ  ારા ઇ પે શન કરાવશ.ે  
 જળ યવ થાપન ે ે સતત ી  વષ દેશમાં થમ મ મેળવનાર ગુજરાતને ાિમણ ે  માટેના ‘ જલ વન 
િમશન ’  અંતગત ‘નલ સ ેજલ તક’  અિભયાન સમય મયાદામાં પૂ  કરવા જં રી પગલા ંલેવા આ સભાગૃહ રા ય સરકારન ે
અનુરોધ કરે છે.  

સંક પ રજ કરવામાં આ યોૂ .   
 ી િવણભાઇ મ. ઘોઘારી : માનનીય અ ય ી, ગુજરાતની ૬.પ કરોડની ની સુખાકારી વધે, માનવ વનનુ ં
અિ ત વ ટકી રહે એવા ઉમદા હેતુથી પીવાના પાણીની સમ યાના કાયમી િનરાકરણ માટે જળ સંચય અિભયાનન ેઆવકારતા 
આનંદની લાગણી અનભુવું છંુ. ગુજરાતની સાથો સાથ કે  સરકાર જળ શિકત મં ાલય ારા કરવામાં આવેલા જન આંદોલન 
આવકારદાયક છે. કે  સરકાર ારા અમલીકરણ કરી ગામડાંના દરેક ઘરને વ છ પીવાનું નળથી જળના સૂ ને સાકાર 
કરવાના માનવલ ી ભાવને ઉ ગર કરવાના અિભગમને આવકા  છ અને સરકાર ીના ા ય િવ તાર જન જનને પાણી ં ંુ
પહ ચાડવાના સંવેદનશીલ િનણયને પણ હ આવકા  છું ં ંુ . માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ હેઠળ સરકાર 

ારા જળ વન િમશન અંતગત પાણી પુરવઠામા ંજ ેગામો અને શહેરોન ે ડવાની કામગીરી ૭૮ ટકા ઘરોન ેનળથી ડાણની 
િસિ  હાસંલ કરી છે એટલું જ ન હ સન ર૦ર૪માં સો ટકા લ યાંક પૂરો કરવાના ઢ િનણયને આવકા  છં ંુ .   
 હ સુરત મહાનગરના કારજ િવ તારનુ ં િતિનિધ વ ક  છું ં ં ંુ . સુરત મહાનગરપાિલકા ારા ભારત સરકાર ારા 
િનધા રત કરવામાં આવેલ સિવસ લેવલ બે ચ માકની સામે સુરત શહેરને પણ પાઇપ લાઇન હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે. 
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સો ટકા ઘરોમાંથી ૯૮ ટકા ઘરોન ેપાણી પુરવઠો પહ ચાડવા સફળ થયા છીએ એટલ ેકે ગુજરાતના સવાગી િવકાસમાં સુરતન ે
પણ હંુ પૂરક બ યો છંુ.  
 ી લલીતભાઇ કગથરા(ટકારાં ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય િવણભાઇ ઘોઘારી જ ેસંક પ લઇને આ યા છે 
એમાં હ મારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છું ંૂ ુ .   
 જળ છે યાં વન છે એ વાત સો ટકા સાચી છે. જળ િવના વન હોઇ જ ન શકે એ વાતમા ંપણ એટલુ ંજ ત ય છે. 
જળ એ આ વન માટે બહ અિનવાય છેુ . ઘણા વષ થી આપણે ઘણી બધી ગુલાબી વાતો કરીએ છીએ તેમ છતાંય જયારે પણ 
આપણે બાપુ, ટીવી ખોલીએ યારે બેડા લઇને બેડા ફોડતી બહેનોને આજ ે પણ આપણે ઇ ર ા છીએ. પછી એ 
મહાનગરપાિલકા હોય, કોઇ ગામડાંનો િવ તાર હોય, કોઇપણ જ યા હોય  પણ આજ ેપણ હ  આટલો જ િવકટ  કયાંકન ે
કયાંક આપણે દેખી ર ા છીએ. મા  આપને પ  કહેવાનું છે કે આપણે ગમે તેટલો પાણીનો પુરવઠો પહ ચાડીએ પણ જ ેં
િવતરણ યવ થા છે એ લોકલ ઓથો રટી કરતી હોય છે.  દા.ત. ામ પંચાયતમાં ગામની કે લોકલ ઓથો રટી જળનુ ંિવતરણ 
કરતી હોય છે.  ગામમાં બે વોડ એવા પણ હોય કે જયાં એ સરપંચની સામનેો પ  હોય તો યાં પાણીના વા વ ખોલવામા ં 
આવતા નથી. તેથી તે જ યાએ નળમાં પાણી મળતા હોતા નથી. દા.ત. મારી મોરબીની બાજમાં રવાપર ગામ છે સાહેબુ , એ 
મોરબી સાથ ેલગભગ ભેગુ થઇ ગયું છે યાં એટલા બધા માઇ ેશન થઇને લોકો આવે છે.  આજ ેપણ  ૧પ-૧પ દવસે યાંની 
સોસાયટીઓમાં પાણી મળે છે એ હકીકત છે. આ હકીકતના સા ી તરીકે હ માનનીય કવર ભાઇને એક વાત કું ં ંુ . આપ પણ 
ચંૂટણી ચારમાં ગયા હતા યારે કોઠી ગામમાં આપનો િવ ડયો વાઇરલ થયો હતો. યારે એ કોઠી ગામની  તમારી સાથ ે
વાત કરતી હતી યારે ી કવર ભાઇની પણ એ જ વાત હતી કે હ તો અહ યા પાણી પહ ચાડ છ પરતુ ામ પંચાયતનો ુ ુ ું ું ં ં ં
સરપંચ તમને આપતો નથી એમા ંહ શુ ંકરી શકું ંુ ? એ  તે દવસે પણ િવકટ હતો અને આજ ેપણ િવકટ છે. હ આપનું યાન ું
દોરવા માગંુ છ કે ધારો કે રાજકોટની બાજમાં આુ ું -૩  ડેમ છે અન ે ડ-૧ ડેમ છે. આ બેય ડેમમાંથી મનગર 
મહાનગરપાિલકાન ેપીવા માટેના પાણીનો સ લાય કરીએ છીએ. માનનીય બાપુ, આજની તારીખમાં ફ ટર વગરના પાણી યા ં

ય છે આ હકીકત છે. તમે ગામડામા ંઆજ ેસરવે કરો કે જતુવાળુ ંપાણી પીવાં થી આજ ેકેટલા ગામડાઓમા ં કે સરના રોગો 
થાય છે? મારા િમ ી લલીતભાઇ વસોયાએ એક સમયે ભાદર-રનું આંદોલન કયુ હતંુ. ધોરા ની અંદર કેિમકલયુ ત પાણી 
ભાદર ડેમમા ં નાખવામા ં આવે છે. જનેા હસાબે ભાદરથી ઉપરના કાંઠાના િવ તારો હોય, પોરબંદરનો ઘેડ િવ તાર હોય, 
ઉપલેટા હોય યાં લાલ પાણી પીવું પડે છે, આ પણ એટલી જ હકીકત છે. હમણા ંજ અહ યા અમદાવાદની અંદર મહાનગર 
િસટીમા ં દુષણયુ ત પાણીના કેન ભરી ભરીન ેલોકો ય છે. યાંક ગટરના પાણી િમ સ થઇ ય છે, એ હકીકત આપણે 
વીકારવી પડશ.ે ફલ ગુલાબી વાતો કરવી હોૂ ય તો એમા ં અમ ે તમને રોકી નહ  શકીએ પણ વા તિવકતા પણ એટલી જ 

અહ યા આપણે વીકારવી પડશ.ે આ તાવ લઇને આપ યારે આ યા છો યારે હ એટલું આપને જ ર કહીશ કેું , પાણી વગર 
લોકો વી ન શકે. એમાં  યાંક મીટર મૂકવાનો યાંકને યાંક સરકાર ીનો ઇરાદો હોય તો એ ઇરાદા આમાં ન વાપરતા 
એવી મારી પણ આપને િવનંતી છે. અને ગામડાઓમા ંએક એવી બોડી કે ટકચર બનાવો, પાણી સ લાય એ યવિ થત રીતે 
ગામડામા ંમળી શકે, એ પ પાતથી પર મળ.ે આ ભા.જ.પ.વાળો છે, આ ક ેસવાળો છે, આ વોડમા ંઆ યિ તઓ રહે છે 
એટલે અહ યા ચકલ ુ ડવું નથી. આપણા આદરણીય વડા ધાન ી પણ કહેતા હતા કે, અમારી ગુજરાતની જનતાને જ ેચકલી 
ખોલશે એટલે પાણી નહ , તેલ નીકળશ.ે પણ અ યારે ખાલી હવા નીકળ ેછે. એટલા માટે હ આપ સૌન ેકહી ર ો છ કેું ંુ , આપ 

તાવ લઇને આ યા બહ સારી વાત છે પણ એવુ ં ટકચર ગોઠવો કે આજ ેગુજરાતની ું ન ે ફ ટરયુ ત પાણી મળ,ે પીવા 
માટે મળે અને એવું પાણી મળવું ઇએ કે, જનેા માટે પાણીના આંદોલન એ શ ય જ ન હોય. માનનીય અ ય ી અને બાપુ, 
આપ પણ સા ી છો કે, ફલાણાની અદંર પીવાના પાણી માટે ગોળીબાર કરવો પ ો હતો. એ પણ દવસો હતા અન ેઆપની 
જ સરકાર હતી. હ એું  પણ આપને યાદ કરાવવા માગંુ છ કેુ ં , પીવાના પાણીના ો સૌરા માં િવકટ હતા એ ભૂતકાળ પણ 
હતો. આજ ેઆપની સરકાર તરફથી પાણી મળે છે પણ િવતરણ યવ થામા ં યાંકને યાંક ખામી છે અન ે ફ ટરયુ ત પાણી 
નથી મળતંુ એની યવ થા કરવામાં આવે તો ગુજરાતની  આપને આશીવાદ આપશે અન ેસાચી વાત તમે ગૃહમાં કરવા માટે 
ટેવાશો તો મને પણ આનંદ થશ.ે એટલે આ કેિમકલયુ ત પાણી એના માટે પણ કાંઇક કટોલ હોવો ઇએં . આજ ેમન ફાવે યા ં
ઉ ોગવાળાઓ પોતાનો વે ટ નદીઓમાં ઠાલવ ેછે. આજ ેમોરબીમાં િસરાિમક ઉ ોગ છે, મ યું છે મ છ નદીમાં યાંુ કને યાંક 
વે ટેજ, કેિમકલયુ ત પાણી નાંખવામાં આવ,ે કોઇ રોક ટોક નહ , કોઇ કહેવાવાળું ન હોય તો લોકોના વન સાથે ચેડાં થાય 
છે. એટલા માટે હ આપના મારફતે સરકાર ીન ેકહેવા માગંુ છ કેું ંુ , પાણી એ વન માટે અિનવાય છે પણ આપ શુ  પાણી 
આપો, પીવાયુ ત પાણી આપો અન ેએવું બોડી અને ટકચર બનાવો કે જ ેકોઇ પણ પ ાપ ીથી પર ઉઠીન,ે એ યવ થા 

ા યની અંદર, શહેરની અંદર તમામ લોકોન ેપૂરતંુ પીવાનું પાણી મળે એવી બોડીનું આયોજન થાય, એવી યવ થા ઉભી થાય 
એવી આપ સૌવતી હ સરકાર ીન ેિવનંતી ક  છું ં ંુ . આભાર. 
 ડો. આશાબેન પટેલ( ઝા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી િવણભાઇ ધોધારીના િબનસરકારી સંક પ 
"નલ સે જલ તક" ઉપર મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . આપણે સૌ ણીએ છીએ કે, ભૂતકાળની સરકારોમાં અમુક િવ તારોમાં તો, 
"તરસે મારો વ ય અન ેતર યાન ેકોણ પાણી પાય" એવી પ રિ થિત હતી. દુિનયાની સાપે માં દેશની વ તી અને જળ 
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સંશાધનની વાત ક  તો માલુમ પડશે કેં , ભારત દેશમાં દુિનયાની અઢાર ટકા વ તી વસ ેછે, તેની સામ ેપાણીની ઉપલ ધતા 
મા  ચાર ટકા છે. ગુજરાત રા યમાં ડ ટી યુશન ઓફ વોટર રસોસ સની વાત ક  તો સરફેસ વોટર ં ૩૮,૧૦૦ એમ.સી.એમ. 
અને ાઉ ડ વોટર ૧૭,૫૦૦ એમ.સી.એમ. ઉપલ ધ હોઇ પાણીનો કરકસરયુ ત ઉપયોગ કરવો બહ જ રી છેુ . આપણો 
૧૬૦૦ િકલોમીટરનો દ રયા િકનારો છે. દ રયા િકનારાના ભૂગભ જળમા ં ટી.ડી.એસ. ખૂબ મોટા માણમાં હોય છે. એટલ ે
પીવાલાયક હોતંુ નથી. યારે નાગ રકોને પીવાનું શુ  પાણી મળે તે માટે આ ભાજપની સરકાર ક ટબ  છે અને તેની ાથિમક 
જ રયાત સમ ને અનેક યોજનાઓ લાવે છે. ભૂતકાળમાં વધુ ટી.ડી.એસ.વાળુ ંઅને વધુ લોરાઇડવાળું પાણી પીવાના કારણ ે
રા યમા ંછે ા કેટલાય વષ થી આપણને ખબર છે કે હાડકા અન ે નાયુઓના દુઃખાવાના રોગ વા મળતા હતા પરતુ હવ ેએ ં
અ પ મા ામા ંથઇ ગયા છે તેનું કારણ એ ગુજરાત સરકારની દેન છે.  
 માનનીય અ ય ી, ગુજરાતના પનોતા પુ  માનનીય ી નરે ભાઇ મોદી યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા યારે 
પીવાના પાણીની સમ યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા માટે નમદા આધા રત પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનો નાંખી. જ ે
ભૂતકાળની સરકારોએ કશુ ંકયુ નહોતંુ. માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલ અને પાણી પુરવઠા મં ી ી કવર  બાવળીયા આ સપનાને આગળ વધારી ર ા છે અન ે અ યાુ ં રે ગુજરાતમા ં િવપુલ 
મા ામાં પીવાનું પાણી મળી રહે એવા અિભયાન સાથે આગળ વધી ર ા છે એટલે અિભનંદન પાઠવુ ંછંુ. જળ વન િમશનની 
વાત ક  તો ં ‘  હર ઘર જળ ’ ના સૂ ને સાથક કરવા માટે ગુજરાતના બાકી રહેલ ૧૭ લાખ ઘરોને વષ ૨૦૨૨ સુધીમાં નળ 
કને શનોથી ડવા માટે આપણા બજટેમાં વષ ૨૦૨૦-૨૧માં િપયા ૭૨૪ કરોડની ગવાઇ કરી છે એ ખૂબ આવકારદાયક 
છે. ી લલીતભાઇ, ગુજરાત રા યના નાગ રકોને શુ  અન ેપયા  મા ામાં પીવાનું પાણી મળે તે માટે પાણી પુરવઠાના ીડનુ ં
ભગીરથ કાય એ ગુજરાત સરકારે હાથ ધરેલુ ં છે. પાણી પુરવઠા ીડ ારા રા યના ૧૩,૩૦૦ ગામોમાં અને ૨૦૩ શહેરી 
િવ તારોમાં ડવાની કામગીરી પૂણ કરી દીધેલ છે. સાથે સાથ ે ાિમણ િવ તારોમાં ૭૮ ટકા ઘરોમાં નળ ડાણની િસિ  
હાંસલ કરેલ છે જ ેસરકાર માટે ધ યવાદને પા  છે. પાણી પુરવઠા યોજનાના સરફેસ સોસ સ આધા રત જથની વાત ક  તોૂ ં  
ગુજરાત રા યમાં હયાત ભૂગભ જળ આધા રત પાણી પુરવઠા યોજનામા ંભૂગભ જળનો વપરાશ થાય છે અને ભૂગભ જળમા ં
ટી.ડી.એસ.નું માણ વધુ મા ામાં હોઇ આરો યને હાિનકતા છે. આ જથ પાણી પુરવઠાના લાભાથ ઓને સરફેસ સોસ સ ારા ૂ
પાણી આપવા માટે આગામી ણ વષ માટે .૯૩૦૦ કરોડના ખચ આ કામગીરી પૂણ કરવાનુ ં આયોજન કરેલ છે તે ખૂબ 
આવકારદાયક છે.  
 માનનીય અ ય ી, મારા મહેસાણા િજ ાની વાત ક  તો ં ૧૦ તાલુકા, ૭ શહેર અને ૬૦૧ ગામોનો સમાવેશ થાય 
છે. જમેાં ૫૯૬ ગામો અને ૭ શહેરો કલ ુ ૪ જથ પાણી પુરવઠા યોજનાઓ સાથે ડાયેલ છે અને ૂ ૫ ગામો વતં  યોજના સાથ ે

ડાયેલ છે. ૫૯૨ બોરવેલ છે અને મારે ખૂબ મહ વની વાત કરવી છે કે અિતવૃિ ના સમયે અને દુ કાળના સમયે આપણા 
માનનીય પાણી પુરવઠા મં ીએ યા ં યાં જ રયાત હતી યાં ૧૦૦ ટકા ા ટ ફાળવીને બોરવેલ બનાવલેા છે. મહેસાણા 
િજ ામાં હાલ ૯૯ ટકા ઘરોમા ંનળ ડાણ ઉપલ ધ છે. આ સાચો આંકડો છે. કોઇ એજ સીનો આંકડો નથી. આગામી વષમા ં
તબ ાવાર ૧૦૦ ટકા કરવાનો ગુજરાત સરકારનો ય ન છે.  
 માનનીય અ ય ી, સૌરા ની ભાઇ વાત કરતા હતા યારે મારે કહેવું છે કે ભૂગભ જળ ખૂબ જ અ પ મા ામા ં
ઉપલ ધ છે અન ેબ ક પાઇપ લાઇન યોજનાનું આયોજન કરી િપયા ૧૪૦૦ કરોડના કામો હાથ ધરવામા ંઆ યા છે અન ેવષ 
૨૦૨૦ અને વષ ૨૦૨૧માં બી  વધારાની િપયા ૮૫૦ કરોડની ગવાઇ બજટેમાં કરી છે જ ેઆવકારદાયક છે. આ દ િત 
િવ તારની વાત ક  તો મહીસાગરં , અરવ ી, તાપી, પંચમહાલ, દાહોદ, નમદા િજ ાની  કલ ુ ૨૨ લાખ વસિતનો સમાવશે 
કરતી િપયા ૧૭૦૦ કરોડની ૮ જથ પાણી પુરવઠા યોજના પૂણતાના આરે છે અને આ દ િત માટે ૂ .૮૫૦ કરોડની ગવાઇ 
કરેલ છે એ હ આવકા  છું ં ંુ . ફિળયામાં અને પેટા પરામાં પણ પીવાના પાણીની યવ થા આ ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે. મારા 
િવ તારમાં તો લગભગ વડનગરમા ંમોટા ભાગે પેટા પરા છે યારે એ ભગીરથ કાય કરવા માટે રા ય સરકારે આયોજન કયુ છે 
અને ફિળયા સુધી પાઇપ લાઇન મારફત પાણી પૂ  પાડવા બે વષમાં ં .૧૦૦૦ કરોડના કામો હાથ ધરવામા ંઆવશે અને આ 
યોજનાનો લાભ રર૦૦ ગામોના પ૦ લાખ આ દ િતના નાગ રકોને પણ મળશ.ે   
 અ  ય ી : આપનું વકત ય પૂ  થાય છેં . 
 ડો. આશાબેન પટેલ : એક િમિનટ, આપના મારફત સભાગૃહનું યાન દોરવા માગંુ છ કે સને રુ ં ૦રર સુધીમાં રાજયના 
છેવાડાના માનવી સુધી યેક ઘરમાં પીવાના પાણીની સુિવધા ઉભી કરી દશેના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીનું વ ન 
સાકાર કરવું એ રાજય સરકારનું યેય છે.  
  અ  ય ી : ડો. િષયારા ... 
 ડો. અિનલ િષયારા(ભીલોડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી િવણભાઇ ઘોઘારી જ ે િબન સરકારી 
સંક પ લઇન ેઆ યા છે એમા ં હંુ મારા િવચારો રજ કરવા ઉભો થયો છૂ ુ ં .  સંક પ ખૂબ સરસ છે કારણ કે પાણી અન ેમનુ ય 

ડાયેલા છે. દરેક ાણી મા  ડાયેલા છે, દરેક વજતુ ડાયેલા છેં . પાણી વગર વન શકય જ નથી પરતુ ફકત વાતોથી ં
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પાણી મળી જવાનું છે એવુ ંથતંુ નથી. છે ા ઘણા સમયથી અમે વાત સાંભળી ર ા છીએ કે દરેકને ઘર સુધી જળ મળી જશ ે
પણ જ ેવાત છે એ વાત જ રહે છે.   
 અ  ય ી : કોઇનો મોબાઇલ વાગે છે? ી જઠેાભાઇ.. 
  ડો. અિનલ િષયારા : માનનીય અ ય ી, અહ  જ બેઠેલા ત કાિલન મુ યમં ી અને હાલના વડા ધાન, 
તા.ર૭-ર-ર૦૦૭ના રોજ અહ યા એમણ ેઅમારા ટાયબલ િવ તારો માટેની હેરાત કરી હતી. દરેક આ દવાસી ઘરન ેનળથી 
પાણી આપવામાં આવશે એવી એમણે વષ ર૦૦૭માં હેરાત કરી હતી. સમય વીતતો ગયો, અમે પણ સરકારમા ં રજઆત ૂ
કરતા ર ા કે અમને પાણી કયારે મળશ?ે સરકારે એસ.કે. ફોર વન, ટુ, એવી યોજનાઓ કરી, પણ જવેો આ દવાસી િવ તાર 
આવે એટલે યાંથી કટ ઓફ થઇ ય, એ િવ તારમા ંપછી કોઇ આગળ વધતંુ નથી. િજ ાની સંકલન સિમિતમાં પણ અમ ે
મુ ાઓ પૂછીએ કે આ દવાસી િવ તારોમાં પાણી કયારે મળશે એટલે સરકારે ગામડાના છેડે છેડે પાઇપ લાઇન જ ર કરી દીધી  
અને મોટા મોટા ટાંકાઓ કરી દીધા, આજ ેએ ટાંકાઓ ૩-૩, ૪-૪ વષથી પાણી વગર સૂકા ભ  પડેલા છે.  ઘણામા ંતીરાડો 
પડી ગઇ છે, હવે જયારે પાણી ભરવામા ંઆવશ ે યારે આ ટાંકાઓની હાલત શુ ંથશ?ે મને સો ટકા િવ ાસ છે એક પણ ટાંકો 
સા  રહેવાનો નથી. કારણ કે જયારે પાણી વગર ટાંકો રહે તો એ ફાટી જતો હોય છે યારે જ ે જવાબદાર અિધકારીઓ, 
કમચારીઓ છે એ શું યાન આપે છે? સરકારે પહેલા પણ એવી હેરાત કરેલી કે અમે તમને નમદાનું પાણી આપીશુ.ં નમદાનુ ં
પાણી િસંચાઇ માટે અને પીવા માટે મળશ.ે નમદાનુ ંપાણી અમારા િવ તારોમા ંનથી મ ુ.ં હા, ડેમ સુધી હમણાં ગયા વખતે 
ના યું પણ અમારો િવ તાર અપ ટીમમા ંછે. આવા િવ તારોમા ંઆ પાણી મળી શકતંુ નથી. વારવાર અમારી રજઆત છે અન ેં ૂ
દુઃખની વાત તો એ છે કે અમારા જ ેટાયબલ િવ તારો છે એનું પીવાના પાણી માટેનું જ ેફડ છેં , ગયા વખતે વષ ર૦૧૯-ર૦મા ં
જ ેતમે ફડ ફાળ યું હતંુ િપયા ં ૧૪પપ કરોડ ૧પ લાખ અન ે૭૬હ રની ફાળવણી કરી હતી. આ ફડ તમ ેરીવાઇઝ બજટે કરી ં
અને િપયા ૬૦૧ કરોડ ઓછ કરી ના યુંુ ં . કેમ સરકારન ેઆવી જ રીયાત પડી? એક બાજ યા ંકામ થતંુ નથીુ , કોઇ યોજના 
બનતી નથી અને બી  બાજ અમને બતાવો છો કે તમારા માટે આટલા પૈસા વાપરીએ છીએ અને જયારે સમય આવે યારે ુ
વષના આખરે પાછા લઇ લેવામા ં આવે છે તો અમારા િવ તારમા ં પાણી કેવી રીતે મળશ?ે મોટા ભાગના અમારા િવ તારો 
છટાછવાયા છેૂ . આવા િવ તારોમાં હે ડપંપ અથવા બોર આધારીત અમને પાણી ઉપલ ધ થઇ શકે તો કદાચ વધારે સા  બન ેં
પણ  સરકાર નળથી પાણી આપવા માગતી હોય તો એનુ ંચો સ આયોજન ઇશે. કેવી રીતે ેવીટીથી પાણી મળે એનો 
ટેકિનકલ માણસો ારા અ યાસ કરાવવો પડશે અન ે  ેવીટીથી પાણી મળે એવું કોઇ આયોજન કરવામાં આવશ ેતો થશ.ે  
હમણાં જ સંકલનમાં મ આ મુ ો પૂછયો હતો કે આ પાણી તમે કેવી રીતે આપવાના છો યારે અમારા કાયપાલક ઇજનરેે ક ુ ંકે 
અમે સરપંચોને ણ કરી દીધી છે, એ લોકો આયોજન કરી દેશ.ે કોઇ દવસ ટેકિનકલ માણસ વગર આ કામ શકય જ નથી. 
તમારે  ખરેખર નળથી પાણી આપવું હોય તો તમે જ ે ટેકિનકલ અ યાસુ માણસો છે એમના ારા સરવે કરાવીને આ 
િવ તારોને માટે પાણીનું આયોજન કરો તો પાણી મળી શકશ.ે હમણાં જ માનનીય સ ય ી બહેને વાત કરી કે આ દવાસી 
િવ તારોમા ં લગભગ િપયા ૮પ૦ કરોડની યોજના મૂકી છે. બજટેમાં આ વખતે જ ે ગવાઇ કરી છે એ જ ર િપયા ૮પ૦ 
કરોડની કરી છે પરતુ એના માટે કોઇ આયોજન થતંુ નથી અને છે ે પછી આ પૈસા પાછા જતા રહે છેં . અમારા િવ તારમા ં
અમારી પાસ ેડેમો છે. ઇ ાસી ડેમ છે, હાથમતી ડેમ છે, વણસ ડેમ છે, મે ો ડેમ છે, આવા ઘણા ડેમ છે પણ અમારી વ તી 
બધી અપ ટીમમાં છે અને એક જ ડેમ એવો છે વણોજ ડેમ ઉપરવાસમાં છે યાંથી ેિવટીથી પાણી િસંચાઇ અન ેપીવાના પાણી 
બ ે માટે શ ય બને એમ છે. સરકાર સરવે કરાવીન ેપાણી આપે તો ઓછા ખચથી પાણી મળી શકે એમ છે. મારી માનનીય 
મં ી ીને િવનંતી છે કે વણોજ ડેમમાંથી િસંચાઇ અને પીવા માટે પાણી કેવી રીતે આપી શકાય એનું આયોજન થાય એના માટે 

ય નો કરવા ઇએ. ઘણી યોજનાઓ એસ.કે. ૪, ૧ અને ર ની એમાં યાંથી લાઇન જતી હોય અને ન કમાં ગામ હોય, 
અિધકારીઓન ેકહીએ કે અહ થી સીધી લાઇન આપો તો પાણી મળી શકે એમ છે. પણ સરકાર એવુ ંનથી િવચારતી. ફેરવી 
ફેરવીન ેલાઇન લાવે પણ યા ંસુધી તો પાણી આવી શકતંુ નથી. જ ેકોઇ માણસો આ આયોજન કરે એ ચો સ હોય અન ે
ન કના ગામો હોય એ ગામોને કેવી રીતે પાણી મળી શકે એના માટે પણ આયોજન કરવુ ં ઇએ. મારી એક િચંતા છે અને મન ે
એમ લાગે છે કે સરકારે આધાર કાડ સાથે ડવાની વાત કરી, અહ યા સંક પમાં સ ય ી લા યા છે, કદાચ એ બનવા ગ છે 
કે સરકાર પણ ય ન કરે કે આવો સંક પ લાવો. આધાર કાડ સાથે ડવામા ંઆવશે તો એનાથી નુકસાન જશ.ે કારણ કે 
અમારા ટાયબલ િવ તારમાં આવી બધી નવી ટેકનોલો  છે એનાથી પીવાના પાણીને આધાર કાડ સાથે ડીશું તો ખૂબ મોટ ું
નુકસાન જશ.ે કારણ કે પીવા માટે એક માણસન ે૧૦૦ િલટર પાણી આપવાના છો.  પણ ાણી કેટલું પાણી પીવાના છે એ 
ન ી નથી. િમટર થા કે આધાર કાડ સાથે ડવાની થા જવા દો.  જ ર જણાય અને તમને એમ લાગે કે આ કરવા જવેું છે 
તો ભિવ યમા ંકર . ખાસ અગ યની બાબત કે સરફેસ વોટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકીએ એ ખૂબ અગ યની બાબત છે. 
અ યારે ચોમાસામા ંવરસાદ પડે છે અને પાણી વહી ય છે. અમારો હીલી એ રયા છે અને પાણી ધમધોકાર જતંુ રહે છે અન ે
અમે કશું કરી શકતા નથી. એવી કોઇ યોજના બનાવો કે એ પાણી રોકી શકાય. બે ડગરો વ ચેની વેલી છે એને બાંધવાનું પાક ુ ું ં
ટકચર બનાવો. આવા ટકચર  બનાવશો તો લાંબા ગાળ ેફાયદો થશ.ે તળાવો અંગે  તમે આયોજન કરશો તો કદાચ વન 

િવભાગ ના પાડશે કે આ તો જગલમાં આવેલ છે એટલે નહં . પણ જગલમાં આવેલુ ંતળાવ પણ કામ લાગવાનું છે કારણ કે ં
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વ ય ાણીઓને એ જ રી છે. નહ  તો વ ય ાણીઓ પાછા નોમલ િવ તારમાં આવી ય છે. એટલે વન િવભાગન ેસાથ ે
રાખીન ેઅમારા િવ તારમા ંઆવા તળાવો અને ચેકડેમો કરવા ઇએ. આવુ ંકરશો તો લાંબા ગાળે આપણે સફળ થઇશુ.ં બાકી 
નીચેથી પાણી મોભે ચડાવવાની કદાચ એક વખત યોજના બની જશ.ે પણ કાયમી સફળતા આપણને નહ  મળ.ે દર વખતે 
પાણી િલ ટ કરવાનું થશે અને એ િલ ટ ગમાં પાવર ક ઝ શન થશ ેએ ઘ ં વધારે હશ ેએટલે આપણે સફળતાપૂવક પાણી નહ  
આપી શકીએ. મારી મં ી ીન ેિવનંતી છે કે હયાત ડેમોમાંથી િલ ટ કરીને પાણીની યોજનાઓ બનાવો.  માનનીય સ ય ી આ 
જ ે તાવ લા યા છે એન ેઆવકા  છં ંુ . પણ મ જ ેકાઇં રજઆત કરી એમા ં યાન આપે એવી િવનંતી છેૂ .  
 ીમતી માલતી િક. મહે રી(ગાંધીધામ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી િવણભાઇ ઘોઘારી જ ે િબન 
સરકારી સંક પ નલ સ ેજલ અંગેનું લઇને આ યા છે એમાં મારા િવચારો રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, આજ ેસવ થમ તો હ આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ અને આ ગૃહના ત કાલીન મુ યમં ી ી અન ેું
હાલના આપણા વડા ધાન આદરણીય ી નરે ભાઇનો ખૂબ ખૂબ આભાર ય ત ક  છં ંુ . યારે આદરણીય મોદી સાહેબ આ 
ગુજરાતનું નેતૃ વ કરી ર ા હતા યારે વષ ર૦૦૩થી ક છ િજ ામા ંનમદાનું પાણી આપવાનું શ  કરવામાં આવેલ અન ેક છ 
િજ ાન ેપાણીની સમ યાથી મુ ત કરવાનું કાય કરવામાં આવેલ. તેના કારણ ેક છમા ંઅનેક ઔ ોિગક એકમોમાં પણ ાિ ત 

વા મળેલ છે. મારા ક છ િજ ામાં દર ણથી ચાર વષ અછતની પ રિ થિત, દુ કાળ જવેી પ રિ થિત ઉદભવે છે. મા  ં
ક છ છેવાડાનો િવ તાર હોવાથી યા ં વરસાદ યારેક પડે તો યારેક ન પડે. એના કારણ ે પાણીની પ રિ થિત પહેલા 
ઉદભવતી હતી પણ આભાર ય ત ક  આદરણીય મોદી સાહેબનો કે જમેણે આ પ રિ થિતમાંથી ઉદભવતા દુઃખને પણ ં
સુખમાં પ રવિતત કરવાનું કાય કયુ છે. આજ ેક છ િજ ામાં દરેક ગામડા સુધી નમદાનું પાણી પહ ચા ું છે. દરેક ઘર સુધી 
નમદાનું પાણી પહ ચા ું છે અને પાણી પુરવઠા ારા પણ વષ ૨૦૧૫માં ભચાઉથી વસા વા સુધી વધારાની પાઇપ લાઇન 
નાખવામાં આવેલ જમેાં ૫૦ એમ.એલ.ડી. પાણી વધારાનું મળેલ. વષ ૨૦૧૯માં અં રથી ભૂજ તરફ જતી પાઇપ લાઇનનુ ં
કામ પૂણ થયેલ છે જમેાં ૨૫ એમ.એલ.ડી. પાણી વધારે મળલે છે. માનનીય અ ય ી, મને કહેતા આનંદ થાય છે કે 
તા.૨૨/૫/૨૦૧૭નાં રોજ ક છ માટે કહેવાતો વાદોરી સમાન ટપર ડેમ આદરણીય ધાનમં ી ી મોદી ના વરદ હ તે 
એનું લોકાપણ કરવામાં આવલે અને આજ ેએ ટપર ડેમમા ંદર વષ ક છ કેનાલથી એમાં પાણી ભરવામા ંઆવેલ છે જનેા કારણ ે
માળીયાની ાંચ કેનાલ પરનું ભારણ ઘ ું છે. આ ઉપરાંત સૂઇ અને ફતેહગઢમાં પણ ક છ કેનાલ મારફતે પાણી ભરવામા ં
આવે છે. ક છ એ દ રયા િકનારે આવેલો િજ ો છે યારે માંડવી િવ તારમાં ૧૦૦ એમ.એલ.ડી.ના ડીસલેીનેશન લા ટ 
બનાવવાનુ ંકામ પણ સ પવામાં આવલે છે. જનેાથી માડંવી, મું ા, નખ ાણા, લખપત અને અબડાસાના તાલુકાઓન ેફાયદો 
થવાનો છે. ક છ િજ ામા ં અ યારે ૯૫ ટકા ઘરમા ં નળથી પાણી આપવામાં આવ ે છે. માનનીય અ ય ી, હ અ યારે ું
તાજતેરની જ વાત ક  તો વષ ં ૨૦૧૮-૧૯મા ંક છ િજ ો એ અછતની પ રિ થિતમા ંહતો અન ેઆ પ રિ થિતમા ં  નમદાનુ ં
પાણી ક છ િજ ામાં ના પહ ચાડવામાં આ યું હોત તો આ િજ ામાં એની પ રિ થિતની ક પના કરવી અસ  છે. હ ખરેખર ું
આભાર ય ત ક  ી નરે ભાઇ મોદી નો કે જમેણે ક છ િજ ાને વનદાન દાન કય ુછે અને િવશેષ અિભનદંન આપંુ ં
આપણા ગૃહના મુ યમં ી ીને કે જમેણે અછતની પ રિ થિતમાં પણ ક છ વારવાર પોતે યાં આવીને અિધકારીઓ સાથે બેઠક ં
કરીને ક છના િવ તારના લોકોને એક દવસ પણ અછતની પ રિ થિતનો અનુભવ થવા નથી દીધો એ બદલ હ મુ યમં ી ીું , 
નાયબ મુ યમં ી ી અન ે પાણી પુરવઠા મં ી ીનો ખૂબ ખૂબ આભાર ય ત ક  છં ંુ . માનનીય અ ય ી, અ યારે 
િવરોધપ ના અમુક સદ યો ારા પાણી માટેની વાત કરવામા ંઆવતી હતી. હ પણ એમન ેએટલું કહેવા માગંુ છ કે ગુજરાતમા ંું ંુ
ક ેસની સરકાર હતી યારે ગુજરાતમાં બહેનોને પાણી ભરવા ગામના પાદરે જવું પડતંુ હતંુ યારે આ ગુજરાતની બહેનોની 
પ રિ થિત શુ ંહતી? એ િવરોધપ ના સદ યો ણે અને આ યારે ૬-૬ વખતથી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર નેતૃ વ કરી 
રહી છે તો એ બહેનોના આશીવાદ આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારને મળલેા છે તે માટે હ ભારતીય જનતા પાટ ની ું
સરકારન ેખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપંુ છંુ. છે ે એટલું જ કહીશ કે જલ હી વન કા આધાર હે, સ પર આિ ત સમ ત સંસાર 
હૈ, કરને કો ઇનકા કર સન ઇસ પર હમ સબ કરે િવચાર. આ પંિ ત ારા આ ગૃહના તમામ સદ ય ીઓને કહેવા માગંુ છ કેુ ં , 
જળનો બચાવ કરવો એ આપણા સૌની ફરજ છે અન ેઆપણા તમામ સદ યો  આ દશામા ંઆગળ કાય કરીશું તો હ માનું છ ું ંુ
કે આવનારા દવસોમા ંઆપણે જળ સંપિ નો વધુ િવશેષ ઉપયોગ કરીને એનો વધુ બચાવ કરી શકીશુ.ં થક ય.ુ  
 ી ઋિ વકભાઇ લ. મકવાણા(ચોટીલા) : માનનીય અ ય ી, સભાના સ ય ી જ ેસંક પ લઇને આ યા છે એના 
અનુસંધાન ે મારી વાત રજ ક  છૂ ું ં . સંક પ ખૂબ જ સારો છે. સંક પના સંદભ દરેક સ યે પોતપોતાનો પ  રજ કય  છેૂ . 
ભૂતકાળમાં શું હતંુ? અ યારે શું થઇ ર ું છે? જળના સદંભ કેવું હોવું ઇએ? કેવું છે? પણ મને યાંકને યાંક એવું લાગે છે કે 
આ િવષય અને આ સમ યા રોિજદી જં રયાતના સંદભ છે અને એના કારણ ેએનો કાયમી ધોરણે િનકાલ કેવી રીતે થાય એ 
દશામાં પણ આપણે સૌએ સાથે મળીને િવચારવું ઇએ. પહેલા શુ ંહતંુ? અને અ યા  શું કરીશુ?ં એની ચચા કરવા મા થી કે 

મા  એ ોબે ટક એ સરસાઇઝ કરવાથી, એિ જિનયર ગ ઉકેલો શોધવાથી એનો અંત આવવાનો નથી. એની સાથે સાથ ે
પાણીની યવ થા માટે સૌથી મોટા સામૂ હક ઇ ા ટકચરની જ ર પડે છે અને એ સામૂ હક સસંાધનોનો વપરાશ કઇ રીતે 
કરવો, એની ળવણી કઇ રીતે કરવી, એને લોકઉપયોગી અન ે લોકભાગીદારીથી કઇ રીતે ડવા એ ત વ આની અંદર 
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કયાંકન ેકયાંક ઘટતંુ હોય એવુ ં દેખાય છે યારે મન ેએવુ ંલાગે છે કે આની અંદર એવુ ં કોઇ ત વ ઉમેરવુ ં ઇએ કે સામૂ હક 
સંસાધનોની ળવણી એ લોકોની જવાબદારી છે અને એ ળવણી માટેનું િશ ણ એ બાળકોને નાની ક ાએથી, શાળા 
ક ાએથી જ મળે એ દશામા ં પણ િવચારવુ ં ઇએ. કોઇપણ સામૂ હક સસંાધનોનું ાયોિગક ધોરણે અમલીકરણ શાળા 
ક ાએથી થાય, પાણી માટેની નાની નાની યોજનાઓનું શાળા ક ાએ યોગોના ધોરણે અમલીકરણ થાય, સેિનટેશન માટેની 

ળવણીના યોગો શાળા ક ાએ થાય.  આ કારના યોગો શાળા ક ાએથી થાય તો ભિવ યમાં એ જ બાળકો નાગ રક 
બનીને સમાજની અંદર આવવાના છે. જ ે કારની યોજનાઓ આપણે ા ય ક ાએ અમલમાં મૂકવા માંગતા હોઇએ કે શહેરી 
ક ાએ અમલમાં મૂકવા માંગતા હોઇએ એવી યોજનાઓનો નાના પાયે અમલ શાળા ક ાએથી થાય તો મને એવું લાગે છે 
ભિવ યમાં એ બાળકો એનું મેઇ ટેન સ કેવી રીતે કરવુ,ં એની ળવણી કઇ રીતે કરવી, ઓછા ખચ એનું ઇ લીમે ટેશન કઇ 
રીતે કરવું એ દરેક દશાની અદંર આવનારા સમયમાં ઉભી થનારી સમ યા િવશે પણ શાળા ક ાએથી સમ  શકે એટલે સરકાર 
વતી આપણે જયારે પણ આ કારનું આયોજન કરતા હોઇએ યારે એના લાંબાગાળાના િવકાસની વાત કરીએ છીએ પણ 
સાથેસાથ ેટકાઉ િવકાસ કઇ રીતે થઇ શકે, એને આપણે સ ટેનેબલ ડેવલપમે ટની દશામા ંકઇ રીતે પ રવિતત કઇ રીતે કરી 
શકીએ એ દશામાં પણ ોજકેટ િવચારવા ઇએ  એનું શાળા ક ાએ અથવા નાની ક ાએ પણ અમલીકરણ િવચારી શકાય 
એવું મને લાગે છે એટલે વ ચેથી હાથ ચો કરીને સૂચન કરવાની ઇ છા થઇ એટલે સૂચન કયુ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર.   
 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા(પાણી પુરવઠા મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી િવણભાઇ 
ઘોઘારી જઓે િબનસરકારી સંક પ નલ સે જલ પીવાના પાણીની િચંતા યકત કરી છે એ લઇન ેઆ યા છે અને એમણે એમના 
િવચારો પણ યકત કયા છે કે આ આખી યોજના સમયબ  રીતે અને સમય મયાદામા ં પૂરી થાય એ માટે ી િવણભાઇએ 
િચંતા યકત કરી છે. આજના સંક પ ઉપર આ ગૃહના માનનીય સ ય ી લલીતભાઇ, ડો. આશાબેન, ડો. િષયારા સાહેબ, 
બહેન ી માલતીબેન અને ી ઋિ વકભાઇ મકવાણાએ પોતાના િવચારો યકત કયા. ખૂબ સરસ મ નો સંક પ સૌના માટે 
િવચાર માંગી લ ેઅન ેિચંતાનો િવષય બની રહે એવો સંક પ લઇન ેઆ યા છે અન ેખાસ કરીન ેઅમારા િવભાગનુ ં યાન દોરવા 
માટે સમયબ તા સાથ ેસમયસર આ યોજના દેશના ધાનમં ી આદરણીય ી નરે ભાઇએ મૂકી છે અને ગુજરાતના માનનીય 
મુ યમં ી ી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી જમેણે વષ ર૦રર સુધીમાં આ અિભયાનન ે પૂણ કરવા માટે ગુજરાતની અદંર એમણ ે

ઇએ એ માણે બજટેમાં પણ ગવાઇ કરી છે એટલ ે હ થમ તો ગુજરાતના માનનીય મુ યમં ી ી અને નાયબ ું
મુ યમં ી ીને પણ અિભનદંન આપંુ છ અને સાથે અમારા િવભાગનું યાન દોરવા માટે અને સતકતાથી કામ કરવા માટેની ુ ં
માનનીય િવણભાઇએ જ ેઅમારા યાન ઉપર વાત મૂકી છે અને સંક પ લા યા છે એમન ેહ ફરી અિભનંદન આપંુ છું ંુ . ભારત 
સરકારમાં દેશના ા ય િવ તારોમાં ચો ખુ ંઅને શુ  પીવાનુ ંપાણી મળી રહે એ માટે અન ેચો ખુ,ં પૂરતંુ અને વ છ પાણી 
મળી રહે એ માટે ભારત સરકારે નેશનલ રલ ડ ક ગ વોટર ો ામ મૂકયો છે. એના અનુસંધાને આ દેશના ધાનમં ી 
આદરણીય ી નરે ભાઇ મોદીએ ૭૩મા વાતં ય દવસ ેવષ ર૦ર૪ સુધીમા ંદેશમા ંદરેક નાગ રકોન ેશુ  અન ેચો ખુ ંપીવાનુ ં
પાણી મળી રહે તે માટે જલસેવા િમશન અંતગત નલસ ે જલ યોજના દાખલ કરી. છેવાડાના માનવીના ઘર સુધી નલના 
મા યમથી પીવાનું ચો ખુ,ં શુ  પાણી મળી રહે તે માટે એક અિભયાન છે ું અને પાંચ વષની અંદર આ અિભયાન પૂણ કરવા 
માટેનુ ંઆ અિભયાન દેશના ધાનમં ીએ હાથ ધય ુછે. ગુજરાતની અંદર પણ ખાસ કરીન ેએટલુ ંકહીશ કે ૯૧ લાખ જવેા ઘરો 
છે. આ ઘરોમાં લગભગ ૭૩ લાખ જટેલા ઘરોમા ંનલ મારફતે પીવાનુ ંપાણી આજ ેમળ ેછે. ૮૭ ટકા જટેલા ગામડાઓમાં નળના 
મા યમથી પીવાનું ચો ખુ ંપાણી મળ ેછે. બાકીના ગામો છે, જ ેહજ પણ ુ ૧૭ લાખ જવેા ગામડાઓ બાકી છે, એના માટે હમણા ં
ક ું તેમ રા ય સરકારે ન ી કય ુછે કે આગામી વષ ર૦રર સુધીમા ંબાકી રહેતા ૧૭ લાખ જટેલા ગામડાઓમાં ચો ખું અન ેશુ  
પીવાનું પાણી નળના મા યમથી ઘર સુધી મળ ેતે માટે રા ય સરકારે પૂરતી બજટેમા ં ગવાઇઓ કરી છે, એટલુ ંજ ન હ વષ 
ર૦૦રથી વા મોની શ આત થઇ. એમાં રા યમાં લોકભાગીદારી અને લોક યવ થાની અંદર આંત રક પે-જળ યોજનાઓ જ ે
લગભગ ર૧,૬૭૮ જટેલી છે, જ ે િપયા ર૮૩ર.૭૬ કરોડની મંજર કરેલ છેૂ . આમાંની મોટા ભાગની આંત રક પીવાના પાણીની 
યોજના ૧૮૬૮૮ જટેલી આ યોજના પૂણ થઇ છે. બાકીની યોજનાઓનો ઝડપથી સરવ ેથાય, લાિનંગ થાય અન ેસમયસર 
પૂણ થાય તે માટે અમારો િવભાગ અને રા ય સરકાર ક ટબ  છે. આજ ેપણ મોટા ભાગનો િવ તાર ઇએ તો સરફેસ સોસ 
આધા રત પીવાનું પાણી મળે છે એવા ૧૮૦૦૦ ગામમાંથી ૧૩૩૦૦ જટેલા ગામડામાં સરફેસ વોટર જથ યોજનાઓ માૂ રફત 
મળે છે. એવા જ ર૦૯ જટેલા શહેરોન ે પણ  સરફેસ વોટર ારા ચો ખું અને શુ  પીવાનું પાણી મળી ર ુ ં છે. દેશના 

ધાનમં ીએ નલસે જલ યોજના અંતગત પીવાનું પાણી મળી રહે એના સુિનિ ત સોસ ઉભા કરીને અહ થી સ ય ી 
લલીતભાઇએ અને બી  િમ ો િચંતા કરતા હતા, એના માટે રા ય સરકારે પણ િતબ તા સાથે આ વખતના બજટેની અંદર 
સુિનિ ત સોસ કરવા માટે જ ર પડયે તો કયાંક ડેમ આધા રત નવી યોજનાઓ બનાવવા માટે, જ ર પડે બ ક પાઇપ લાઇન 
નાંખી ચો ખુ,ં શુ  પીવાનું પાણી છેવાડાના ગામડા સુધી મળી રહે, તે માટે આ વખતના બજટેમા ં મુ યમં ી અને નાયબ 
મુ યમં ીએ આયોજન કયુ છે. નવા સોસ શોધવા માટે કદાચ સોસ હોય અન ેપાણી ખટૂી ગયું હોય, પાણી ઓછ થયું હોયુ ં , તો 
એવા સોસની મતા વધારવા માટે આ વખતના બજટેમા ંમુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ીએ ગવાઇ કરી છે. ખાસ કરીન ે
આંત રક પીવાના પાણીની નલના મા યમથી ઘર સુધી પીવાનું પાણી મળી રહે તે માટે આંત રક પીવાના પાણીની યોજના માટે 
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જ ેઅનુસૂિચત િત અને અનુસિૂચત જન િતના િવ તારના ગામડા હોય છે, એની અંદર લોકફાળો ભરવાનો હોતો નથી. એવા 
ગામડામા ંઆ યોજનાનું ઝડપથી અમલીકરણ થાય, સરવ ેથાય અને સરવે થયા પછી નલસે જલના મા યમથી ગામડાઓન ે
પીવાનું પાણી મળ ેતે માટે ૧૦ ટકા રકમ ભરવાની હોતી નથી, એમને માફી આપી છે. એવી બી  વાત મૂકવા માગંુ છ કે ગઇ ુ ં
વખત નાણામં ી ીએ અમન ેછટ આપી હતી કે જ ેગામડામા ંરપૂ ૦થી કદાચ વધારે અનુસૂિચત િતની વસિત હોય તો યા ં
૧૦ ટકા લોકફાળો ભરવાનો હોય છે એમાંથી છટ આપવીૂ . એવો િવ તાર હોય યા ંવા મોની યોજના લાગુ કરી શકાય. ગામન ે
આંત રક પીવાના પાણીની સુિવધા ઉભી કરી શકાય તે યોજના માટે નાણામં ી ીએ છટ આપી છેૂ . એનાથી ઝડપથી 
અમલવારી થાય અને સમયબ ની વાત થઇ. ી િવણભાઇએ િચંતા પણ ય ત કરી. તો ઝડપથી અમલવારી થાય એના 
માટે િજ ા ક ાએ અન ેઅમારા િવભાગ ક ાએ જ ેઝોન ક ાએ સ ાનું  િવકે ીકરણ કયુ છે. નીચેના અિધકારીઓ પણ તેની 
સ ા મયાદામા ંઆવતી રકમ યાં જ મંજર કરી શકે અને બોડ કે સરકાર સુધી આવવું ન પડે તેવું આયોજન કયુૂ  છે. આ વા મો 
યોજનાની ઝડપથી અમલવારી થાય, આંત રક પેયજળ યોજનાઓની ઝડપથી અમલવારી થાય એટલા માટે નીચેની ક ાએ 
સ ાઓનું િવકે ીકરણ કયુ છે. તેની સાથે સાથે સમયસર ામ સિમિતઓ બન,ે ગામડામા ં પીવાના પાણીની પાણી 
સિમિતઓ બન,ે તેના સરવનેી કામગીરી થાય તેના માટે અન ે જદી જદી એજ સીઓના ભાવ મા યા છેુ ુ . ટક સમયમા ં આ ૂં
એજ સીઓ ફાઇનલ થશ ેતો તેના મા યમથી આ પાણીની સિમિતઓ તેના ભાવ ન ી કરી શકે અને તે ગામમા ં તેનો સરવ ે
કયા પછી આ નલ સે જલ અન ેઆંત રક પેયજળ યોજના મારફતે પાણી આપી શકાશ.ે તેના માટે અમારો િવભાગ ખૂબ િચંિતત 
છે. માનનીય ઋિ વકભાઇ વાત કરતા હતા તે માટે અમારો િવભાગ કામ કરી ર ો છે. આ બધી કામગીરી કરવા માટે, આંત રક 
પીવાના પાણીની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા માટે તેમા ંલોક ગૃિત ખૂબ મહ વનો ભાગ ભજવ ેછે. એટલા માટે અમે પણ આનો 

ચાર અને સાર થાય, મી ડયા મારફતે, ટીવી ચેનલો મારફતે, શાળાઓમા ં બાળકો મારફતે તથા વિૈ છક સં થાઓના 
મા યમથી આનો પૂરતા માણમા ં ચાર અન ે સાર થાય અન ેગામડાની અદંર આંત રક પેયજળ સુિવધા ઉભી કરવા માટે 
ઝડપ આવે તેના માટે અમે કામગીરી કરી ર ા છીએ. આના માટે અમારા બોડમા ંઅન ે િવભાગમા ંનકકી કરવામાં આ યુ ં છે. 
આવા મા યમો મારફતે જન ગૃિત કેળવાય, લોકો આમાં ભાગીદાર બને તેના માટે તથા પીવાના પાણી માટેની સુિવધાઓ 
સમયસર પૂણ થાય તેના માટે અમે િચંતા સેવી ર ા છીએ. કયાંકન ેકયાંક જ ે યિ તગત સોસ હોય છે તે સોસ સૂકાઇ જવાના 
કારણે ઘણી વખત આવી સમ યાઓ ઉભી થાય છે. તેવુ ંન બને એટલા માટે અમે યિ તગત સોસમાંથી પીવાનું પાણી ન મળ ે
તો તેના માટે તેને જથ યોજનાઓ સાથે ડવાનું કામ હાથ ધયુ છેૂ . માનનીય ડૉ. ષીયારા  કહેતા હતા તેમાં હ કહેવા માગંુ છ ું ંુ
અને તેમની વાતમાં કોઇ સેપરેટ યોજના હોય તો તેને જથ યોજના સાથે ડીનેૂ , પાણીનો સોસ સૂકાઇ ગયો હોય તો બી  
યોજના સાથે ડીને ગામડામા ંપીવાના પાણીની મુ કેલી ન પડે અને ગામ સુધી પીવાનું પાણી મળ,ે ગામમાં જ ે ટોરેજ કે 
સ પ હોય તેના મારફતે પીવાના પાણીના િવતરણની યવ થા ઉભી થાય તેના માટે અમે અમારા િવભાગ મારફતે િચંતા કરી 
ર ા છીએ અન ે તેમા ંઆગળ વધવા જઇ ર ા છીએ. માનનીય અ ય ી, બે- ણ વાતો બી  પણ આવી. ખાસ કરીન ે
સૌરા  અને ક છની વાત થઇ. આ દેશના ધાનમં ીએ જ ે તે વખતે પીવાના પાણીની િચંતા કરી, આજ ે દેશમાં પણ 

ધાનમં ી અને અહ  મુ યમં ી અને નાયબ મુ યમં ી પીવાના પાણી માટે િચંતા કરી ર ા છે. ક છમાં નમદાની કેનાલ 
મારફતે ટ પર ડેમમા ં પાણી નંખાય અન ે તેના મા યમથી બાકીના િવ તારોમાં બ ક પાઇપ લાઇન નાંખીન ે છેવાડાના 
િવ તારોમા ં પીવાનુ ં પાણી મળ ે તે માટેની ગવાઇઓ અગાઉના બજટેમાં કરી હતી તે કામ ચાલ ુ છે અન ે િવશેષમા ં બી  
સુિવધાઓ માટે આ વખતે આવા સોસ ઉભા થાય તેની ગવાઇઓ હાથ પર લીધી છે. અહ થી વાત થઇ અને ડૉ. ષીયારા 
સાહેબે વાત કરી તેમાં ખાસ કરીને જ ેઆ દવાસી િવ તારો છે તેના માટે પણ અમે િવચારી ર ા છીએ. કડાણા ડેમથી, નમદા 
કેનાલ અથવા તો બી  કોઇ બ ક પાઇપ લાઇન મારફતે યા ંપાણી પહ ચી શકે તેવી શકયતાઓ ન હોય તો યા ંકોઇ ડેમની 
અંદર પીવાના પાણી માટેની જથ યોજના બનાવવાની થતી હોય તો િવચારીશુંૂ . ટેકરાવાળા િવ તાર હોય યાં પાક ટકચર ુ ં
કરીન,ે ઇ ટેક વેલ કરીને અથવા તો યાં પાઇપ લાઇન નાંખીને ડેમ આધા રત જથ યોજના બને અને ગામને પીવાનું પાણી ૂ મળ ે
તે માટે આ વખતના બજટેમા ં ગવાઇ કરી છે. ડૉ. ષીયારા સાહેબની જ ેિચંતા છે તેમાં હ ચો સ કહીશ કે તેમા ંઅમે િવચારી ું
ર ા છીએ. આપના િવ તારની જ ેમુ કેલી છે તેની િવગતો અમારી પાસે છે અને તેના માટે આ વખતે નવા સોસ ઉભા કરીન ે
પીવાના પાણીની િચંતામુ ત કરવા ય નો કરીશુ.ં અગાઉ ઘણા બધા માનનીય ધારાસ ય ીઓ તરફથી રજઆતો આવતી ૂ
હતી. કોઇ ગામની વસિત ૧પ૦૦થી વધારે હોય અને તે ગામની અદંર ચી ટાંકી બનેલી હોય, તે વખતે ટાંકી બનાવવા માટેની 
છટછાટ હતીૂ . વ ચે િવભાગમાંથી એવું ન ી કયુ કે ગામની વસિત ઓછી હોય તો ચી ટાંકી બનાવવી નહ . તેની પાછળના 
જદા કારણો હતાુ . સમય આવશે યારે તે હ કહીશું . અમે ફરી વખત બોડમાં િનણય કય  કે જ ેગામની અંદર ખાસ કરીને વા મો 
યોજનાની અમલવારી થતી હોય, આંત રક પેયજળ યોજનાની અમલવારી થતી હોય તેવા ગામની અંદર કયાંય ૧પ૦૦ કરતા ં
વધારે વસિત હોય તો તે ગામની અંદર ચી ટાંકી આપવી તેવી છટછાટ આપી છેૂ . ૧૫૦૦થી વધારે વસિત છે એવા ગામમા ં

ેવીટીથી પાણી મળે એ માટે પણ અમારા િવભાગે િવચાયુ છે અન ેએ માટેની છટછાટ પણ આપી છેૂ . અ યાર સુધી એવું હતંુ કે 
એક ગામ હોય અને યાંથી દૂર સુધી પ  હોય એ પરામા ં યાં પાણી મળવા માટેની મુ કેલીઓ હતી. એમા ંઆ વખતે અમે એવુ ં
ન ી કયુ છે કે, જ ે ગામથી કદાચ એકાદ િકલોમીટર કે બે િકલોમીટર દૂર પ  હોય તો એ પરાને પહેલા પાણી પુરવઠાના 
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મા યમથી ડવું અને એ ગામને પણ વા મોના મા યમથી આંત રક પીવાના પાણીની સિુવધા ઉપલ ધ થાય એ રીતે ગામની 
સાથે પરાન ેપણ સાંકળી લઇ અને યાં પણ રહેતા લોકોને ચો ખુંન ેશુ  પીવાલાયક પાણી મળ ેએ રીતનું આયોજન અમે આ 
વખતે કયુ છે અને આ િચંતા જ ે ય ત કરી છે એ માણે લોકોને પીવાનું પાણી મળે એ માટે અમે િતબ  છીએ. અ યાર સુધી 
જ ેઅમારી જની યોજનાઓૂ  બની હતી એ યોજનાઓ ા ય િવ તારમા ંખાસ કરીને યિ તદીઠ એક દવસ ે૫૫ િલટર પાણી 
આપવામાં આવતંુ. પરતુ હમણા ંડોકટર ષીયારા એવું કહેતા હતા કે ગામડામાં માણસની સાથ ેપશુઓની પણ િચંતા કરવી ં

ઇએ તો આ વખતની અમ ેજ ેયોજનાઓ નવી બનાવી ર ા છીએ અથવા તો મોડીફાઇ કરી ર ા છીએ એ બધી યોજનાઓ 
હવે પછીથી અમે પશુઓને પણ યાનમાં રાખીને યિ તદીઠ એક દવસમાં ૧૦૦ િલટર પાણી ા ય િવ તારમાં આપવું એવો 
િનણય કય  છે અને એ માણેની હવેની નવી બધી જ યોજનાઓ બનવાની છે. મોડીફાઇ કરી ર ા છીએ એ યોજના પણ આજ 
રીતે બનવાની છે એટલ ેએના માટે જ ેએમણે િચંતા કરી છે ચો સ એ બાબતે બોડ અને સરકારે િચંતા કરી છે અન ેઆગામી 
દવસોમા ં આ યોજના આ રીતે કાયરત થવાની છે. માનનીય અ ય ી, હમણા ં અમારા બહેન અહ થી વાત કરતા હતા કે 

દ રયામાં ઘ ં બધંુ પાણી છે પણ પીવાલાયક નથી, ારવાળું છે. હમણાં તાજતેરમાં જ માનનીય મુ ય મં ી ીની ઉપિ થિતમા ં
ડી-સેિલનેશન એટલે દ રયાના ખારા પાણીને મીઠ કરીને પીવા માટે કઇ રીતે આપી શકાય એ માટે આપણી રાજય સરકાસરે ુ
એક લા ટનુ ંક છ િવ તારમાં અમ ેઅિ મે ટ કય ુછે અને આગામી દવસોમા ંદ રયાનુ ંખા  પાણી મીઠ કરીન ેઆપી શકાય ં ંુ
એ માટેનો એક નવો સોસ ઉભો કય  છે એટલે એ િવ તારમા ંઆગામી દવસોમા ંપીવાના પાણીની મુ કેલી ન પડે એ માટે 
રાજય સરકારે િચંતા કરી છે. કેટલાક મારા િમ ો ી લલીતભાઇ અને બી  િમ ોએ િચંતા કરી છે. એમાં હ એટલું જ કહીશ કે ું
એમણે જ ેખાસ કરીને પીવાલાયક પાણી નથી એવા િવ તારો છે જતેપુર વગેરે એના માટે પણ યાં જ ેડા ગ ઉ ોગ છે એના 
સહયોગથી રાજય સરકારે ન ી કયુ છે કે આ ડા ગનુ ં ગંદ ુપાણી યાં નદીમાં વહેવડાવવાના બદલ ેજતેપુરથી પાઇપ લાઇન 
લઇને દ રયામાં દૂર સુધી લઇ જઇને નાંખવામાં આવશ,ે જથેી પીવાનું પાણી દુિષત ન થાય એ માટેનું પણ અમે આયોજન કય ુ
છે. માનનીય અ ય ી, એક જ િમિનટ, આ સંક પ એવો છે કે, ખાસ કરીને અમારા િવભાગને ખૂબ ઉપયોગી છે અને એટલુ ંજ 
નહ  લોકો માટે ખૂબ હતકતા છે. સમયબ તા સાથ ેદેશના માનનીય ધાનમં ી ીએ વષ ૨૦૨૪નુ ં યારે િમશન લીધંુ છે 
યારે રાજય સરકારે વષ ૨૦૨૨ સુધીમાં પૂણ કરવા માટેનું અિભયાન શ  કયુ છે એ અિભયાન પૂણ થાય એવો આ સંક પ 

સરસ મ નો છે માટે માનનીય િવણભાઇ આ જ ેસંક પ લઇને આ યા છે એ સંક પનો હ વીકાર ક  છું ં ંુ . 
 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 

  અ  ય ી : સંક પનો વીકાર કરવામા ંઆવે છે.  
િવડીયો ઇ ટી ેશન એ ડ ટટ વાઇડ એડવા સ િસ યો રટી ોજકટ ે ે (િવ ાસ) અંગે 

 ી અરિવંદ છો. પટેલ(ધરમપુર) : માનનીય અ ય ી, હંુ મારો નીચે મુજબનો સંક પ રજ ક  છૂ ું ં .  
 માનનીય અ ય ી, િવડીયો ઇ ટી ેશન એ ડ ટેટ વાઇડ એડવા સ િસ યુરીટી ોજકેટ (િવ ાસ) CCTV 
આધા રત સવલ સ અને ટા ફક મેનેજમે ટ મારફત રા યમા ંકાયદો અને યવ થાની ળવણી માટેનો મહ વનો ોજકેટ છે.  
 આ ોજે ટ અંતગત રા યના ૩૪ િજ ાના મુ ય મથકો ઉપરાંત અબંા , પાવાગઢ, પાિલતાણા, સોમનાથ, ારકા 
તથા ડાકોર જવેા યા ાધામો તેમજ ટે યુ ઓફ યુિનટીને આવરી લેવાયેલ છે. ોજે ટ અંતગત અંદાજ ેસાત હ ર CCTV 
કેમેરા પૈકી અદંાજ ેછ હ ર CCTV કેમેરા ઇ ટોલ કરી દેવાયેલ છે. રા ય તરના કમા ડ અને કટોલ સે ટર બનાવવાની ં
કાયવાહી હાલ રી છે. જનેી સાથે િજ ા ક ાના કમા ડ અને કટોલ સે ટરને ડવામાં આવનાર છેં . સમ  ોજે ટ પાછળ 
અંદાિજત િપયા ૩ર૯ કરોડનો ખચ થશ.ે  
 ‘ િવ ાસ’  ોજે ટ ગુનાઓની તપાસ અને ગુનાઓ થતા અટકાવવામા,ં ટા ફક િનયમનમા,ં યા ાધામોમા ંમળેાવડા 
સમયે થતી ભીડન ે કાબૂમા ં લેવા, િબનવારસી સામાન કે વ તુ ડીટે ટ કરવા, ર ગ સાઇડ ચાલતા વાહનને શોધવા, 
ગેરકાયદેસર પાક થયેલ વાહનને શોધવામાં તેમજ િતબંિધત િવ તારમાં યિ ત, વાહન કે અ યા સાધનો ારા થતી 
ઘૂસણખોરી શોધી કાઢવા સહાય પ થશ.ે આમ, આ ોજે ટના અમલીકરણથી રા યના જદા જદા િજ ાઓમાં કાયદો અન ેુ ુ
યવ થાની ળવણી અથ અ તન સિુવધા ા  થશ.ે  

 સાયબર એ યોડ આિસ ટ સ સિવસ હે પ લાઇન ફોર િવિ ટ સ એટ શોટ ટ ટાઇમ (સાયબર આ ત) રા યના 
તમામ નાગ રકોન ે સાયબર સુર ા પૂરી પાડવા અને સાયબર ાઇમના ગુનાનો ભોગ બનનાર તમામ નાગ રકોને વ રત 
મદદ પ થવા માટેનો અ ય એક ોજે ટ જનેો શુભારભ યુઆરીં -ર૦ર૦મા ંકરવામાં આવેલ છે.  
 આ ોજે ટ અંતગત સાયબર ાઇમ િ વે શન યુિનટ આરોપીના મોબાઇલ નંબરનું એનાિલસીસ કરી નાગ રકોન ે
ગુનાનો ભોગ બનતા અટકાવવા માટે સચેત રહેવા સૂચના આપે છે. યારે સાયબર ાઇમ ઇિ સડ ટ ર પો સ યુિનટન ે
સાયબર ાઇમનો ભોગ બનનાર નાગ રક નંબર ૧૦૦ અને નવરિચત ૭ િજ ા માટે નંબર ૧૧ર મારફત સાયબર ાઇમ અંગેની 
ફ રયાદ કરી શકે છે. જ ેસંદભમાં સાયબર ાઇમના િન ણાત ારા જ રી મદદ પૂરી પાડી પેમે ટ લોક કરાવવાના ય ન થાય 
છે.  
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 ખાસ કરીન ે મ હલાઓ, ત ણ યુવાનો/યુવતીઓન ે મોબાઇલ ફોન, ક યુટર કે ઇ ટરનેટ જવેા મા યમો વડે 
ડરાવવાના, ધમકાવવાના, અપમાન કરવાના કે ગુ સો ે રત કરવાના મેસેજ સંદભમાં પણ એ ટી સાયબર બુલ ગ યિુનટ 
ઉપરો ત હે પલાઇન નંબરો ારા યો ય ટેકિનકલ માગદશન આપે છે તેમજ કાનૂની કાયવાહી પણ હાથ ધરે છે.  
 આ ઉપરાંત અલગ અલગ રા યોના આરોપીઓ પકડવા, ગુનાન ેલગતા પૂરાવા મળેવવા, સમ સ કે વોર ટ માટે 
મદદ મેળવવા કે ગુનાની તપાસ દર યાનની જ રયાતો માટે તેમજ સાયબર મીનલ ારા લોકોન ેસાયબર ાઇમનો ભોગ 
બનતા અટકાવવા સાયબર ાઇમ કો-ઓ ડનેશન પોટલ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.  
 આમ, સાયબર ાઇમ સંબંિધત ગુનાઓન ે અટકાવવામા,ં ભોગ બનનાર યિ તઓને સહાય પ થવામા ં અન ે
નાગ રકોની સાયબર સુર ા માટે સાયબર આ ત ોજે ટ વરદાન પ બની રહેશ.ે  
 ઇ-ગુજકોપ એ લીકેશન એક િવિશ  કારની એ લીકેશન છે. જમેાં ગૃહ િવભાગના તમામ ખાતાના વડાઓની 
કામગીરીન ે આઇ.ટી. સાથ ે સાંકળવામાં આવી છે. ઇ-ગુજકોપ ોજે ટમાં કલ ુ ૧૬ મે ડેટરી સિવસ અન ે િસટીઝન સે ટીક 
સિવસન ે આવરી લેવામા ં આવેલ છે. જમેાં એફ.આઇ.આર. ન ધાયા બાદ િસટીઝન પોટલ ઉપર ર૪ કલાકમાં ૧૦૦ ટકા 
એફ.આઇ.આર. ઓનલાઇન ઉપલ ધ થાય છે. આ ોજે ટમા ં ૧૬ લાખથી વધુ તહોમતદારોની િવગતો, ખોવાયલેી 
યિ તઓની િવગતો, વાહનોની સંપૂણ મા હતી વગેરેનો સમાવશે થાય છે. ધાનમં ી ીના ‘ ‘ ગિત ડેશબોડ’ ’  હેઠળ 

ગુજરાતની કામગીરીનુ ંમૂ યાંકન થતા ંસતત થમ થાન ેરહેવા પામેલ છે.  
 પોલીસ ખાતાની કામગીરીને અ તન તકનીકોના ઉપયોગથી વધુ અસરકારક અને િસટીઝન સે ટીક બનાવવા માટે 
પોકેટ કોપ તથા િસટીઝન ફ ટ જવેી મોબાઇલ એ લીકેશન કાયરત છે. પોકેટ કોપ અંતગત પાસપોટ વેરીફીકેશન, ગુનેગારની 
ઝડપી અને િબનચૂક શોધ, ગુમ થયેલા યિ તની શોધ અને વાહન શોધ જવેી સિુવધાઓ ઉપલ ધ છે. િસટીઝન ફ ટ એપ 
થકી નાગ રકોને પોલીસ ટેશન ગયા વગર ચોરાયેલ/ગુમ થયેલ િમલકતની અર , ડાઇવર, ઘરઘાટી, ભાડઆતની ન ધણી ૂ
વગેરે સુિવધાઓ મળી રહે છે.  
 આમ, સામા ય જનન ેસહાય થાય તેવા િવિવધ ોજે ટોનો જનોમા ંયો ય ચાર અને સાર થાય અન ેલોકો 
તેનો વધુમા ંવધુ લાભ લઇ સાયબર ાઇમનો ભોગ બનતા અટકે તે માટે જ રી આયોજન કરવા આ સભાગૃહ રા ય સરકારન ે
અનુરોધ કરે છે.  

સંક  પ રજ કરવામાં આ  યોૂ . 
 અ  ય ી  : ી અરિવંદભાઇ, વાંચવા નહ  દ  હો હવ.ે  
 ી અરિવંદ  છો. પટેલ(ધરમપુર) : માનનીય અ ય ી, ભૂતકાળની સરકારમા.ં.   
 અ  ય ી  : એવું ક ા પછી મ બધાને વાંચવા દીધંુ છે. બધા તૈયારી કરે એટલા માટે કહ છું ંુ . 
 ી અરિવંદ  છો. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ભૂતકાળની ક ેસની સરકારમાં જ ેરીતે જ ેગુનાખોરી થતી હતી તેમા ં
આપ સૌ ણો છો અને આપ તો િવ ાન વકીલ છો. 
 અ  ય ી : વાંચીને બોલો, જ ેકહેવું હોય તે બોલો. િવપ  કહે તેના કરતા મારે જ તમને ના કહેવું ઇએ. 
 ી અરિવંદ છો. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ભૂતકાળમા ં રાજયમાં કાયદો અને યવ થા ચા યો ગયો હતો અન ે
માફીયા અને અસામાિજક ત વો વધી ગયા હતા. વષ ૨૦૦૧થી માનનીય નરે ભાઇ અને ી અિમતભાઇની ડીએ આવા 
અસામાિજક ત વો સામે સખત મહેનત કરવા માટે પોલીસદળનું મનોબળ વધાયુ છે અને રદાર દબાણના કારણે કોમી 
રમખાણો ભૂતકાળ બની ગયા છે અને યવિ થત કાયદો અને યવ થાની થાપના થઇ છે.  
 માનનીય અ ય ી, ગૃહના મુ યમં ી ી અને ગૃહ ધાન ી દપિસંહ ડે  અન ે ગુજરાતની પોલીસને આ 
યવ થા કરવા બદલ હ અિભનંદન પાઠવું છું ંુ . સાયબર સીકયુરીટી માટે ગુજરાત પોલીસનો આ ત અને િવ ાસ ોજકેટ શ  

કય  જનેો હેતુ સાયબર ગુનાથી બચાવવા માટે સાયબર સુર ા વધારવાનો છે. આ સમાજમાં શાંિત, સલામિત સુિનિ ત કરવા 
માટે કાયદો અન ે યવ થાનુ ંયો ય પાલન કરવુ ંજ રી છે. જમે જમે બદલાતા સમયમા ંસાયબર ાઇમના વૈિ ક પડકારો ઉભા 
થયા છે, કાયદો અને યવ થાની િ થિત િનયં ણમાં રાખવા માટે ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ રી છે. ગુજરાત 
સરકારની પહેલ જમે આ ત િવ ાસ ોજકેટ આ દશામા ં ફળદાયી બનશ.ે ગુજરાત દરેક ે માં અ ેસર ર ુ ં છે અને આ 
રાજયના ત કાિલન મુ યમં ી ી અને હાલના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી ારા આ શ  કરાયેલ આ ોજકેટ હેઠળ 
સીસીટીવી ારા એક જ યાએથી રાજયના અનેક શહેર અન ે દરેક વ તુનુ ં િનરી ણ અને િવ ેષણ કરી શકાય છે. દશેની 
સલામત રાજયની છબી ગુજરાતની છે. બદલાતા સમયમાં સાયબર ાઇમ ે ે વૈિ ક પડકારો ઉભા થાય છે. આ ોજકેટ મા  
આ ે માં ગુનાખોરી કાબૂમાં રાખવા માટે ઉપયોગી થશે જ પરતુ સાયબર ાઇમથી પી ડત લોકોન ેિવ ાસપૂવક પણ ખાતરી ં
આપશ.ે  
 માનનીય અ ય ી, આ ત અને િવ ાસ ોજકેટ ઓન લાઇન છેતરિપંડી અને સાયબર ાઇમ ારા લોકોન ે
છેતરનાર ગુનેગારોન ેપકડવા માટે મહ વનુ ંબનશ.ે આમ િવ ાસ ોજકેટ રાજયની ની સરુ ા માટેનો િવ ાસ વધારશ.ે  
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 ી િવર ભાઇ ઠ મરુ (લાઠી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય અરિવંદભાઇ પટેલ એક ખૂબ જ સરસ મ નો 
સંક પ લઇને આ યા છે તેમાં હ અનુમોદન સાથ ેમારાું  િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છૂ ુ ં . 
 માનનીય અ ય ી, હ તો ી જઠેાભાઇ પણ મં ી થાય એવુ ં અનુમોદન કયારનો આપંુ છું ંુ , મારા િમ  છે. 
(અંતરાય) આ દેશના વગ થ વડા ધાન ી રા વ ગાંધીએ એકવીસમી સદીમા ંલઇ જવા માટેનું તે વખતે જ ે વ નું યુ હતંુ 
અને તે વખતે હ દુ તાનન ેમુ ીમાં લાવવા માટેના તેમના વ નના કારણ ેએકવીસમી સદીમા ંક યુટર યુગ લાવવા માટેનુ ં  
કોઇએ િવચાય ુહોય તો હ અિભનદંન આપંુ છું ંુ . વગ થ રા વ ગાધંીએ આ કામગીરી કરી છે અન ેઆજ ેએ િવચારો કાયરત 
થયા છે. મોબાઇલ યુગ આ યો યારે હ ધાું રાસ ય હતો તે વખતે લીધેલો મોબાઇલ નંબર આજ ે પણ ચાલી ર ો છે. વષ 
૨૦૦૧મા ંયાહ શું છે તે ખબર નહોતી યારે યાહ ડોટ કોમની તે વખતે બનાવેલુ મા  એડેસ આજ ેપણ ચાલી ર ું છે અને યારે ુ ુ ં
મા  દ હીમા ંજ શ  થયેલ હતંુ. હ ઇફકોનો ડાયરેકટર હતો અન ેઇફકોએ પહેલી શું આત કરી હતી તે વખતની આ સાયબર 
અને બે ક ગની બધી િસ ટમમાં તે વખતનું અનુમોદન આપીએ છીએ યારે ી અરિવંદભાઇને હ ખરેખર અિભનંદન આપીશું . 
આ દુિનયા અ યારે મુ ીમાં આવી રહી છે યારે ગુજરાતમાં આટલ ુબધંુ મોડ થયું છે એકવીસમી સદીમાં લઇ જવા માટેનંુ તે ું
વખતનું વ નુ ં વગ થ રા વ ગાંધીનું વષ ૧૯૮૫-૮૯માં પણ ઘ ં મોડ થયું છે છતાં પણ શ  થયું છે તેનું મને ગૌરવ છે ું
અને શ આત આગળ વધે તેવી હ આ સભાગૃહની લાગણી યકત ક  છું ં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, સમ યાઓ ઉભી થતી ય છે અને જમે અનુભવો થતા હશે એ અનુભવમાંથી આપણે બહાર 
આવીશુ.ં સાત િજ ાઓ પસંદ થયા છે, બાયપાસ બનેલો અમરેલી િજ ો પણ જયાંથી જ ે િવ તારમાંથી હ િતિનિધ વ ક  ું ં
છંુ, એ પસંદ થયો છે. પીપાવાવ પોટ એ બહ િવકાસશીલ પોટ છેુ , દુિનયાનું મોટામાં મોટ પોટ બનવા તરફ આગળ વધી ર ુ ંું
છે. અ યારે  આખા દેશમાં ડબલ ડેકર ક ટેનર ગુડઝ ટેન ચાલતી હોય તો પીપાવાવથી ચાલ છે અન ેએના માટે તે વખતનુ ં
જ.ેવી. એટલે કે ઇ ટ વે ચર સરકારે રેલવે સાથે કયુ હોય તો અમારા પીપાવાવ પોટ સાથે અમારા િજ ા સાથે કરેલુ,ં ઇ ટ 
વે ચર પહેલ-વહેલું રેલવેએ કરેલુ.ં આ જ ે ટે કરો િનકળે છે એ બાયપાસમાં િનકળે છે, યારે જ ેકેમેરા ફટ થયા છે એ નીચા 
ફટ થયા છે યારે મારે ગૃહ મં ી ીને કહેવું છે કે, એની જ ે ચાઇ છે એ ચાઇ ઓછી હોવાના કારણ ેઘણી વખત ડબલ ડેકરનુ ં

ટે કર િનકળે યારે ટા ફક મ થાય, મ કલેકટર ીને પણ પ  લ યો છે કે કેમેરા સારી બાબત છે, કોઇ પણ ગુનો કરતો 
યિકત હશે તો એને પકડવા માટેની આ બાબત છે પણ એના માટે પણ જ પર લગાવવાની િસ ટમ લાવવી ઇએ, જવેી રીતે 

આપણી રેલવે ચાલે છે, ઇલેક ટક રેલવે એનો જ પ આવે તો એન ેઇલેક ટક આપના  જ પરથી થોડ ચંુ થઇ ય છે એ ં ંુ
િસ ટમ  કરવામા ંઆવે અન ેજ પર લગાડવામાં આવ ેતો ક ટેનરન ે રોકવુ ંન પડે અન ેટા ફકની સમ યાઓમાંથી બાકાત 
રાખી શકાય. આ જ ેકામ શ  કયુ છે એમાં આવા ંજ પર પણ લગાડવામાં આવ.ે ગેરકાયદસેર પાિકગમા ંરોડ પર પાિકગ કરતા 
વાહનોને પકડવા માટેનુ ં આ એક સા  સાધન ક યું ટર યુગમા ંઆગળ વધી શકે તેમ છે.  
 માનનીય અ ય ી, મારે સાથો સાથ એ પણ કહેવું છે કે આપણી ટા ફક પોલીસ ચાલ ેછે, આ ટા ફકનુ ંકામ કરતા 
કમચારીઓ ટા ફકને રોકવા માટેનું કામ કરે તે બરાબર છે એની પ પર પણ સાયબર કેમેરા રાખવો ઇએ, જથેી કરીન ે
નાની-મોટી લેતી-દેતી થાય છે અને રોજ ક યુટરમાં આવે છે તેને રોકી શકાય, એ મં ી ીને કહેવા માગંુ છંુ. કોઇ પણ ટા ફક 
સમ યા માટે પોલીસ કામ કરે છે એના ફોટા સતત લેવાતા ય, મોટા ભાગની પ રિ થિત એ છે કે ગુનો કરનારા યિકતઓ તો 
છે જ પણ આ ગુનાને છાવરવાવાળો મોટો ગુનેગાર છે. ગુનાન ેછાવરે છે કોણ? એ છાવરવા માટેનુ ં  બંધ કરવામાં આવે તો 
ટા ફકની અને પોલીસની ગાડી પર એવો કેમરેા લગાડવામાં આવે કે જથેી કરીને એ પ૦ ફટ દૂર હોય તો પણ એનો ફોટો પડી ૂ
શકે. એ ફોટાને ઇ શકાય, ઘણી વખત રજઆત કરે છે કે અમ ેતો િનકળી ગયા પણ આમ કરવું પડયું તો એના કેમેરાૂ માં કેદ 
થયેલો ફોટો હશે તો ગૃહ ખાતાને ખબર પડશે કે આ ખોટ કોણ કરી ર ું છેું . આ કારની પ રિ થિતમાં આવો સરસ મ નો 
િવ ાસ ોજકેટ લાવવા માટેનુ ંએક વ ન યુ ંછે યારે હ એન ેઅનુમોદન સાથ ેમોટામા ંમોટી મુ કેલીઓ છે એ સાથેનંુ વણન ું
કરવા માગંુ છંુ.  
 એમણે ક ું છે કે મ હલાઓ અને ત ણ યુવાન યુવતીઓને મોબાઇલ ફોન કે ક યુટર કે ઇ ટરનટે જવેા મા યમ વડે 
ડરાવવા અને ધમકાવવાના યાસો ઘણા બધા થાય છે. સાચી વાત છે. કલની આજબાજમા ંમોટા સંકલોની આજબાજમા ંૂ ુ ુ ુ ુ ુ
નાની દકરીઓ ભણ ેછે. હમણા ંએક બનાવ એવો બ યો કે દકરીઓ બહાર િનકળ ેએટલ ેઅમુક લોકો એ કારના ફરતા હોય 
છે આ દકરીઓને િબ કીટ ખવડાવી દે અને દકરીઓને કયાંકને કયાંક લઇ ય એ કારની પ રિ થિત િનમાણ થાય છે. યા ં
પણ સીસીટીવી કેમરેા આવા મોટા સંકલોની આસપાસ સરકાર નહ  પણ ાઇવેટ પણ મૂકવામાં આવે એના માટે પણ સરકાર ુ
કાઇંક ધોરણ અપનાવ,ે કોઇ સબિસડીનુ ંધોરણ અપનાવે તો મોટા સંકલો ચાલે છે જયાં દકરા અને દકરીઓ ભણે છે યા ંુ
પણ  આ સીસીટીવી કેમેરા લગાડવામાં આવે તો દકરીઓની સલામતી સારી બની શકે તેમ છે.  
 માનનીય અ ય ી, મારે યા ંઅમરેલીમાં સંકલ છે એમા ંબનાવ બ યો કે દકરી બુ હાર િનકળે એટલ ેએને બે- ણ 
છોકરાઓ િબ કીટ ખવડાવી દ ેઅન ે દકરીને પાછા મોટરસાઇકલ પર લઇ ય, એક વાર એના મ મી-પ પાને યાલ આ યો, 
એમણે તપાસ કરી તો દકરી જવેી કલમાંથી બહાર િનકળી એટલે એક છોકરાએ એને િબ કીટ આ યુંૂ , એના મ મી - પ પા 
પહ ચી ગયા છોકરાને પકડી લીધો એનો મોબાઇલ હાથમાં આ યો પણ છોકરો ભાગી ગયો, મ પોતે પોલીસન ે ફોન કય , 
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મોબાઇલ હાથમાં આ યો છતાં પણ આજ ે એ છોકરો પકડાતો નથી. આ દકરીઓ માટેની સલામતીનુ,ં મ હલાઓનું ર ણ 
કરવા માટેની વાત છે. દકરી વહાલી દકરી છે, એવા ોગન ઉભા કરીએ છીએ, એમાં અમે પણ સંમિત આપીએ છીએ, દકરી 
એ તો વહાલી દકરી છે જ દકરા કરતાં પણ એ સમોવડી છે, મોટી છે, કારણ કે આ દકરી બે ઘરને સાચવતી હોય છે. યારે 
આવી દકરીઓ પર આ કારના  નાનપણમાં જ કોઇ યાસ થતા હોય તો રોકવા ઇએ.   અ યારે મોટામાં મોટી મુ કેલી 
એવી છે કે દકરી ૧૮ વષની થાય એટલે કોઇ ભાગેડ એને લઇ ય છે અને એને લઇ ગયા પછી ટપોરી લોકો એની સાથ ેુ
રિજ ટર મેરેજ કરી નાંખે છે, આ રિજ ટર મેરેજ કયા પછી દકરીઓનો બંધારણીય અિધકાર છે એમના માતા-િપતાની 
સંપિ માં પણ પોતે ભાગ માગે છે. ભાગ માગી શકે તેનો હ િવરોધ નહ  કું ં , પણ ટપોરી લોકો આ કરતા હોય છે એ લોકોન ે
રોકવા માટેનું મોટામાં મોટ સાધન હોય તો એ આ કેમરેા છેું . આ કેમરેા આખા ગુજરાતમા ંચાલ ુકરવામાં આવ.ે  
 વ.રા વ ગાંધીનું જ ે વ ન ક યુટર યુગમાં લઇ જવાનું વ ન હતંુ તો ગુજરાત એ તો ગરીમાવાળું ગુજરાત 
છે.ગાંધી-સરદારનુ ં ગુજરાત છે. બંધારણના ઘડવૈયા ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જનેે પણ ગાયકવાડ સરકારે ભણા યા 
હતા, આ એનું ગુજરાત છે. એવા ગુજરાતમાં આવા ઝડપી પગલાંઓ લેવાય અન ેતેના કારણ ેગુજરાત સા  બ યું છે યારે આ ં

કારની શ આત ગુજરાતમાં થઇ રહી છે તેને હ અનુમોદન આપવા સાથે ું એમાં જ ેનાની મોટી પોલીસ ખાતાની કામગીરી છે તેન ે
અ તન ટેકનીકના ઉપયોગથી વધુ અસરકારક બન,ે સીટીઝન સે ટીક બનાવવા માટે, પોકેટ કોપ અને સીટીઝન ફ ટ જવેી 
મોબાઇલ એ લીકેશન કાયરત કરવા માટે, જ ેનવા ૭ િજ ામા ં૧૧૨ મારફત સાયબર ાઇમ અંગેની ફ રયાદની સુિવધા ઉભી 
કરી છે તે માટે મારે ગૃહ ખાતાના મં ી ીને િવનંતી કરવી છે કે આવી કોઇપણ ફ રયાદ દાખલ થાય તો એની એફ.આઇ.આર. 
લેવામા ંઆવ.ે મોટામા ંમોટી મુ કેલી એ છે કે એફ.આઇ.આર. વધી જશ ેતો અમારી બદલી થઇ જશ.ે બહ મોટા ગુના થશ ેતો ુ
અમારી ઉપર તરાપ આવશ.ે એવુ ંપોલીસને લાગે છે અન ેએસ. પી. તરીકે અમન ેબદલી નાખવામાં આવશ,ે અમને પી. આઇ. 
તરીકે બદલી નાખશ,ે અમન ેપી. એસ. આઇ. તરીકે બદલી નાખશ ેએવો ભય રહે છે, એટલે એ લોકો એફ. આઇ. આર. ન ધતા 
નથી. એટલ ેપહેલા એફ. આઇ. આર. ન ધવામાં આ કારની છટછાટ મૂકવામા ંઆવે તો આ સંક પ લઇને આ યા છેૂ , જમે 
હમણાં એક સંક પ આપણે વીકાય  તેમ આ સંક પ પણ આપણે સવાનુમતે ગૃહમાં વીકારીને આમાં કડકમાં કડક કાયવાહી 
કરવામા ંઆવે તેવી લાગણી સાથ ેમારી વાત પૂરી ક  છં ંુ .   
 ી હષ ર. સંધવી(મજરાૂ ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ી અરિવંદભાઇ પટેલ જ ેસંક પ લઇન ેઆ યા છે 
તે સંક પને હ મા  અનુમોદન આપીને તેમાં મારો સૂર પૂરાવવા માગંુ છું ં ંુ . અમારા િસિનયર સ ય િવર ભાઇએ અમુક વાતો 
મુકી. સમાજ વનમાં અલગ અલગ કારના લોકો હોય છે. જ ેટા ફક પોલીસની વાત આ સભાગૃહની વ ચે મૂકવામા ંઆવી, 
હ માનું છ કે અનેું ંુ કવાર અનેક નાના મોટા િવષયો ઉભા થતા હોય છે. પરતુ આ ટા ફક પોલીસ ભર ઉનાળે ગરમી હોયં , ઠડી ં
હોય કે વરસાદ હોય, આપણે સૌ ઘરમાં દવાળી મનાવતા હોઇએ યારે ટા ફક પોલીસ ર તા ઉપર ઉભા રહીને શહેર સારી રીતે 
ચાલી શકે અને ટા ફક સારી રીતે ચાલી શકે તેના માટે એ કાય કરતા હોય છે. પણ અનેક િવષયો મૂકવામાં આ યા. વ.રા વ 
ગાંધીએ વ ના યા હતા. ....  
 અ ય ી : વરસાદ હોય, િશયાળો હોય કે ઉનાળો હોય તેના લીધે કોઇને ખોટ કરવાની છટ ન મળી શકેુ ૂં .  
 ી હષ  ર. સંધવી : ખોટ કરવાની છટની વાત જ નથીુ ૂં . મ મા  એ ક ું છે કે સમાજ વનમાં અલગ અલગ કારના 
લોકો હોય છે. આપણે હમેશા ટીકા કરતા હોઇએ છીએ પણ તેની સાથે સાથ ેસારી વાત પણ સભાગૃહની વ ચે મૂકવી ઇએ ં
એવું મા  માનવું છેં . આ રાજય સુખ અને શાંિતથી વે છે તેમાં ગુજરાત પોલીસનો આ રાજયની અદંર કયાંકને કયાંક એક 
અલગ જ ફાળો ર ો છે, મા  અન ેમા  નાની નાની વાતને લઇને આખા રાજયના ટા ફક પોલીસને બદનામ ન કરવા ઇએ 
તેવું મા  માનવુ ંછેં . અનેક િવષયો મૂકવામા ંઆ યા છે કે વ. રા વ ગાંધીએ વ ન યુ.ં ઘમા ં યુ ંકે ગતા ગતા યુ ં
તે મને યાનમાં નથી, બંધ આંખોએ યું કે ખુ ી આંખોએ યુ ંએ પણ અમારા યાનમાં નથી કારણ કે વ ના વા અન ે
વ ના ઇને તેને સાકાર કરવા એ આ દેશની જનતાની માંગ હતી પરતુ એ ન થઇ શકયુંં . પૃ વી પરના વ મા ની ખોરાક, 

પાણી, ઘ જવેી ાથિમક જ રયાત કરતાં પણ વધારે મહ વની છે સુર ાની જ રયાત. સુર ાના ધોરણોન ેવધારે ચોકકસ 
અને સુ ઢ બનાવવાના આશય સાથે શ  કરેલા આ િવ ાસ ોજકેટ એ અમારી સરકાર પર ગુજરાતની જનતાએ મુકેલા 
િવ ાસની ફલ ુતી છે. અમારી સરકાર કાયદો અને યવ થા જળવાય, ટા ફકનું સુપેરે સંચાલન થાય, િવ ડયો સામ ીના 
આધારે ગુનેગારોનું િવ ેષણ થઇ શકે. કોઇ ઘટના બ યા બાદ સી. સી. ટી. વી. ફટેજના મા યમથી અનેક એવી ઘટનાઓ છે ૂ
જ ેઘટનાના કોઇ ઠોસ સબૂત ન મળવાના કારણે એ ઘટનાઓને આ િવ ાસ ોજકેટના મા યમથી સી. સી. ટી.વી. ોજકેટના 
મા યમથી આ રાજયમા ંઅનેક ઘટનાઓના ગુનેગારો સુધી પહ ચવાનો મોકો મ ો છે. પોલીસ માટે ફ મી ડાયલોગ કહેવાય 
છે કે કાનનૂ કે હાથ બડે લંબે હોતે હૈ, ગુજરાતમાં કઇક અલગ છેં , ગુજરાત પોલીસ માટે એમ કહી શકાય કે, કાનનૂ કી નજરે ભી 
બડી તેજ હોતી હૈ, આ કારણ મા  અને મા  િવ ાસ ોજકેટની ફલ ુતી છે. એની વાત કરીએ તો હ સુરતથી આવું છું ંુ . સુરત 
શહેર અમા  ં િવ ાસ ોજકેટમાં જ ેસી. સી. ટી.વી. કેમેરા છે, આ દેશની અદંર અમા  સુરત રોલ મોડેલ બનેલું હતંુ અન ેં
ગુજરાત પોલીસ પણ આજ ેઆ દેશની અંદર આ ોજકેટને લઇને રોલ મોડેલ બની રહી છે. બદલાતા જમાનામાં આપણે ઇ 
શકીએ છીએ કે નાના બાળકો હોય કે વડીલો હોય, ઘરમાં તમામ લોકો ક યુટર અન ેમોબાઇલના મા યમથી પોતાની રોજ દી 
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નાની મોટી યવ થા કરવાની હોય છે તે મોબાઇલ અને ઇ ટરનેટના મા યમથી કરતા હોય છે. આપ ં રોજનું લાઇટ િબલો 
ભરવાનું હોય કે પછી બકનું ટા જકેશન હોય આ તમામ િવષયો આજકાલ ઓન લાઇનના મા યમથી વધતા ગયા છે. આ ઓન 
લાઇન મા યમથી આજના જમાનામાં કયાંકને કયાંક સાઇબર ાઇમ ેએક મોટી જ યા લીધેલી છે. આ સાઇબર ાઇમને નાથવા 
માટે પોલીસ ે જ ે યોજના બનાવી છે સાઇબર ાઇમ ઇિ સડ સ રી પો સ. માનનીય િવર ભાઇએ ક ુ ં કે ફ રયાદ લેવામા ં
આવતી નથી. એમને આ િવષય અને આ ોજકેટ માટે ણકારી લેવી ઇએ. આ ોજકેટના મા યમથી કોઇપણ યિકતએ 
િવચારવાનું નથી એને પેિનક થવાની જ ર નથી કે આની ફ રયાદ કયાં ન ધાશે એને મા ન ેમા  એક નંબર ઉપર ફોન કરવાનો 
હોય છે જ ેનંબરથી એક એન ે ટિકટ સાઇઝ આપવામાં આવ ેછે જનેે પોકેટ  કહેવામા ંઆવે છે એના મા યમથી એન ેમા ન ેમા  
પોલીસ ટેશન જઇન ે એ નંબર આપવાનો હોય છે એ નંબરથી એની ફ રયાદ દાખલ કરવામાં આવ ે છે. ગુજરાતની અંદર 
કોઇપણ ઓન લાઇન કે સાઇબર ાઇમની ફ રયાદ નકારવાની એવી કોઇ ઘટના અમારા યાનમા ં કે અમારા શહેરમા ં અમ ે
કયારેય ઇ નથી. અનેક એવા િવષયો િવ ાસના મા યમથી કયાંકને કયાંક કલીયર થયા છે. સુરતની એક ખૂબ જ વેદના કહંુ. 
સુરતમાં પાંડેસરા પોલીસ ટેશનમાં નાબાિલક છોકરી ડે રેપ થયો હતો. એ િવષય યાન ઉપર લેવા જવેો છે. આ નાબાિલક 
છોકરી ડે રેપ થયા પછી અનેક દવસો સુધી કોઇપણ સબૂત નહોતો મળતો. પરતુ અમારી ગુજરાતં  અને સરુતની પોલીસે રાત 
દવસ મહેનત કરીને બે હ રથી વધારે સીસીટીવીનું િનર ણ કરીને એક ગાડી દેખાય છે અન ેએ દેખાવાના મા  કારણથી એ 

ગુનેગાર સુધી પહ ચીને નાબાિલક છોકરી ઉપર રેપ થયો એના પાછળ જટેલા પણ ગુનેગાર હતા એ બધાન ેપકડવામાં આ યા 
છે.   
 આપ ં ગુજરાત આ ગુજરાત એટલ ેકે ગરવી ગુજરાત. આ ગરવી ગુજરાત પર સૌ ગુજરાતીઓન ેઅનોખો િવ ાસ છે. 
કારણ છે કઇક સમ યાઓના િનરાકરણ સચોટ અન ેફા ટ છેં . ગરવી ગુજરાત માટે યેક નાગ રકની સુર ા ખાસ છે. કારણ 
ગુનેગારોને સક માં લેવા કાયરત ગુજરાતની ી  આંખ સમાન આ ત અને િવ ાસં  છે અને એટલે જ ખોટ કરેલ દરેક ું
ગુનેગારને ગુજરાતમાં કયાં હાશ છે. આ ગુજરાત એટલ ેગરવી ગુજરાત છે. આપણા ગરવી ગુજરાતમાં થવા લા યા છે સાઇબર 
ાઇમના ઇરાદોઓ વ ત, કારણ કે આ ગુનાને સ ગતાથી પહ ચી વળવા ગુજરાત સરકાર પાસે છે આ ત જ ેબનાવે છે 

ગુજરાતના યેક નાગ રકની સુર ાને ખાસ. ખરાબ ઇરાદાઓ ઉપર નજર રાખવા સ ગ  હોય છે ગુજરાતની ી  આંખ, 
સમૂહ િવ ાસ. ગુજરાત છે આખો સ ગ એક છે િવ ાસ બી  છે સ ગ જ ેઆપે છે ગુજરાતને સુરિ ત પાંખો.  
 ી લલીત વસોયા(ધોરા ) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહમા ંમાનનીય સ ય ી અરિવદંભાઇ પટેલ જ ેસંક પ 
લઇને આ યા છે એમાં હ  મારા િવચારો રજ ક  છ અન ેએડવા સમાં આ સંક પને અનુમોદન એટલા માટે આપંુ છ કે કોઇ ું ં ં ંૂ ુ ુ
રાજયની સમૃિ નો આધાર રાજયની ની સુર ા ઉપર હોય છે. ગુનાખોરીનું માણ છે ા બે વષની અદંર આગલા વષ  કરતા ં
ગુજરાતની અંદર વ યુ ંછે. ગુજરાતની અંદર લૂંટના ર૪૯૧ બનાવો છે ા બે વષમા ંબ યા છે. હ યાના ર૦૩૪ બનાવો બ યા 
છે. આ ગૃહમાં સરકારે આપેલા આ આંકડા છે. સી.સી.ટીવી કેમરેા લગાડવાથી સો ટકા ગુનેગારોની અંદર ભયનો માહોલ ઉભો 
થશે એ વા તિવક વાત છે. ગુનાખોરી ઘટાડવા માટે સમ  ગુજરાતમાં સી.સી.ટીવી કેમરેાનું  નટેવક ગોઠવવું ઇએ. એના 
મા યમથી ગુનેગારો ઉપર અંકશ લાદવા માટે પોલીસે ય ન પણ કરવો ઇએુ . આ યોજના માટે આ ોજકેટ માટે સરકારે 
૩ર૯ કરોડ િપયા ફાળ યા છે. અનમુોદન આ યું છે, આ સચૂનો પણ ક  છં ંુ . કારણ કે, સરકાર આ યોજના બનાવ,ે એની 
અમલવારી કરાવ ેઅને એમા ં યાંક ખામી રહી ગઇ હોય તો િવરોધાપ ના સ યો તરીકે અમારા સૌની જવાબદારી છે કે, એમા ં
યાંય નાની-મોટી ખામીઓ, કારણ કે, દરેકના ચ મા અલગ અલગ હોય, એ ખામીઓ અમે ગોતતા હોઇ અન ેખામીઓ અમ ે

તમન ેસૂચનના પે આપતા હોઇએ યારે કયારેક એની અમલવારી થાય એમાં તમા  નામ પણ સા  થાય એટલા માટે આવા ં ં
સૂચનો અમ ે કરતા હોઇએ છીએ. સી.સી.ટી.વી. કેમેરાથી ટા ફક િનયમન થશ ે પણ સાથ ે સાથે પોલીસ ટેશનોની અદંર જ ે
કેમેરા લગાડવામા ંઆ યા છે એમાં ઘણા પોલીસ ટેશનો એવા છે કે, જનેી અંદર આવા કેમેરા બંધ છે અથવા તો એવું કાંઇક 
કરવું હોય તો બંધ કરી દવેામા ંઆવે છે.  
 ઘણા શહેરોની અંદર આ ોજે ટ અંતગત કેમેરા લગાવવા માટે ઉ ોગપિતઓ પાસેથી, દુષણ ફેલાવતા યુિનટો 
પાસેથી, ખનીજ મા ફયાઓ પાસેથી, ખાનગી શાળાઓ પાસેથી ફડ લેવામાં આવે છેં . આ ફડ પોલીસ ઉઘરાવતંુ હોય છેં . એન ે
કારણે પોલીસ ઉપર એમનો હાથ રહેતો હોય છે અન ે યાંકન ે યાંક ખોટ કરવામા ંપોલીસ પણ એમન ેસહયોગ આપતી હોય ું
એવું લાગી ર ુ ં છે. વધુ અમારા સ ય ી િવર ભાઇ બો યા એટલ ેમારે લાંબી વાત કરવી નથી. પરતુ આપના મા યમથી હ ં ું
માનનીય દપિસંહ ન,ે ગૃહમં ી ીને એક િવનંતી કરવા માગંુ છ કેુ ં , લોક ભાગીદારીથી જ ે ફડ ભેગંુ કરવામા ંઆવે એ ફડ ં ં
એવી કોઇ યિ ત પાસેથી લવેામા ંન આવે કે જ ે યાંકન ે યાંક એ ગુનાખોરીની અદંર સંડોવાયેલી હોય. માનનીય અ ય ી, 
માનનીય સ ય ી અરિવંદભાઇ જ ેસંક પ લઇને આ યા છે એમાં હ મા  અનમુોદન આપી મારી વાત પૂરી ક  છું ં ં ંુ . 
 ી રમણભાઇ ધુ. પટેલ(િવ પુર) : માનનીય અ ય ી, આ સ માનનીય સભાગૃહ સમ  િવ ાસ અન ેસાયબર 
આ ત ોજે ટનો સંક પ લઇને અમારા માનનીય સ ય ી અરિવંદભાઇ આ યા છે તેને હંુ મા  સમથન ક  છ અને મારા ં ં ંુ
િવચારો ય ત ક  છં ંુ . 
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 ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇના નેતૃ વમાં અમારા ગૃહમં ી ી 
દપિસંહ  સાહેબના મજબૂત નેતૃ વથી ગુજરાતમાં કાયદો અને યવ થા જળવાય અને ની શાંિત, સુખાકારી માટે 

મ મતાપૂવક આગળ વધી ર ા છે. હમણાં જ મારા િમ  ી લલીતભાઇ કહેતા હતા કે, ગુજરાતમાં ગુના વ યા છે, ગુનેગારોન ે
છાવરવામા ંઆવે છે. મારે ચો સ કહેવું ઇએ કે, અમારી સરકારે અસામાિજક ત વોન ેસખત હાથે ડામી દીધેલા છે. પહેલા 
દાદાઓના નામે િવ તાર ઓળખાતો હતો. આજ ેદાદાઓ ખોવાઇ ગયા છે અને ભા.જ.પ. સરકારમા ંદાદા ફ ત, "હનુમાન દાદા" 
છે. િમ ો યાદો કરો પહેલાં છાશવારે ગુજરાતમાં કફયુ હતો, આજ ે કફયુ એ ભૂતકાળ થયો છે. (અંતરાય) રોજ થતા હતા. 
રા યમા ં સરકાર ગૃહ િવભાગ ારા િવ ાસ અન ે સાયબર આ ત, ઇ-ગુજકોપ અન ે િસટીઝન પોટલ જવેા ટેકનોલો  
આધા રત િવિવધ ોજે ટો અમલમા ંમૂકેલા છે. આ ોજે ટો પૈકી હમણાં જ અમારા સ માનનીય કેિ ય મં ી માનનીય ી 
અિમતભાઇ શાહના હાથે જનેું ઉ ઘાટન થયુ ંછે. તેવા રા યમા ં૪૧ શહેરોન ેઆવરી લઇ િવ ાસ ોજે ટને અમલમા ંમૂ યો છે. 
તે રા યની  માટે ખૂબ જ મહ વનો છે. કાયદો અન ે યવ થાની ળવણી તથા નાગ રકોની સલામતીની િ એ િવ ાસ 

ોજે ટથી ઘણા ફાયદા છે. આ માટે અંદા ત ૬,૦૦૦ સી.સી. ટીવી. કેમરેા અન ે િવ ડયો એનાિલટીક સો ટવેરની મદદથી 
ગુજરાત પોલીસની કાયદ તા અને અસરકારકતામાં ન ધપા  વધારો થયેલો છે. આ ઉપરાંત ગુનાખોરીને અટકાવવામા,ં 
બનેલા ગુનાઓની તપાસમાં કેમરેાઓના ફટેજની મદદથી સમ  યા ઝડપી બની છેૂ . પ રણામ ે કાયદાની નજરમાંથી 
છટકવાનો ય ન કરતા સી.સી.ટી.વી. કેમરેાની બાજ નજરથી છટકી શકતા નથી.  
 માનનીય અ ય ી, આપણાં ગુજરાતની  ઉ સવ ેમી છે. ાળુ છે. એ ધાિમક થળો સાથ ે સંકળાયેલી 
લાગણીના લીધે રાજય સરકાર ારા મહ વના છ ધાિમક થળોએ સી.સી.ટી.વી. કેમેરા ગોઠવવામાં આ યા છે. જનેા કારણ ે
આવા ધાિમક થળો ઉપર એકઠી થતી ભીડને કાબુમાં લવેા માટે યો ય યવ થા ળવવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. િવ ાસ 

ોજે ટમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા િવ ડયો પૃ થકકરણો અને એનાિલટીકની મદદથી ગુજરાતની પોલીસે અલગ અલગ કારની 
સરળ અન ેસુ ઢ કામગીરી બ વી છે. હેર થળ પર મળી આવતા િબનવારસી સામાન અથવા અ ણી કોઇ ચીજ વ તુઓ, 
અનઅપેિ ત વ તુઓ અંગે ચેતવણી આપવા અંગે પોલીસ સ મ બની છે. કોઇ ચો સ િવ તારમા ંએક જ જ યાએ વધતી 
જતી ભીડને ડીટે ટ કરવામા ં અમા  પોલીસ તં  સશ ત બ યું છેં . જનેા પ રણામે કાયદો યવ થાની િ થિત અંગે સતત 
મા હતી ા  થઇ શકે છે. આ િ થિતમા ંસંભિવત અક માતના બનાવ ટાળવામાં ખૂબ મદદ પ થયલે છે. રા ય સરકાર ારા 
ઇ-ગુજકોક ોજે ટનો અમલ કરી ખૂબ ઉમદા કામ કરેલ છે. તેમ છતાં રા ય સરકારને એક િવનંતી કરવા માગંુ છ કે ઇુ ં -
ગુજકોક ોજે ટમાં હજ કેટલીક કામગીરીનો સમાવશે કરવામા ં આવેુ . જવેી કે ઇ-ગુજકોક ોજે ટ હેઠળ તપાસ કરનાર 
અિધકારીને મદદ પ થાય એવી એક એ લીકેશન િવકસાવવી ઇએ કે જ ેદરેક કારના બનાવની જ યાના પંચનામા, અટક 
પંચનામા, રીકવરી પંચનામા ઓન લાઇન ભરવામા ંમદદ પ થાય તેવી મારી ન  િવનંતી છે.  
  ી કીરીટકમાર ચીુ . પટેલ(પાટણ) : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહના આદરણીય સ ય ી અરિવંદભાઇ પટેલ 
િવ ાસ ોજે ટ ારા સી.સી. ટી.વી. કેમેરા અને સવલ સ ારા ટા ફક મેનેજમે ટ અન ે રા યમાં કાયદો અને યવ થાની 
પ રિ થિત જળવાઇ રહે તેના માટેનો સંક પ લઇન ેઆ યા છે. 
 માનનીય અ ય ી, રા યમાં કાયદો અને યવ થા સચવાય અન ેટા ફક મનેેજમે ટ થાય, અક માત ઓછાં થાય 
તેના માટે અમ ેહમેશા સરકારની સાથે હોઇએ અન ેહમશેા અમા  અનુમોદન હોયં ં ં . સાયબર ાઇમ એ મા  રા યનો, દેશનો 

 નથી. સાયબર ાઇમ એ દિુનયાની અંદર બહ િચંતાનો િવષય બ યો છેુ . સાયબર ાઇમની વાત ક  તો ં WWW એટલે કે 
વ ડ વાઇડ વેબ. હમણાં જ માનનીય સ ય ીએ વાત કરી, વ. રા વ ગાંધીની. કદાચ એમનો જ મ પણ એ વખતે નહ  
હોય. વષ ૧૯૮૯માં WWW ની શ આત થઇ. વષ ૧૯૯૧માં આ િવ ની થમ વેબસાઇટ બની, અ યારે ૧.ર િબિલયન 
વેબસાઇટ છે. એક અંદાજ માણ ેવષ ર૦૧પમાં જ ેસાયબર ાઇમથી દેશની અદંર વેપારમાં ણ ટીલીયન ડોલર નુકસાન થતંુ 
હતંુ. વષ ર૦ર૧ સુધીમાં છ ટીલીયન ડોલર થવાની િચંતા છે એટલ ેઆપણા સૌના માટે આ િચંતાનો િવષય છે. હ અિભનદંન ું
આપીશ સામે બેઠેલી ભા.જ.પ.ની સરકારની જ ેથ ક ટક છે એ નામ બહ સરસ સરસ લાવે છેુ , િવ ાસ, ાસ, નામ સા  હોય ં
પણ એના માટે જ ેકરવુ ં ઇએ એ થતંુ નથી. તમે ૧૦૦ નંબરથી કરો, ૧૦૮ નંબરથી કરો, ૧૧ર નંબરથી કરો કે ર નંબરથી કરો 
એની સામે અમને કોઇ વાંધો હોઇ શકે જ નહ .  પરતુ જ ેિચંતાનો િવષય છે કે કોઇપણ યિકતને તં મે ગમે તેવી સારી ઓફીસ 
બનાવી આપો, કોઇપણ સારો ડાયવર હોય એમને એક કરોડ િપયાની ગાડી લાવી આપો પણ જયાં સુધી એમને બ 
સેટી ફેકશન ના હોય યા ંસુધી એનુ ંપ રણામ મળતંુ નથી. ગુજરાતની પ રિ થિત કઇક આવી જ છેં . ગુજરાતમા ંજનેા ારા આ 
સી.સી.ટી.વી. કેમરેાનુ ં સવય સ કરાવવાનું છે તો એ પોલીસનો ટાફ નથી. સુ ીમ કોટની ગાઇડ લાઇન માણ ે પોલીસ 
પાસેથી ર૪ કલાકનું કામ લેવામાં આવ ે છે. અ ય રાજયોની અંદર ઓ ટરનેટ ડયૂટી અથવા વીકલી ઓફની ગવાઇ છે. હ ું
માનનીય ગૃહમં ી ીન ેિવનંતી કરીશ કે ગુજરાતની અદંર પણ આવી યવ થા થાય. બી  રાજયોની સરખામણીમાં ગુજરાતમા ં
પોલીસનો પગાર ખૂબ ઓછો છે. રાજ થાનમા ંપોલીસ ર૪ કલાક ડયૂટી કરે પરતુ એન ેએક મ હનાનો એક ટા પગાર આપવામા ંં
આવે છે એટલ ેજનેા ારા આપણે આ બધંુ કામ લેવાનુ ં છે એ પોલીસન ે જયા ંસુધી બ સેટી ફેકશન નહ  થાય યા ંસુધી 
િપયા ૩૦૦ કરોડ નહ  પણ િપયા ૩૦૦૦ કરોડના સી.સી.ટી.વી. કેમેરા લગાવીશુ ંતો પણ ધાયુ પ રણામ મળવાનુ ંનથી. 
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એલ.આર.ડી.ના જ ેકમચારીઓ છે એમના માટે હ માનનીય મં ી ીને મ ો હતોું , એમના પણ ઘણા બધા ો છે. એમન ે
સીટીની અદંર કામ આપવામા ં આવતંુ નથી. પૂરો પગાર આપવામાં આવતો નથી. જ ે સરકારના પોલીસના વગ-૩ના 
કમચારીઓ છે એ કમચારીઓને બી  િવભાગના કમચારીઓની જમે િપયા ર૪૦૦ના ેડ પેની જ યાએ િપયા ૧૬૦૦નો 

ેડ પે આપવામાં આવે છે. એમને ર  એલાઉ સ કે બી  કોઇ એલાઉ સ આપવામાં આવતા નથી એટલે મારી ગૃહમં ી ીન ે
િવનંતી છે કે જમેના ારા ાઇમ ઓછો થવાનો છે એ પોલીસ કમચારીઓને બ સેટી ફેકશન થશ ે તો તમ ે આ જ ે
સી.સી.ટી.વી. કેમેરા લગાવવાના છો એનાથી ફાયદો થશ.ે આદરણીય ી અિમતભાઇએ યુઆરી ર૦ર૦માં િવ ાસ 

ોજકેટની શ આત કરી. અહ  ગુજરાત નંબર-વનની વાતો થતી હોય છે, તા.ર૪-૧-ર૦ર૦, અમદાવાદની અંદર આખા 
ઇિ ડયાનો મોટામા ં મોટો સાયબર ાઇમ સેટેલાઇટની અદંર બ યો જનેી અંદર ૧૧ ,૦૬, ૭૧,૮ર૩ િપયાની છેતરિપંડી 
કરવામા ં આવી. તાપરાય ચતવાણી એમણે અમદાવાદના સેટેલાઇટ પોલીસ ટેશનમાં ફરીયાદ પણ ન ધાવેલી છે. આ 
સાયબર ાઇમ દેશની અંદર પહેલા નંબરનો બ યો છે, આવા ાઇમ અટકે અને જ ે ાઇમ બનલેા છે એનો ઝડપી િનકાલ થાય 
એ બાબતે હ માનનીય ગૃહમં ી ીનું યાન દોરવા માગંુ છું ંુ . અક માતની વાત કરી છે, સી.સી.ટી.વી. કેમેરા ારા અક માત 
ઓછા થાય છે. મ માનનીય નીિતનભાઇન ેપણ િવનંતી કરી હતી કે અમારા િવ તારમા ંજ ેરેતી ભરીને ટબા જતા હોય છે એના 
લીબે દર બે- ણ દવસે ઓવરલોડને કારણ ેઅક માત થતા હોય છે. જનેી અદંર આર.ટી.ઓ.ના પાસ ગના િનયમો અલગ 
અલગ છે એટલ ેઆવા જ ે હેવી લોડેડ વીહીકલ છે એના માટે કઇક અલગ યવ થા કરવામાં આવેં . અલગ હેરનામુ ં િસ  
કરીને આવા વાહનો િસટીની વ ચેથી પસાર ન થાય. માનનીય નીિતનભાઇ આપે ક ું હતંુ કે હ હેરનામું િસ  કરીને હેવી ું
હીકલ હોય એન ેએક જ રોડ ઉપરથી પસાર કરવાનુ ંકરીશ. આવુ ંથાય તો જ ેઅક માતના બનાવો બને છે એ બનશ ેનહ . 

ય.ુએન.ઓ.ડી.સી. જ ેય.ુએન.ની સં થા છે અન ેય.ુએન.ના ટા ડડ માણે એક લાખ યિ તએ રરર પોલીસ હોવી ઇએ. 
એની સામે ગુજરાતની અંદર ૧૪૦ પોલીસ જ છે. ૭૧ દેશોમાં ભારતનું થાન ૬૫મા મે છે. આ રીતે ગુજરાતની અંદર વધુમા ં
વધુ પોલીસની જ યાઓ જ ેખાલી છે એ ભરવામાં આવ.ે મ ક ું એમ પોલીસના ો છે, એમને બ સે ટ ફેકશન મળે એ 
રીતનું થાય તો અમ ેઆ તાવન ેસમથન કરીશુ.ં   
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર(કલોલ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય અરિવંદભાઇ જ ે િબન સરકારી સંક પ લઇન ે
આ યા છે એન ેઅનમુોદન આપીને મારા િવચારો ય ત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, આમ તો ગૃહમાં પણ ી દપિસંહ આંખ બતાવે તો બધા બંધ થાય એવું મને લા યુ.ં ી 
નીિતનભાઇ બો યા કે ી દપિસહેં સામે યું અને ી લલીતભાઇ કેમ બેસી ગયા? ઘણા બધા િમ ોએ વાત કરી કે અમારી 
સરકાર આવી યારથી ગુજરાતમા ંતોફાનો બંધ થઇ ગયા. એક મોટા ગ ના નેતા ભારતીય જનતા પાટ  છોડી યારે ક ેસમા ં

ડાયા. ઘણી વખત અમ ેએમની સાથ ેબેસતા હોય અન ેવાત કરતા હતા કે કઇ રીતે આવું બન ેછે? એમણે મન ેવાત કરી કે 
તોફાનો કરાવવા હોય તો અમારી તે ગાયનું પૂછડ કાપીને અમુક િવ તારમા ંનાંખી દઇએ એટલે તોફાનો ચાલુ થઇ ું ય. આ 
હકીકત છે. (અંતરાય) આ તમારી સરકાર ઉપર વાત નથી કરતો.  
 ી ભૂપે િસંહ  મ. ચુડાસમા : માનનીય અ ય ી, કોઇની પર કહો છો પણ આ વાત ખોટી છે.  
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : ી ભુપે િસંહ, મારી વાત સાંભળો. આ આ ેપ તમારા ઉપર નથી કરતો. કઇ રીતે 
તોફાનો થતા હતા અને કઇ રીતે બંધ થતા હતા. આ સી.સી.ટી.વી.ની વાત ી દપિસંહ લઇને આ યા છે એ ખૂબ સારી વાત 
છે. આનાથી તમામ બાબતે ગુનેગારો ગુનાઓ કરે છે એ પકડાઇ જશ.ે  પણ અવાર નવાર િમ ો ઉભા થાય છે અને કહે છે કે 
તમારા વખતે આમ થતંુ હતંુ અને અમારા વખતે આમ નથી થતંુ. એક મા યિમક શાળા હતી એ શાળામાં એક જ મમાં વધારે 
પડતા તોફાનો થાય. િવ ાથ ઓ અંદરો અંદર ઝઘડે. બધા િશ કો ભેગા થયા અને િવચાયુ કે આને બંધ કરવા માટે શું કરવું ? 

ી નીિતનભાઇ અને ી ભુપે િસંહ ચુડાસમા જવેા સારા અને િવ ાન િશ કો હતા. એમણ ેતપાસ કરી કે આમા ંતોફાન કોણ 
કરે છે? એક િવ ાથ  તોફાન કરતો હતો એ િવ ાથ ને જ એ લાસનો મોિનટર બનાવી દીધો એટલે એ આખા લાસમાં તોફાનો 
બંધ થઇ ગયા. એટલે ગુજરાતની અંદર જ ેતોફાનો તમે કરતા હતા એ ઓટોમે ટક બધા તોફાનો બંધ થઇ ગયા. અમારા િવચારો 
તોફાનવાળા ન હતા. એટલા માટે મ વારવાર તમને ક ું છે કે અમારા રં ૫ વષ યાદ ન કરશો. તમામ સૌના સાથ અને સહકારથી 
જ ે તે વખતના મુ યમં ી ીઓથી, જ ે તે વખતના આગેવાનોથી લઇને શ આત કરીને તમે યા ં બેઠા યાં સુધી ગુજરાતના 
િવકાસમા ંતમામ બાબતોમાં બધા જ લોકોનો ફાળો છે. ર૫ વષથી તમે બેઠા યારથી, ી નરે ભાઇ બેઠા યારથી, કોઇ બી  
મુ યમં ીની ગણતરી ન થાય એ વાત વાજબી નથી. જ ેજ ેમુ યમં ી ીઓ હોય, તમામ આગેવાનોએ જ ેકામ કયુ છે એમન ે
ગણતરીમાં લો. તમ ેઆવીન ેબધંુ કરી ના યુ ંહોય એ વાતમાંથી બહાર નીકળી અન ેઆપણે બધાએ કય ુછે,  તમામ લોકોના 
સાથ અને સહકારથી કયુ છે આ વાત કરશો.   
 ી દપિસંહ ભ. ડે (રા.ક.ના ગૃહ મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ી અરિવંદભાઇ પટેલ 
જ ેિબનસરકારી સંક પ લઇન ેઆ યા છે યારે િબનસરકારી સંક પમાં હાઉસના માનનીય ધારાસ ય ીઓએ હકારા મક રીતે 
પોતાનો અિભ ાય આપીને અનુમોદન આ યું છે એમાં સૌ થમ ી િવર ભાઇ ઠ મરે પણ એની અસરકારકતા વીકારી છેુ . 
યાંક ૂટીઓ હોય એને િનવારી અસરકારક બનાવવા સંદભમાં એમણે િવચારો ય ત કયા છે. મન ેએ જણાવતા આનદં થાય 
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છે કે મને કેટલાય ધારાસ યો મળે છે અન ેએમની રજઆત છે કે તમે ૂ ૩૩ િજ ા, ૬ યા ાધામ અન ેએક ટે યુ ઓફ યિુનટીમા ં
કયુ એમ અમારા િવ તારનુ ંતાલુકા લેસ છે આ ઘ ં મોટ છે એન ેપણ સીસીટીવીના નેટવકથી તમ ેસાંકળી લો એવી ઘણા ું
ધારાસ યોની રજઆત છેૂ . આ રજઆતના આધારે મૂ ને શહેરના ધારાસ યો મળે છે જ ેએવુ ંકહે છે કે અમારે અમારા િવ તારની 
સોસાયટીઓની અદંર પણ સીસીટીવીનુ ં નેટવક ઊભું કરવું છે અને એ નેટવકમાં અમને ધારાસ યનું બજટે વાપરવાની 
અનુમિત આપો. એ નીિત હતી એમાં થોડીક સમ યાઓ હતી એના માગદશનની અંદર થોડોક સુધારો કય  છે જનેા કારણે કોઇ 
પણ ધારાસ ય પોતાના મત િવ તારની સોસાયટીઓમા ંસીસીટીવીનું નેટવક કરવું હોય તો કરી શકાશ ેએવી પણ રા ય સરકાર 

ારા આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે અને આપ ં ગુજરાત એ થોડ સમૃ  રા ય છેું . િજ ા થાનો ઉપર જ મા  સીસીટીવીની 
આવ યકતા ના હોય નીચેના થાનો ઉપર પણ આવ ય તા છે એ જ ે ધારાસ યોએ રજઆત કરી છે એને પણ અમ ેૂ
હકારા મકતાથી લીધી છે. ી હષભાઇ સંઘવીએ જ ેવાત કરી કે ગુજરાતની અદંર જ ેચકચારી િક સો હતો. સુરતની અંદર એક 
નાની બાળકીના રેપનો. એ સીસીટીવીના કટેજમા ં એક જ વખતે ગાડી દેખાય અને જનેા કારણે એવુંુ  કહેવાય કે, ઘાસના 
ઢગલામાંથી સોય શોધવા જટેલું કપ  કામ એ સીસીટીવીના કટેજના મા યમથી પ રપૂણ કરવામા ંઆપણે સફળ ર ા છીએં ુ . 

ી લલીતભાઇ વસોયાએ પણ પોતાનો અિભ ાય આ યો છે. ી નીિતનભાઇ કહે છે પણ અમે તો યુવા મોરચાના સાથી ર ા 
છીએ. અનેક રા ીય અિધવેશનોમા ંઅમે સાથ ેજતા હતા. એટલે એ મારા એ વખતના િમ  છે. (અંતરાય) અને આમેય અમારા 
િજ ાના જ કહેવાયન.ે  
 માનનીય અ ય ી, પોલીસ ટેશનના કમેરાના સદંભમાં એમણ ેવાત કરી. પોલીસ ટેશનના કમેરાના સંદભમા ં
હાઉસના રેકડ ઉપર કહ છ કે કોઇ પોલીસ ટેશનની આસપાસ યાંું ંુ ક કોઇ કામ ચાલુ હોય અને કેબલ ેક થયો હોય એ કારનુ ં
હોય બાકી રા યમાં કલ ુ ૬૩૫ જટેલા પોલીસ ટેશનના ૯૫ ટકા પોલીસ ટેશનની અંદર સીસીટીવી કટેજ ચાલુ છેુ . માનનીય 
અ ય ી, અહ  કહેવામાં આ યુ ંકે લોકભાગીદારી એવા લોકોની ના લશેો કે જ ેપોલીસ ઉપર હાવી થઇ ય. એમના સૂચનનો 
હ ું ૧૦૦ ટકા વીકાર ક  છં ંુ . માનનીય રમણભાઇએ પણ બહ જ અસરકારક સૂચનો કયા અને ુ ી કીરીટભાઇએ પણ 
પોલીસની સં યા, પોલીસના કામ કરવાના કલાકો અને ઉપરાંત જદા જદા ગુનાઓનો પણ મારી પાસે ઘણો રેકોડ છે પણ ુ ુ
એમણે જ ે િપયા ૧૧ કરોડની વાત કરી. એ િપયા ૧૧ કરોડના ગુનાના સંદભમાં ચો સ કહીશ કે આ ગુનો ડીડે ટ થઇ ગયો 
છે. આ ગુનાની અંદર બે આરોપીઓની અટકાયત કરવામા ંઆવી છે અને જ ે િપયા ૧૧ કરોડ ૬ લાખની રકમના સદંભમા ંહતો 
એમાંથી પાંચ કરોડ જટેલી રકમની િમલકતો ગુનાના કામેથી કબજ ે લેવામાં આવી છે. એટલે રા યની અદંર આ સોિશયલ 
મી ડયાના મા યમથી પણ મ અગાઉ મારી વાત કરી હતી એ મતારા ઝારખંડનુ ંએવું છે કે યાં  તમે ઓ.ટી.પી. નંબર 
આ યો તો તમારા પાસ વડ સાથે સાથે બધંુ જ ખચાઇ ય. એના સંદભમાં પણ આપણે અસરકારકતા ઊભી કરી છે. એ 

માણે હમણાં જ હ રેું વનેા એક સુરિ ત સફરના કાય મમાં ગયો હતો. એ કાય મની અંદર મ જ ેલોકોના મોબાઇલ ચોરાઇ 
ય છે એ લોકોના લગભગ ૪પ જટેલા મોબાઇલો જ ેચોરાઇ ગયા હતા એ પોિલસે પાછા મેળવી અને નાગ રકોને આ યા છે. જ ે

ઇ કમટે  ોડ થયું હતંુ એમાં ૪૭રપ નાગ રકોના હેક કરેલા હતા એમા ં૪પ જટેલા નાગ રકો સાથ ે છેતરપ ડી થઇન ે િપયા 
૯૧,૦૦,૦૦૦ કરતા વધારે રકમ મળેવીને જ ેગુના આચયા હતા એના સંદભમાં પણ ડીટેકશન થયું છે. દ હીના કોલ સે ટરો 
હોય કે કેિમકલ ટોર હોય કે પછી હમણાં ગુજરાતની અંદર જ ે પર ાંિતય તોફાનો કરાવવા માટે સોિશયલ મી ડયાનો 
દુ ઉપયોગ થયો હતો એની અદંર કરવાવાળા લોકોની સામે પણ આપણે કયા છે. મ હમણા ંક ું તેમ સીટીઝન એમે ડમે ટ 
એકટના સંદભમાં પણ જ ેતોફાનો કરાવી ર ા છે એ બધાના સંદભમાં પણ પોિલસ તં ે અસરકારકતાથી કામ કયુ છે.  
  અ  ય ી : માનનીય મં ી ી, એક િમિનટ આપને વ ચેથી રોક છ કારણ કે લીડર ઓફ ઓપોઝીશન માનનીય ુ ું ં
પરેશભાઇને કઇક સૂચન કરવુ ંછે આ બાબતમાંં .  
 ી પરેશ ધાનાણી: માનનીય અ ય ી, ગૃહમાં ખૂબ સકારા મક રીતે ગુનાખોરીનું માણ ઘટે એ માટે િચંતા થઇ 
રહી છે. માનનીય દપિસંહભાઇએ ખૂબ સારી વાત કરી કે ધારાસ ય ીઓની ા ટમાંથી પણ સી.સી.ટી.વી. કેમેરા મૂકી 
શકાશ.ે સી.સી.ટી.વી. કેમરેાથી ગુના પકડાય એમ શેરીઓમા ંઅંધારાથી ગુનાઓ વધતા પણ હોય છે. માનનીય નીિતનભાઇન ે
મ પ  પણ લ યો હતો. ખાસ કરીન ેતાલુકા ક ાએ જ ેઇલેકટીફીકેશનના કામો છે, ટીટલાઇટના કામો છે, સી.સી.ટી.વી. 
કેમેરાના કામો છે એની ટેકિનકલ સે શન માટે આર.એ ડ બી. ઇલેકટીક ડીવીઝનને ટી.એસ.નો અિધકાર છે. બધા જ 
તાલુકાઓમાં ઉપલ ધ નથી એટલે આપના માફરત માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે ઇલેકટીફીકેશન, ટીટલાઇટ, 
સી.સી.ટી.વી. કેમરેા, એની ટેકિનકલ સે શન માટે આર.એ ડ બી.ના આપણા જ ેડે યુટી ઇજનેર છે િસિવલ એને  ટેકિનકલ 
સે શનની ઓથોરીટી આપવામા ંઆવે તો આ કામો સરળતાથી કરી શકાય, ટેકિનકલ સે શન મળ ેઅન ેકામોની અમલવારી 
થાય એટલ ેમારી િવનંતી છે કે ડી.ઇ.આર. એ ડ બી. ઇલેકટીસીટીને બદલ ેડી.ઇ.આર. એ ડ બી. િસિવલન ેઆની ટેકિનકલ 
સે શન ઓથોરીટી બનાવવામાં આવ.ે  
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  : માનનીય અ ય ી, રાજયની અંદર ગુનાઓ નથી બનતા એવું હ નથી કહેતો પરતુ ું ં
ગુનાઓ બ યા પહેલા એનું િ વે શન, ગુનાઓ બ યા બાદ એનું ડીટેકશન અને એ ડીટેકશન થયા પછી એનું ક વીકશન. 
રાજયની શાિંત, સલામિતનો આધાર આ ણ ઉપર છે. એમ આજ ેજ ેઅમારા આ ોજકેટ છે એમાં િવ ાસ કે િ વે શનમાં પણ 
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કામ આવે છે એ ડીટેકશનમાં પણ કામ આવે છે અને િ વે શન અન ેડીટેકશનના મા યમથી અમારા જ ેપેપસ તૈયાર થાય એના 
મા યમથી ગુનો કરવાવાળાન ેક વીકશન કરવા માટે પણ આ અ યતં ઉપયોગી છે. માનનીય ધાનમં ીએ જમે ક ું કે પોલીસ 
માટ હોવી ઇએ. માટ એટલ ે ટીક, મોડન, એલટ, રીલાયેબલ એ ડ ટેકનોસેવી. હવ ેસમય માટ પોલીસ નહ , પરતુ ં

શાપ પોલીસની પણ આવ યકતા છે. હવે કયા રાજયની પાસે કેટલું પોલીસ મહેકમ છે એની આગામી દવસોમાં ચચા નથી 
થવાની પણ આગામી દવસોમાં જ ેચચા થવાની છે કયા રાજયના પોલીસ તં  પાસે કઇ ટેકનોલો  છે એની ચચા થવાની છે 
અને ી નરે ભાઇ મોદી આ રાજયના મુ યમં ી હતા યારે એમણે ૩ એવા િનણયો લીધા જ ેઆજ ેઆખા દેશની અંદર અન ે
િવ ની અંદર આ િનણયોની દશામાં િવ  જઇ ર ુ ંછે. એમાંનો એક િનણય ગુજરાત ફોરે સીક સાય સ યુિનવિસટી મી સ કે 
ફોરે સીક સાય સ યુિનવિસટીના મા યમથી તમ ેએવો કીલ મેન પાવર તૈયાર કરો કે જ ેતમન ે ગુના રોકવાની અંદર, ગુના 
ડીટેકટ કરવામાં ઉપયોગી થાય. લો યુિનવિસટી, .એન.એલ.ય.ુ અને એના મા યમથી આપણે જયુડીશીયરી અને લો 
ઓ ફસર તૈયાર કરીએ છીએ અને એ માણ ેર ા શિ ત યુિનવિસટી કે જનેા આધારે પોલીસ તં માં જનેે જવું છે એવી ફોસ 
તૈયાર થાય. અંતે આ ણેય વ તુ એ રાજયની શાંિત, સલામિત, સુર ા માટે મેનપાવર િ પેર કરવા માટેનું છે. એમા ંમ ક ુ ં
તેમ ડીટેકશન, િ પેરનેસ એની સાથે અવરેનેસ, ઇ વે ટીગેશન, ોસીકયુશન અને ોસીકયુશન પછી એનું એનાલીસીસ. આ 
બધંુ અ યંત અગ યનું છે. આપણે સૌ ણીએ છીએ કે ડિજટલ ાંિતના મા યમથી આપણે ડિજટલ ઇિ ડયાનુ ં વ ન 
સાકાર કરવાનું છે. એવા સં ગોમા ંસાયબર પેસમાં સાઇબર ાઇમ વધતા ય છે. માનનીય ધાનમં ીના શ દોમાં કહ તો ું
મ એક એસે ડિજટલ ઇિ ડયા કા વ ન દેખતા હંુ, જહાં સાયબર સુર ા હમારી રા ીય સુર ા કા એક અિભ  હ સા બન 

ય.ે ધાનમં ી ીએ એક દીઘ ીથી આ વાત કરી. એ રીતે માનનીય ગૃહમં ી ી અિમતભાઇ શાહે ક ું મેરી ાથિમકતા 
સાઇબર અપરાધો કી રોકથામ, ખોજ, ંચ ઓર અિભયોજન કે લીએ એક ભાિવત ઢાંચા ઓર ઇકો િસ ટમ બનાના હૈ. 
(સમય સૂચક ઘંટડી) ી પરેશભાઇએ ર િમિનટ જટેલો સમય લીધો છે. એ મન ેમળી ય તો આમય પ-૦૦ વા યા સુધીનો 
સમય છે. પ િમિનટમાં પૂ  થાય તેવું નથીં . આ સાયબર ાઇમમાં કયા કયા કારના ગુનાઓ થાય છે તે આપણે સૌ ણીએ 
છીએ. એના સંદભમાં ડાણમા ંજવા નથી માગતો, પરતુ આ સરકાર ારા જ ેવી ડયો ઇ ટી ેશન એ ડ ટેટ વાઇડ એડવા સ ં
િસકયો રટી ોજકેટ (િવ ાસ) એ િવ ાસના ોજકેટનું અને સાઇબર એ યોડ આિસ ટ સ સિવસ હે પ લાઇન ફોર િવ ટી સ 
એટ શોટ ટ ટાઇમ એટલે સાયબર આ ત. આના જદા જદા સાયબર આ ત ોજકેટ છેુ ુ , તેની સભાગૃહને વાત કરવા માગંુ 
છંુ. સાયબર અ તમા ં સાયબર ઇ સીડ ટ ર પો સ યુિનટ (આઇ.આર.ય.ુ) છે એના મા યમથી કોઇપણ નાગ રક ૧૦૦ 
અને ૧૧રમા ફોન કરે કે મારા પૈસા આમાંથી ખચાયા છે. એટલે તરત જ  પોલીસમાંથી જ ેબે કમાં હોય એ બે કમાંથી પૈસા 
રોકવા માટેનુ ંકામ કરે છે. રોકાયા બાદ પછી પૈસા પાછા લવેા માટેની કામગીરી કરે છે. અ યાર સુધીમા ં૧ કરોડ ૪૪ લાખ ૩પ 
હ ર ૮પ૦ જટેલી રકમ અલગ અલગ બે કોમાં ઇ-વોલેટમાં ીજ કરીને આરોપીઓના હાથમાં જતી અટકાવવામાં અમારા 
સાયબર ઇ સીડ ટ ર પો સ યુિનટન ેસફળતા મળી છે. આ અંગે એ ટી સાયબર બુિલંગ યુિનટ છે. આ િવિશ  કારનું છે. 
કોઇ શારી રક કમ રી ધરાવતી હોય એના સંદભમાં એને પો ટ કરવી, એને ૃપમાંથી ડીિલટ કરવો, એ માનિસક રીતે હેરાન 
થાય એ માણેની પો ટ કરવી. કોઇ બહેન હોય એના સદંભમાં શારી રક કે અ ય રીતે પો ટ કરીને મૂકવી. આ બુિલંગની અનેક 
સમ યા આવે છે, એના માટે સાયબર બુિલંગ યિુનટ શ  કરવામા ંઆ યું છે. અ યાર સુધીમા ં૧૬ર જટેલી યુવક, યુવિતઓને 
મદદ પ થયા છીએ. એવી રીતે  સાયબર ાઇમ િ વે શન યુિનટ સીસીપીયુ છે. જમેાં ર૪૬ર જટેલા આરોપીઓના મોબાઇલ 
નંબરનો ડેટા મેળ યો છે. એમાં ર,૯૯,ર૬પ જટેલા નાગ રકોને આ ોડથી સાવચેત કયા છે. આ િસવાય સાયબર સુર ા લેબ 
છે. આપણને આપણા મોબાઇલમા ં કેટલા કારના વાઇરસ છે એની ખબર નથી. ઘણી વખત એમ થાય કે મોબાઇલ 
વારાઘડીએ હેક થઇ ય છે. એની અંદર િનિ ત કારના વાઇરસ એ ટર થઇ ગયા હોય એ મોબાઇલન ેહે થ બનાવ ેછે. એના 
સંદભમા ંવાકેફ કરવા માટેનો ય ન કય  છે. એન ેમોબાઇલની હે થ ણવા માટેની  આખી સાયબર સરુ ા છે. એના માટે 
િકયો ક છે. એના મા યમથી તમારા મોબાઇલની હે થ પોલીસ તં  ારા તપાસી આપવામા ં આવે છે. એમા ં રપ૪ જટેલા 
વાઇરસ દરૂ કયા છે. સાઇબર ાઇમ કો-ઓપરેશન પોટલ છે. એના મા યમથી આની ઉપયોિગતા છે. મા  સાઇબર ાઇમમા ં
સરકાર ક ટબ  છે, એટલું ન હ એના માટે ૮રરનો મને પાવર છે. ચાલુ વષ નાણામં ી ીએ ૧૦ જટેલા નવા પોલીસ ટેશન 
મંજર કયા છેૂ . ૩પ૧ર જટેલા પોલીસ કમચારીઓ આવતા દવસોમા ંઆમાં આવવાના છે. આ ઉપરાંત રા યમા ંતમામ રે જની 
અંદર સાયબર સેલ, ટેટ ાઇમની અંદર સાયબર સલે, અમદાવાદ સીટીની અંદર ાઇમ ા ચમાં સાયબર પોલીસ ટેશન 
અને તેના ેકઅપ સપોટ માટે ફોરેિ સક સાય સ લેબોરેટરી પણ અમને ઉપયોગી થાય છે. રા ય સરકાર તથા કે  સરકાર 

ારા આનો િ વે ટીવ એકશન લાન છે તે ઇિ ડયન સાયબર ાઇમ કો-ઓ ડનેશન I C4  અને I C4 ના મા યમથી નશેનલ 
સાયબર ાઇમ રપોટ પોટલ બનાવવામાં આ યું છે. નેશનલ સાયબર ાઇમ ેડ એનાિલસીસની િમિનટ  બનાવવામા ં
આવશ.ે લેટફોમ ટ ઇ ટ સાયબર ાઇમ ઇ વિે ટગેશનુ . આમ જદા જદા સાતેક કારના એરેજમે ટ કરવામાં આ યા છેુ ુ . તે 
જ માણે રી યોનલ સાયબર ાઇમ કો-ઓ ડનેશન કરવામા ંઆ યું છે. આખા દેશની અંદર... 

સભાગૃહનો સમય લંબાવવા અંગ.ે  



તા. પમી માચ, ૨૦ર૦ 
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 ી પંકજભાઇ િવ. દેસાઇ ( મુ  ય દંડક ી ) : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીનો સંક પ પરનો જવાબ અન ે
મતદાન પૂ  થાય યા ંસુધી સભાગૃહનો સમય લંબાવવામા ંઆવેં .  
  અ  ય ી :  સૌ સંમત છો (થોડીવાર બાદ) સભાગૃહનો સમય લબંાવવામાં આવ ેછે.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  :  માનનીય અ ય ી, નેશનલ સાયબર ાઇમ રપોટ ગ પોટલ, કોઇપણ કારની 
અર  તેમા ંઆવે તો તેમા ંઅર  પર ગુના ન ધાય, માનનીય સ ય ીઓએ િચંતા કરી કે આમા ંઅર ઓ ધણી ન ધાય છે 
પણ તેમાં એફઆઇઆર ન ધાતી નથી. અમે દરેક અરજદારન ે તેના સાયબર ાઇમના નામે તેની સાથે જ ે ોડ થયું છે, 
છેતરિપંડી થઇ છે, હેરાનગિત થઇ છે, પરતુ આ વ ડ ઇઝ લોબલ િવલેજ એટલે સાયબર ાઇમ કરવાવાળો અપરાધી િવ ના ં
કોઇપણ ખૂણે બેસી લેપટોપ ઇ ટરનટેના મા યમથી આ ગુના કરતો હોય છે. એમા ંકયારેક કયારેક આવી અર ઓમા ંઅ ય 
લેટફોમ પરથી આના એડેસ મંગાવવાના હોય છે.  તે બધામાં લાબંી યા થવાને કારણે સમયસર એફઆઇઆર ન ધાતી 

નથી તે હકીકત છે. તેમા ં પણ તી તા અને ગિત આવે તે દશામાં ય ન કરીએ છીએ. સાયબર ાઇમ ફોરેિ સક ઇકો 
િસ ટમમા ં૧૪ લેબ શ  કરવામાં આવી છે. સૌથી અગ યની વાત હોય તો તેના માટે રા ય સરકારે ટેિનંગ સે ટર શ  કયા છે. 
રા યના માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીને એ બાબતના અિભનદંન આપંુ છ કેુ ં , રા યના પોલીસતં ન ે
ટેકનોલો થી અપડેટ કરવા માટે અને આખા દશેની અદંર કોઇ એક રાજયના તમામ િજ ા મથકો, મુ ય યા ાધામોન ે
િસ ટમથી ઇ ટી ેટ કરીન ે ોજે ટ કરવામાં આ યો હોય તો તે મા ને મા  ગુજરાત રાજય છે. મા  ગુજરાત રાજયની અંદર આ 
િવ ાસ ોજકેટ શ  કરવામાં આ યો છે. િવ ાસ ોજે ટની ટેકિનકલ ડીટેઇલ આપંુ તો...  
 અ  ય ી :  એક િમિનટ બાકી છે.  
 
 ી દપિસંહ  ભ. ડે  :  માનનીય અ ય ી, હા. ૧રપ૬ જટેલા થળોએ સાત હ ર જટેલા કેમેરા લગાડવામા ં
આ યા છે. આ ોજકેટમાં ટા ફક િનયમન, અસામાિજક ત વો, ચેઇન નેચ ગ આવા અનેક ગુનાઓની અંદર મદદ પ થાય 
છે. આમાં અનેક ગુના સારી રીતે ડીટે ટ કરી શકયા છીએ. એ જ માણે ઇ-ગુજકોપના મા યમથી રાજયની તમામ 
એફઆઇઆરની ન ધણી કરવામાં આવેલ છે. તે જ માણે િસટીઝન ફ ટ એપ થકી મદદ પ થઇ શકાય છે.  
 અ  ય ી : મારે સંક પ ૬૦ િમિનટમા ંજ પૂરો કરવાનો છે એટલે તેમાં સમય વધારી શક નહુ ં . તેમની સમંિત હોય કે 
ન હોય.  
 ી દપિસંહ ભ. ડે  :  માનનીય અ ય ી, આમ સમ  રા યની અંદર િવ ાસ અને આ ત ોજકેટમા ં
ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરવામાં આ યો છે. સૌ સ યોએ આ સંક પને આવકાય  છે અને માનનીય સ ય ીએ આ જ ે
િબનસરકારી સંક પ મૂ યો છે તેનો હંુ વીકાર ક  છં ંુ .  
 

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને સવાનુમતે મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 

  અ  ય ી : સંક પનો વીકાર કરવામાં આવે છે.  
 

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૪-પ૯  વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર ં  
શુ વાર, તા. ૬ ી માચ, ૨૦ર૦ના રોજ સવારના ૧૦.૦૦  વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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ગુજરાત િવધાનસભા 
શુ વાર, તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 

ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 
સભાગૃહ સવારના ૧૦-૦૦ વા યે મ ુ.ં 
અ ય ી રાજ  િ વેદી અ ય થાનેે  

 
તારાં કત ો 

 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં ગૌચરે  

* ૨૫૨૫૨ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને મહેસાણા િજ ામાં કેટલાં ગામોમાં રા ય સરકારે 
ઠરાવેલ લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 

ગાંધીનગર ૨૬૩ 
મહેસાણા ૧૨૭  

 (૨) ઉ ત ગામોની ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે ? 

  (૨) તા.૧-૪-૨૦૧૫ની ગૌચરનીિત અનુસાર ગૌચર 
ફાળવણીનું િનયમન કરવામાં આવ ેછે.  

 ી સુરેશકમાર ચુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારા ના પેટા માં પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , લઘુતમ ગવાઇથી 
ઓછ ગૌચર ધરાવતા ગામોએ સરકારી જમીન ગૌચર માટે જમીન ફાળવણીન ેલઘુતમ ગવાઇ મુજબ ગૌચર કરવા માગો છો કે ુ ં
કેમ ? અને બી   આ ગૌચર કયાં સુધીમા ંકરવામાં આવશે ?  
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ભારતીય જનતા પાટ ની મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીની 
સંવેદનશીલ સરકાર મુંગા ઢોર, પશુઓ અને તેના ચરણ માટે ખૂબ જ િચંિતત હોય છે. સામા ય રીતે ગૌચરની જમીન 
ફાળવવામા ં આવતી હોતી નથી. પરતુ સરકારી કામકાં જ માટે, સરકારી િવભાગો માટે જ રી હોય તો સરકારી કામકાજ માટે 
ગૌચરની જમીન ફાળવવામાં આવે છે અને તેની ચો સ નીિત છે. િવિશ  સં ગોમાં રોજગારી માટે, હેર હેતુ માટે, ના 
હત માટે કોઇ એવો ોજકેટ કે જ ે ના હતનો હોય એવા ોજકેટમાં  જમીન આપવાની થાય તો તેની પણ ચો સ નીિત 

છે. ગૌચર સહેજ પણ ઓછ ના થાય તે માણે જનેે જમીન હેર હેતુ માટે કે ખાનગી હેતુ માટે ઇતી હોય તો એટલી જ જમીન ુ ં
ગૌચર હેડે નીમ કરવાની થાય અથવા એ યિકતઓ ખરીદીન ેઆપે એટલ ેગૌચર કોઇ કારનુ ંઓછ થાય એવો કેટલાય વષ થી ુ ં
આ રાજય સરકાર ારા િનણય લેવામા ં આ યો નથી. ગૌચર વધારવાનો જયા ં સુધી સવાલ છે યાં સુધી ગાંધીનગર અન ે
મહેસાણાનો  પૂછયો છે. મહેસાણા િજ ાની અંદર છે ા ં૭-૮ વષમાં ૩૬૩ હેકટર ગૌચર જ રયાત કરતા વધારે નીમ કય ુ
છે. એટલે ગૌચરની િચંતા કરીએ છીએ ઓછ ના થાય અને ગૌચર કેમ વધાુ ં રાય એ પણ સરકારની િચંતાથી અમે આગળ વધી 
ર ાં છીએ. 
  ી શંભુ  ચે. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ  છ કેું ંુ , ગાંધીનગર 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં ગૌચરની ઘટ છે ? 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગાંધીનગર િજ ામાં ચાર તાલુકા છે. ગાંધીનગર તાલુકામાં કલુ -
૭૭ ગામો છે ગૌચરની ઘટવાળા ૭૧ ગામો છે અને વષ  પહેલેથી શુ ય ગૌચરવાળા એવા ૬ ગામો છે. તે જ રીતે દહેગામમા ં
કલુ -૯૬ ગામો તેમાં ૯૪ ગૌચરની ઘટવાળા ગામો છે અને વષ થી શુ ય ગૌચરવાળા ૨ ગામો છે. કલોલની અંદર કલુ -૬૭ 
ગામો છે તેમાં ૬૪ ગૌચરવાળા ગામો છે અને ૩ શુ ય ગૌચરવાળા છે. એ જ રીતે માણસામા ંકલુ - ૫૦ ગામો છે, ૩૪ ગૌચરની 
ઘટવાળા ગામો છે અને ૧૬ શુ ય ગૌચરવાળા ગામો છે. એટલે આ ગૌચરની બાબતમાં રાજય સરકારે મ અગાઉ ક ું તેમ 
એટલી જ જમીન આપવાની અને ૩૦ ટકા ઉપરાંત આ ૩૦ ટકા વધારાની બ ર િકમત લઇએ છીએ તેમાં ગૌચર િવકાસ ફડ ં ં
ઉભું કરીએ છીએ અને ગૌચર િવકાસ ફડ િજ ા પંચાયતના અ ય ના હવાલે મૂકીને તેમાંથી ગૌચર વધારવાં , ગૌચર બચાવવા 
અને ગાયોન ેચરણ મળે આ િવિવધ વૃિ ઓ કરવામાં આવે છે એટલે ગૌચર ફડ ઉભું કરાવીએ છીએ ઓછ તો ના થાય પણ ં ંુ
તેમાંથી ગૌચર ફડના પૈસા હોય તેમાંથી ગૌચરનો િવકાસ થાયં , ચરણ માટે થાય તેના માટે પણ યવ થા કરીએ છીએ.  
 ડો. સી. જ.ે ચાવડા : માનનીય અ ય ી, સુ ીમ કોટનુ ંજજમે ટ આ યું વષ ર૦૧પમા ંકે ગૌચરની જમીન આપવી 
નહ  તો રાજય સરકારે ચાતુયપૂવક જ ેગૌચરો હતા એન ેદબાણ હેઠળ એક યા બી  કારણો બતાવી સરકારી પડતર દાખલ કરી 
દીધા, એટલે ગૌચર ર ું નહ . હવે સરકારી પડતરમાં દાખલ કયા પછી જ ેગૌચરની જમીનો હતી, તે સરકારી પડતરમાં દાખલ 
કરી અન ેસરકારી પડતરોની જમીન ગાંધીનગર િજ ામા ંકેટલાય ઉધોગપિતઓને આપી દેવામાં આવી છે. વષ ર૦૧પમાં સિુ મ 
કોટનું જજમે ટ આ યા પછી ગૌચરમાંથી સરકારી પડતર તરીકે ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી જમીનો દાખલ થઇ એ 
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પૈકી જ ેગૌચરની હતી પણ એ સરકારી પડતર નામ પર લાવી આપી એટલ ેતમે છટી ઓ કે આ ગૌચરની જમીન અમ ેઆપી ૂ
નથી, પડતર આપી છે, પરતુ વા તં વમાં એ ગૌચરની હતી એટલે એવી કેટલી જમીનો છે?  
 ી કૌિશકભાઇ  જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, એક તો નામદાર સુ ીમ કોટનો જ ે ચૂકાદો આ યો એ તો વષ 
ર૦૧પમાં નહ  પણ વષ ર૦૧૧મા ંઆ યો છે. આ ચૂકાદો આ યા પછી વષ ર૦૧પમાં રાજય સરકારે ગૌચરની નીિત બનાવી, 
આ નીિત બનાવવાનો મુ ય ઉ ેશ એક પણ ચ ગૌચર ઓછ ન થાયુ ં , હેર હેતુઓ માટે જ યાઓ આપીએ છીએ, અગાઉ 
જમે ક ું એમ સરકારી હેર સાહસોમાં એ લોકો પાસેથી એટલી જમીન વસૂલીએ છીએ, સરકારી પડતરમાંથી આપીએ છીએ 
એટલે ગૌચર ઓછ નથી કરતાુ ં . એટલે આ ગૌચર જળવાઇ રહે છે.  
 એમણે જ ેબી   પૂછયો કે એમાં જણાવું તો ગાંધીનગર િજ ામા ંછે ા સાત-આઠ વષમાં ૧૧ હેકટર ગૌચર ઓછ ુ ં
થયું છે, ગાંધીનગરમાં જ ેરીતે િવકાસ થયો છે, તેની સામે ફકત ૧૧ હેકટર ગૌચર ઓછ થયું છે જ ેજ રીયાત છેુ ં . એટલે એમને જ ે
શંકા છે કે બી ને વેચી મારીએ એવુ ંગાંધીનગર િજ ામાં એકેય જ યાએ કોઇને જ યા ખાનગીને આપી નથી.  
 અ  ય ી :  શું પૂછો છો?  
 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા : માનનીય અ ય ી, એમણ ે એમ ક ુ ં કે આપી નથી, દબાણ પણ છે અને ગૌચર પર 
ઇ ડ ટીઓ પણ ચાલે છે. ગૌચર આ યું ન કહેવાય પણ બી  રીતે. 
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ આપના ારા મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કેું ંુ , ગાયોના નામે મત 
લેવાય છે અને રાજનીિત પણ બહ થાય છેુ . કલોલ તાલુકાની અંદર ગાંધીનગર િજ ાની અંદર ર૬૩ ગામો ઓછાં ગૌચરવાળા 
આવેલાં છે. એમા ં કલોલ તાલુકાના કેટલા એનો તમ ે જવાબ આ યો પણ કલોલ તાલુકાના મોટી ભ યણ ગામ ે જ.ેકે.લ મી 
િસમે ટે ૧૦ વીઘા ગૌચરમા ંદબાણ કરી ફેકરટરી યા ંતાણી બાંધી છે. એ દબાણ તમ ેદૂર કરવા માગો છો કે કેમ? આ ફેકટરીએ 

ાઇવેટ બી  જમીન ખરીદી અને અમે ગૌચર કરવા માગીએ છીએ એવા કાગળો આ સરકારમાં ચાલે છે, પરતુ પહેલાં મંજરી ં ૂ
લઇ અને ફેકટરીનુ ંબાંધકામ કરવામાં આવે તો એન ેકાયદેસરની વાત કહેવાય. પરતુ ં ૧૦-૧ર વષ પહેલા ંઆ ગૌચરની અદંર 
ફેકટરીનુ ંબાંધકામ થઇ ગયુ ંછે, જયારે ખબર પડી કે આ ગૌચરમા ંબાંધકામ કય ુછે, એટલ ેબીજ ગૌચર વધારવા માટે સરકારના ુ ં
કોઇ અિધકારીએ વાત કરી કે આવી તમે દરખા ત ચલાવો અમે તમને મંજરી આૂ પી દઇશુ.ં ગાંધીનગરમાં ર૦૦૦ વારમાં મારે 
મકાન બનાવવું છે, તો હ મકાન બનાવું અને પછી તમન ેએમ કહ કે તમને બાજના ગામમાં જમીન આપી દ  એ વાત ચાલશ ેું ું ુ
ખરી? એટલે મારે મં ી ીને પૂછવું છે કે, આ ફેકટરીનું બાંધકામ યારે કરવામાં આ યુ,ં ગૌચરની જમીનમાં ફેકટરીનું બાધંકામ 
થયું છે એ વાત સાચી છે કે ખોટી ? આ બાંધકામ થયું યારે ગુજરાતમાં કોની સરકાર ચાલતી હતી? 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગાંધીનગરમા ંમોટી ભોયણનો જ ે  પૂછયો છે, તેમાં માનનીય 
ધારસ ય ીએ િજ ા ક ાએ સંકલન સિમતમા ં તા.૧પ/ર ના રોજ  ઉઠા યો હતો. આ  ઉઠા યો એટલ ે સરકારે 
કામગીરી ચાલ ુકરી એવુ ંનથી. એ પહેલા,ં આમા ંબે િવભાગ કામગીરી કરે છે. મહેસૂલ િવભાગની કામગીરી ગૌચર ઓછ ન થાય ુ ં
અને કયાંય અપાય નહ  અને અપાય તો એટલું બેલે સ કરાય. અન ેપછી પંચાયત િવભાગને હવાલે કરીએ છીએ. એટલે તેની 

ળવણી અને એ બધંુ પંચાયત િવભાગે કરવાનું હોય છે. પંચાયત િવભાગને જયારે આ મા હતી મળી એમની પાસે મા હતી 
આવી એટલ ે તેને દબાણ દૂર કરવાની નોટીસ આપી છે. દબાણ દૂર કરવા માટે પંચાયત િવભાગે નોટીસ આપેલ છે. એ 
દરિમયાન આ કપની રોજગારી પૂરી પાડતી હોય અને જ ેં ઉ ેશ હોય તે, પણ ામ પંચાયતે ઠરાવ કય  છે, એ વખતે ામ 
પંચાયત કોની હતી એ મારે કહેવાની જ ર નથી. તેઓ મારા કરતા સારી રીતે ણે છે. પણ ામ પંચાયતે બે વાર ઠરાવ કય  છે 
કે સરકારી નીિત િનયમો માણે કલેકટર ી જમીન આપે તો એમને કોઇ વાંધો સરખું નથી. એટલ ે બે વાર આવો ઠરાવ 

ામપંચાયતે કય  છે અને તેની ોસસે ચાલે છે. તેમ છતાં દબાણ યાનમા ંઆ યું અને તેમને નોટીસ આપી છે. એ દરિમયાન 
કપનીએ િનયમ મુજબ માગણી કરી છેં . હવે બ ે િવભાગો અમારા હ તક છે અને બ ે િવભાગો તેમના િનયમો અને કાયદાકીય 

ગવાઇઓ અને બધંુ યાનમા ંલઇને તા કાિલક સ વરે જ ેકોઇ કાયવાહી કરવાની હશે તે કરશ.ે  
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મારો  એટલો જ છે કે મંજરી પહેલા લઇન ે પછી બાંધકામ ૂ
કરવાનું આવે કે બાંધકામ કયા પછી મંજરી આપવાની આવેૂ ? 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મ મારા જવાબમાં ક ું કે પંચાયત િવભાગે દબાણ દૂર કરવાની 
નોટીસ આપી છે, પણ કપનીએ ધારા ધોરણ મુજબં  િનયમ અનુસાર જ ેકોઇ કાયવાહી થતી હોય તે કરીન ેસરકાર આપવા માગે 
છે કે કેમ એવું ક ું છે, આ  એવો છે કે તેને ખાનગી જમીન ખરીદી અને આપણને આપવાની છે. એટલે મોડ થયું હોય તો ું
તેમને કોઇ ફાયદો કરવાની વાત નથી. તે જમીન મળવાની જ છે. ૩૦ ટકા ચાલુ બ રભાવ ેલેવાની છે. 
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારે એ ણવુ ં છે કે ગુજરાત સરકારની પ  ગૌચર નીિત શુ ં છે? 
અને મહેસાણા િજ ામા ંકેટલા ગામોમાં (અંતરાય) ગૌચર છે? 
 અ ય ી : હ ફરીવાર િવનંતી ક  છ કે અવાજ ન કરશોું ં ંુ . હ  પૂછવા દ  છું ંુ , તે દવસે પણ ર૭ િમિનટ સુધી એક 

માં મ ો પૂછવા દીધા હતા.  
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 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મહેસાણા િજ ામા ંદસ તાલુકા છે એ દસ તાલુકામાં ટાણામાં કલ ુ
૩૦ ગામોમાં ગૌચર છે અને ઘટવાળા ગામ ઝીરો છે, શૂ ય ગૌચરવાળું એક ગામ છે, િવ પુરમાં કલ ુ ૬૪ ગામો છે એમાં પ૮ 
ગૌચરની ઘટવાળા ગામો છે, વડનગરમા ં૪૭ ગામો છે એમાંથી ૪ ગામો ગૌચરની ઘટવાળા છે. ઝામા ંકલ ુ ૩પ ગામો છે અન ે
૩પમાં ગૌચરની ઘટ છે. સતલાસણામાં ૭૩ ગામોમાંથી  ઘટવાળા શૂ ય છે. કડીમાં ૧૧૧ ગામો છે તેમાંથી ગૌચરની ઘટવાળા 
શૂ ય છે, િવસનગરમાં પ૮ ગામોમાંથી ગૌચરની ઘટવાળા શૂ ય છે, બેચરા માં પ૩ ગામો છે અને ગૌચરની ઘટવાળા શૂ ય છે. 
ખેરાલુમાં પ૦ ગામો છે એમાંથી ગૌચરની ઘટવાળા શૂ ય છે. એટલ ેઢોરના ચરીયાણમાં એક પણ ચ જ યા અમ ેઓછી કરી 
નથી.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આજની ો રીમા ં ઇએ તો ગુજરાતમં તમામ િજ ાઓમા ંગૌચર 
ઓછ થયું છેુ ં . આ રાજયમાં આજ ેપણ ર૭પ૪ ગામો એવા છે કે જમેાં િબલકલ ગૌચર નથીુ . ગાંધીનગર અને મહેસાણાનો પણ 
એમાં સમાવેશ થય છે. રાજયમા ં ગૌચરોના દબાણો થયા છે એ ૪ કરોડ ૭પ લાખ ચોરસ મીટર ઉપર થયેલ છે. આપણે 
ગૌચરની વાત કરીએ છીએ ગાય માતાની વાત કરીએ છીએ યારે રાજયમાં ર૭પ૪ ગામોમાં આજ ેપણ િબલકલ ગૌચર નથીુ . 
આજની ો રીના જવાબમા ંતમામ િજ ામા ંગૌચર ઓછ  છે તેવું સરકારે વીકાયુ છેુ ં . પરતુ જ ેજ યાએ દબાણ થયુ ંછે એવી ં
૪ કરોડ ૭પ લાખ ચોરસ મીટર જમીન ઉપર દબાણ છે. ગૌચર ઓછ છે એના કારણો શું અને જ ેગૌચરો ઉપર દબાણ થયેલ છે  ુ ં
એના ઉપર સરકારની શું નીિત છે એ અંગેની મં ી ી પ તા કરે? 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, જ ેગામોમાં ગૌચર ઓછ છે એવી વાત કરી એમાં ગૌચર ગણવાની ુ ં
પ િત છે કે  સો ઢોરોએ ૪૦ એકર જમીન ઇએ આની દર પાંચ વષ ગણતરી થાય છે.  પાંચ વષ આટલા ઢોર છે એ પછી એ 
ઢોર બીજ ેગયા, ીજ ેગયા, એ ફરતંુ જ રહેવાનુ ંછે. માનનીય સ ય ીએ બી  વાત કરી કે ગૌચર પહેલેથી ઓછ છે એમા ંશુ ંુ ં
કરવા માગે છે? સરકારની એ નીિત છે કે િજ ા ક ાએ આદેશો આ યા છે કે સરકારી પડતર જમીન કે ખરાબો હોય કે બાજના ુ
ગામની ગૌચરની જમીન હોય કે રોડની બંને બાજની જ યા છે યાં ઉગતંુ ઘાસ છે એમા ંચરણ કરવાની છટ જયા ંગૌચર નથી ુ ૂ
યાં આપવી. ીજુ,ં  જ ેગૌચર િવકાસ ફડ આવે ં છે એમાં જનેે આપીએ છીએ એની પાસેથી ૩૦ ટકા વધારે લઇએ છીએ. એ 

ગૌચર િવકાસ ફડમાંથી આ ગૌચરનો યાપ કેમ વધેં , જમીનની િ એ, યવ થાની િ એ ઇ ા ટકચર પૂ  પાડવાનોં , 
ફેિ સંગ કરવી એમ દસ બાર આઇટમો છે એ વધારવા માટે ૩૦ ટકા વધારાના લઇએ છીએ. એટલે એ ફડમાંથી ં પણ એની 
યવ થા કરવાનું આયોજન કરેલ છે અન ેચો સ નીિત બનાવેલ છે. નીિતની બહાર આ બંને િજ ામા ંકોઇને એક ચ જમીન 

આપી નથી.  
  અ  ય ી : માનનીય િનરજનભાઇં ,  પૂછવા ખાતર ન પૂછતા.  
 ી િનરજન પું . પટેલ : માનનીય અ ય ી,આપણા ગુજરાતની બોડર પાિક તાન સાથે ડાયેલી છે. કોઇ ગામ 
ઠરાવ કરે કે આ જમીન પાિક તાનને આપી દેવી તો એ સરકાર ગા  રાખશે ખરી? 
  અ  ય ી :  આ નો જવાબ આપવાની જ ર નથી. માનનીય પંુ ભાઇ.  
 ી આર.સી.ફળદ ુ: માનનીય અ ય ી, માનનીય િનરજનભાઇ પાિક તાન પાિક તાન કરે છે આજ ેલીલોં  ઝ ભો 
પહેરીને આ યા છે.  
 અ  ય ી : કોઇના કપડાં ઉપર ન બોલાય.  
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : માનનીય અ ય ી, ગૌચર ળવવું એ ગંભીર િચંતાનો િવષય છે. સુ ીમ કોટના ચૂકાદાની 
વાત થઇ. આજ ે પણ ા ય િવ તારની અંદર સો ચોરસવારના લોટો અન ે ગામતળ માટેના જ ે ઇ યૂ છે એમાં આડેધડ 
પેશકદમી થઇ ગઇ છે. એક બાજ ઉ ોગોએ કરેલા દબાણોન ે આપણે રે યુલરાઇઝ કરીએ અથવા એક યા બી  રીતે એન ેુ
આપવા માટે િનણય કરીએ તો ા ય િવ તારની અદંર ગામતળ ન હોવાને કારણે જ ેલોકોએ નાના માણસોએ બાંધકામ કરેલુ ં 
છે એને આપણે કાયમી ધોરણે રે યુલરાઇઝ કરવા માગીએ છીએ કે કેમ? 
  ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય ધારાસ ય ીની િચંતા છે એ માણ ે  હમણાં જ મ  
સવાલના જવાબમાં ક ું કે બે િવભાગની વાત છે. અમા  કામ ગૌચરની જમીન ઓછી ન થાય  જનેે આપીએ એન ે નીિત ં

માણે આપીએ, લોકલ ફડ ઉઘરાવીએ એમાંં થી પંચાયતને હવાલે કરીએ, પંચાયત બધી િવિશ  વૃિતઓ ગૌચર માટે કરે છે. 
બંને િવભાગ ભેગા મળીન ે સ વરે ગૌચરમા ં જણેે પણ દબાણ કય ુ  હશે એ નીિત િનયમો, ધારા ધોરણ માણે તા કાિલક 
પગલાં ભરીશુ.ં  
 ી િવણભાઇ ન. મુસ ડયા : માનનીય અ ય ી, એક તરફ ગામડાંમાં તમામ ખરાબાઓ ઉપર દબાણ છે. બાકી 
તો એ સાર કપનીનેં , િવ ડ ફામ ઉભા કરવા માટે તથા બી  કપનીઓને ગૌચરમાંથી જમીન ફાળવી છેં . પણ માનનીય 
ગુજરાત સરકારના સમાજ ક યાણ િવભાગના અનસુૂિચત િત માટેના ા ટ ઇન એઇડ જ ે છા ાલયો ચાલે છે તો એમન ે
ચલાવવા માટે ગામડામાં ખરાબામાં તો દબાણ છે તો થોડી ઘણી ગૌચરમાંથી જમીન આ ટ ટ જ ેઅનુસૂિચત િતના છે તો 
એમને આપવા માગો છો કે કેમ? 
  અ  ય ી : એ િવષય નથી અ યારે. 
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 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ  છંુ કે, એમણ ે
એક વાત કરી કે સરપંચે ઠરાવ કરી કરી દીધો એટલા માટે. તો સુ ીમ કોટની કોઇ એવી ગાઇડ લાઇન છે કે, સરપંચ ઠરાવ કરી 
દે એટલે ગૌચર આપી શકાય? બી  , ગાંધીનગરમાં વષ ૨૦૧૧ પહેલા કેટલું ગૌચર હતંુ અને અ યારે કેટલું ગૌચર છે? 
 ી કૌિશકભાઇ જ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, સુ ીમ કોટનો ઉ ેશ છે કે, ગૌચર ઓછ થવું ઇએ નહુ ં . વષ 
૨૦૧૧માં એમણે હકમ કયુ , એટલે સરકારે વષ ૨૦૧૫માં નીિત બનાવી, એ નીિત મુજબ એક પણ ચ ગૌચર ઓછ ના ુ ં
થાય, ઉપરથી વધે, મારી પાસે હમણાં આંકડો આ યો છે (અંતરાય) એક લાખ પચાસ હ ર (અંતરાય ) ઉપરથી વધાયુ છે. 
દબાણ માટે જવાબ આપી દીધો, તા કાિલક કાયવાહી કરીશુ.ં 

ભાવનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 
*૨૪૯૩૦ ી કનુભાઈ બારયાૈ   (તળા ) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર ભાવનગર અન ે દેવભિૂમ ારકા િજ ામા ં
તાલુકાવાર ઘરથાળના લોટ મેળવવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
પ ક-૧ 

ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ 
અર ઓની સં યા 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો ૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૯ 
૧ ભાવનગર ૦ ૦ 
૨ ઘોઘા ૦ ૦ 
૩ તળા  ૧૧ ૦ 
૪ મહવાુ  ૨૬ ૭૯ 
૫ જસેર ૦ ૦ 
૬ ગારીયાધાર ૩૨ ૦ 
૭ િશહોર ૧૬ ૦ 
૮ પાલીતાણા ૯ ૫૫ 
૯ ઉમરાળા ૪ ૮ 

ભાવનગર 

૧૦ વ ભીપુર ૧૦ ૧૯ 
કુલ ૧૦૮ ૧૬૧ 

૧ ખંભાિળયા ૭૬ ૩૫ 
૨ ભાણવડ ૩૨ ૨૯ 
૩ ક યાણપુર ૦ ૫૭ 

દેવભિૂમ 
ારકા 

૪ ારકા ૦ ૦ 
કુલ ૧૦૮ ૧૨૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ યા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ ,  

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 

 (૩) વષવાર,  તાલુકાવાર મજંર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ. 
પ ક-૩ 

મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  ૂ
સ પવામાં આવેલ તેની સં યા 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો ૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૯ 
૧ ભાવનગર ૦ ૦ 
૨ ઘોઘા ૦ ૦ 
૩ તળા  ૩ ૦ 
૪ મહવાુ  ૧૪ ૭૩ 
૫ જસેર ૦ ૦ 
૬ ગારીયાધાર ૩૧ ૦ 
૭ િશહોર ૧૧ ૦ 

ભાવનગર 

૮ પાલીતાણા ૫ ૭ 
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૯ ઉમરાળા ૩ ૭ 
૧૦ વ ભીપુર ૧૦ ૮ 

કુલ ૭૭ ૯૫ 
૧ ખંભાિળયા ૨૪ ૩૧ 
૨ ભાણવડ ૩૨ ૨૭ 
૩ ક યાણપુર ૦ ૦ 

દેવભિૂમ 
ારકા 

૪ ારકા ૦ ૦ 
કુલ ૫૬ ૫૮ 

એકદર કુલં  ૧૩૩ ૧૫૩   
 (૪) બાકી રહેલાને યાં સુધીમાં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) ભાવનગર િજ ામાં ઉમરાળા તાલુકાના બાકી રહેતા 
૧ લાભાથ ને લોટનો કબ  બનતી વરાએ ફાળવી 
આપવામાં આવશ.ે 
  દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં મંજર કરેલ તમામ ૂ
અર ઓના અરજદારને લોટ ફાળવલે છે. 

પ ક-૨ 

મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  
અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ

કારણો 
િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

 

૧ ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦  
૨ ઘોઘા ૦ ૦ ૦ ૦  
૩ તળા  ૩ ૦ ૮ ૦ 

૪ મહવાુ  ૧૪ ૭૩ ૧૨ ૬ 

સરકાર ીની યોજનાના 
ઠરાવના માપદંડ માણે 

પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી. 

૫ જસેર ૦ ૦ ૦ ૦  
૬ ગારીયાધાર ૩૧ ૦ ૧ ૦ 
૭ િશહોર ૧૧ ૦ ૫ ૦ 
૮ પાલીતાણા ૫ ૭ ૪ ૪૮ 
૯ ઉમરાળા ૩ ૮ ૧ ૦ 

ભાવનગર 

૧૦ વ ભીપુર ૧૦ ૮ ૦ ૧૧ 
૩૧ કુલ ૭૭ ૯૬ 

 
૬૫ 

સરકાર ીની યોજનાના 
ઠરાવના માપદંડ માણે 

પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી. 

૧ ખંભાિળયા ૨૪ ૩૧ ૫૨ ૪ 

૨ ભાણવડ ૩૨ ૨૭ ૦ ૨ 

સરકાર ીની યોજનાના 
ઠરાવના માપદંડ માણે 

પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી. 

૩ ક યાણપુર ૦ ૦ ૦ ૦  

દેવભિૂમ ારકા 

૪ ારકા ૦ ૦ ૦ ૦  
કુલ ૫૬ ૫૮ ૫૨ ૬  

એકદર કુલં  ૧૩૩ ૧૫૪ ૮૩ ૭૧   

 ી કનુભાઇ મ. બારૈયા : માનનીય અ ય ી, ઘરથાળના લોટ ફાળવવાની સરકાર ીની યોજનાના ઠરાવની 
િવગત શું છે? ભાવનગર અને દવેભૂિમ ારકામાં ઘરથાળના લોટનો કઇ તારીખે લાભાથ ઓને કબ  સ પવામાં આ યો છે? 
અને તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દરેક િજ ામા ંતાલુકાવાર ફાળ યા વગરના કેટલા લોટો ઉપલ ધ છે? 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, આ લોટ ફાળવવા માટેની સરકારની નીિત, આ યોજના મ,ે 
૧૯૭૨માં શ  કરવામાં આવી હતી. એ જ ે ા ય િવ તારમાં ખેત મજરો હતા એમને સો વારનો મફત લોટ આપવાનીૂ  યોજના 
હતી. પાંચમી પંચવિષય યોજનાની અંદર તમામ રા યોને સ ા આપીને વષ ૧૯૭૬માં આ રા ય સરકાર એનો વહીવટ કરે છે 
અને તા.૧-૫-૧૯૭૦ના ઠરાવમા ંસુધારો કરીને આ રા ય સરકાર અ યારે એનું અમલીકરણ કરે છે. 
 ી િવણભાઇ ટી. મા  : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ીને આપના મા યમથી પૂછવા માગંુ  છ કેુ ં , મારા 
મત િવ તારમાં બે વષમાં વષ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં આ ઘરથાળના લોટો છે એ ઉમરાળા અને વ ભીપુરમાં મા  એક ીસ 
લોટ ફાળવવામાં આ યા છે. આજ ેસંવેદનશીલ સરકારને મારો  છે કે, આ જ ેએક ીસ છે એમાં આ ચાલુ વષ તમ ેકેટલા 
લોટો ફાળવવાનું આયોજન કયુ છે? 



તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 
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 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ે ઉમરાળા તાલુકાની વાત કરી છે, વષ 
૨૦૧૮મા ંએમની અર ઓ મા  ચાર જ મળી હતી અન ેએ પૈકી ણ મંજર કયા છેૂ , એક નામંજર કરી છે અન ેએના લોટ ૂ
પણ ણ-ે ણ આપી દેવામાં આવલેા છે. વષ ૨૦૧૯માં ઉમરાળા તાલુકાની અદંર આઠ અર ઓ આવી હતી અન ેઆઠેય 
મંજર કરેલ છે અને એમાં સાતનો કબ  આપી દીધેલ છે અને એક બાકી હતો એ પણ તાૂ .૧-૩-૨૦૨૦ના રોજ કબ  આપી 
દીધો છે. 
 ી િવણભાઇ ટી. મા  : માનનીય અ ય ી, જ ેઅર ઓ મંગાવવામાં આવ ે છે એમાં જ એ અર ઓ લેવામા ં
આવતી નથી. લોટ લેવા માટે આજ ેકેટલાય ગરીબો રાહ ઇને બેઠા છે. અર ઓ લેવામાં આવતી નથી. આજ ેચાર અર  
આવી, આઠ અર  આવી પણ આવી અર ઓ સરકારે જ ેમાગવી ઇએ એ માગવામાં જ આવતી નથી.  
 અ  ય ી: અર ઓ લવેામા ંઆવતી નથી. કાળ  કર .  
 ી રાઘવભાઇ મકવાણાઃ માનનીય અ ય ી, અમારા ભાવનગર િજ ાના સ ય ી કનુભાઇ બારૈયાના ના 
સંદભમા ંમારે માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવું છે કે ઘરથાળના મફત લોટ મળેવવા માટેની પ િત શું છે અન ેઆ યોજના 
હેઠળ ઘરથાળના લોટ માટે કેટલી જમીન આપી શકાય?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, આ ઘરથાળના લોટ ફાળવવા માટેની જ ેપ િત છે અને કેટલી 
જમીન આપવામાં આવશ ે એ માનનીય સ ય ીની જ ે લાગણી છે તો અરજદાર પાસેથી અર ઓ મળે યા પછી પા તા 
ધરાવતી અર ઓને તાલુકા લે ડ કિમ ટમાં િનણય માટે મૂકી મંજર કરેલ છેૂ . એ અરજદારોને લોટ ફાળવવામાં આવે છે. આ 
યોજના નીચે પા તા ધરાવતા કટબોને વધુમા ંવધુ ુ ું ૧૦૦ ચોરસવાર સુધીના ઘરથાળના લોટ િવના મૂ યે ફાળવવામાં આવશ.ે 
આ પૂરતી જમીન ન હોવાના કારણ ે તેવા િક સામાં ઓછામા ં ઓછી જમીન ઉપલ ધતાના આધારે વધારે કટબનેુ ું  આવરી 
લેવાના હેતુથી ૧૦૦ ચોરસવારથી ઓછો પણ ૫૦ ચોરસવારથી ઓછો નહ  એવા લોટ ફાળવવામાં આવે છે.  
 ી િવ મભાઇ અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, મં ી ીએ કોઠાની અંદર જ ે જવાબ આ યો છે તેમાં અમારા 
દેવભૂિમ ારકા િજ ાના ભાણવડ િવ તારમાં ૩૨ અર ઓ મંજર કરી છેૂ . ૨૭નો કબ  સ પવામા ંઆ યો છે. છે ા બે વષથી 
આ અરજદારો ધ ા ખાય છે. આ લોટો છે તેની ગરીબ લોકો માગણી કરતા હોય છે. આપણી દેશી કહેવતમાં ખાતર ઉપર 
દવેલ. મંજર તો થાય પણ વારવાર ધ ા ખાધા પછી તેમને કબ  ન મળેૂ ં . તો યાં સુધીમા ં આ લાભાથ  લોકોન ે કબ  

સ પવા માગો છો?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, દેવભૂિમ ારકામાં ભાણવડની અંદર મળેલી અર ઓ ૨૯ હતી 
અને ૨૭ મંજર કરી છે અને મંજર કરેલી અર ઓ પૈકીની ૂ ૂ ૨૭મા ંઘરથાળના લોટ ફાળવવામા ંઆવેલા છે.  
 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, આમા ં૩૨ બતા યા છે. મં ી ી ૨૯ કહે છે. મન ેજ ેછાપેલી નકલ 
મળી છે તેમાં ૩૨ બતાવવામા ંઆવે છે.  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, ભાણવડમાં વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ંપણ ૨૯, બે નામંજર કરી છે અન ેૂ
૨૭માં લોટ ફાળવવામાં આવેલ છે.  
 અ  ય ી: મંજર કરેલ અર ની સં યા ભાણવડૂ -૩૨. 
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, ભાણવડમાં વષ ૨૦૧૮માં ૩૨ અર ઓ આવી હતી. તેમાંથી ૩૨ 
મંજર કરવામાં આવી છેૂ . મંજર પૈકી ૂ ૩૨ અર ઓનો લોટનો કબ  સ પી દેવામા ંઆવેલ છે. કોઇ બાકી રહેતો નથી. 
 ી રાઘવ ભાઇ પટેલ : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે આ મફત લોટ ુ ં
ફાળવણીની શરતો અને બોલીઓ શી છે?  
 ી બચુભાઇ મ. ખાબડ : માનનીય અ ય ી, આ લોટ ફાળવણી માટેની શરતો અન ેબોલીઓ. લોટ નવી અન ે
અિવભા ય શરતે આપવામાં આવે છે. લોટ ઉપર બે વષમાં મકાનનું બાંધકામ કરવાનું રહે છે. લોટનો કબ  સુ ત થયે 
િબનખેતીનો વેરો આકાર લાગુ થશ.ે ખુ ો લોટ કે તેના ઉપર કરેલ બાંધકામ કોઇન ેભાડે આપી શકશ ેનહ . જ ેઇસમને લોટ 
ફાળવલે હોય તેઓને તેના ઉપર બાંધકામ કરવા માટે લોન મેળવવા માટે એણે તે યવ થા કરવાની રહેશે અને તે 
બાંધકામ કરવાનું રહેશ.ે ફાળવેલ લોટ વેચી શકાશે નહ  કે ગીરો મૂકી શકાશે નહ  અથવા તેના હ ો કોઇને તબદીલ કરી 
શકશે નહ . ઉપરોકત શરતોની ભંગ થયેથી સરકાર ી હેડે દાખલ કરવામાં આવશ.ે 

આણંદ િજ ામાં મ કાયદાના ભંગ કરતા ઔ ોિગક એકમોની તપાસ 
*૨૫૩૩૧ ી રાજ િસંહ પરમારે   (બોરસદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
િજ ામાં છે ા બે વષમા ં મ કાયદાનો ભંગ કરતા કેટલા 
ઔ ોિગક એકમોની તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) ૧૨૭૪ 

 (૨) ઉ ત તપાસ દર યાન કેટલા એકમો કસુરવાર   (૨) ૬૨ 
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જણાયા, અન ે
 (૩) ઉ ત એકમો સામે શા ંપગલાં લવેામા ંઆ યા ?   (૩) કસુરવાર ઔ ોિગક એકમો સામે ૧૪૪ ફોજદારી 

કેસો નામ. કોટમાં દાખલ કરવામાં આ યા. 
 ી રાજે િસંહ ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી, આણંદ િજ ામાં જ ેતપાસ દરિમયાન મ કાયદાનો ભંગ કરતા 
૬ર એકમો પકડાયા, એટલે પહેલો તો  એ કે એ કયા તાલુકામાં અન ે કેટલા પકડાયા?  બીજ કે ણ નંબરના જવાબમા ંુ ં
જણા યું છે કે ૬ર એકમો પૈકી ૧૪૪ સામે ફોજદારી કેસો કરવામાં આ યા તો આ બેનું વેરીએશન શુ ંછે એ મારે ણવું છે.  
 ી દલીપકમાર  િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ૧ર૭૪ એકમો પૈકી ૬ર એકમો સામે કલ ુ ૧૪૪ િવિવધ કાયદાનો 
ભંગ કરવા બદલ કેસ કરવામા ંઆ યા છે.    
 ી રાજે િસંહ ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ૬ર એકમો પૈકી ૧૪૪ ફોજદારી કેસો એટલે જદા જદા કેસો ુ ુ
કરવામા ંઆ યા છે કે કેમ એ મારે ણવું છે. યિકત કે એકમો ૬ર છે તો ૧૪૪ કેવી રીતે થાય? 
   ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, કલ ુ ૬ર એકમો સામે કેસ કરવામાં આ યા હતા અને એમા ં
િવિવધ િનયમોનો ભંગ કરવા બદલ કયા, કયાંક મ કાયદાનો ભંગ થતો હોય, કયાંક કારખાના ધારાનો પણ ભંગ થતો હોય, 

મ કાયદા મુજબ મ કાયદાના એકથી વધારે કાયદાનો ભંગ થતો હોય તો એ માણે કેસ કરવામા ંઆવ,ે કારખાના ધારાની 
અંદર એક કરતા વધારે િનયમોનો ભંગ થતો હોય તો એ માણે કેસ કરવામાં આવ.ે મ િવભાગ ારા ૭૬ કેસ, કારખાના ધારા 
નીચે ૬૮ કેસ આમ કલ ુ ૧૪૪ કેસ કરવામાં આ યા છે.   
 ી રાજે િસંહ  ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી..  
 અ  ય ી : શુ ંબાકી ર ુ?ં   
 ી રાજે િસંહ  ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી,  મ તાલુકાવાર  િવગતો માગી છે. 
 અ  ય ી : ઇએ જ છે? કોઇ ચોકકસ તાલુકો કહો. 
 ી રાજે િસંહ  ધી. પરમાર : માનનીય અ ય ી, બોરસદ તાલુકાનું કહો. 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, ૧૪૪ કેસની પૂરેપૂરી િવગત છે, માનનીય સ ય ીન ે ૧૪૪ 
કેસની િવગતો મોકલી આપીશ.   
 અ  ય ી : એમન ેમોકલી આપ . ૧૪૪ વાંચશ ેતો સમય પૂરો થઇ જશ.ે 
 ી અજનિસંહ ઉુ . ચૌહાણ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી હ ણવા માગંુ છ ું ંુ
કે લધુ મ વેતન અિધિનયમ૧૪૮ હેઠળ આણંદ િજ ામાં તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી સં થાઓમા ં
કેટલા મયોગીઓને સમ વટથી વેતન તફાવતની ચૂકવણી કરવામાં આવેલ છે? 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીને જણાવુ ં કે સમ વટથી કોઇ કારખાનાની 
અંદર કોઇ િનયમનો ભંગ થતો હોય તો .. 
 અ  ય ી : (માનનીય સ ય ી પુનમભાઇ પરમારન)ે, બૂમ નહ  પાડવાની, મ સાંભ ું અને તમા ં  નામ મ લખી 
પણ લીધંુ છે પણ ફરીવાર આવી કોઇ બૂમ પાડશે એન ેતો નહ  જ પૂછવા દ . હાથ ચો કરવાનો, મ યું છે, મારી નજર પડે 
છે.  હવે તો માનનીય િવ મભાઇ સુધી મારી નજર પડે છે.. 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, કારખાનાઓની અંદર કેસ દાખલ કરતા પહેલા જ ેકારખાનામા ં
િનયમોનું ઉલંધન થયુ ંહોય તો એવા કારખાનાઓન ેઅમારા અિધકારીઓ મારફત સમ વવામાં આવે છે કે તમારી આટલી ભલૂ 
થઇ છે. આટલું તમે ચૂકવ ં ઓછ કયુ છેુ ં , આટલું તમે વેતન ઓછ ચૂક યું છેુ ં . આવા ૪૦ એકમોની અદંર ર,૪૮,૦૬,૬ર૯ 
િપયાનું ચૂકવ ં કરવામા ંઆ યું અન ે૧૭૪૩ મયોગીઓને આ િપયા બે કરોડથી વધુ મા  સમ વટથી ચૂકવ ં કરવામા ં

આ યુ.ં 
  ી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય મં ી ી પાસેથી એ ણવા માગંુ  ું
છ કે ુ ં ૧ર૭૪ મ કાયદાનો ભંગ કરતા એકમોની તપાસ કરવામાં આવી, એમાં ૬ર કસરુવાર જણાયા, આ ૬રમાં મારા મત 
િવ તાર સો ા તાલુકામાં અન ેતારાપુર તાલુકામાં કેટલા? અને આ જ ે૧૪૪ કેસો કરવામા ંઆ યા છે તો મારા મત િવ તાર 
તારાપુર અને સો ામા ં કેટલા કેસ કરવામા ં આ યા? એના વેતન વેતન ધારાથી સરકારે ન ી કરેલ છે. આવા ઉ ોગોમા ં
થાિનક રોજગારી મળવી ઇએ એ મળતી નથી એની તપાસ કરી છે કે કેમ? અથવા કરવા માગે છે કે કેમ?  

 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, મારી પાસે ૧૪૪ અને આખા આણંદ િજ ાની પૂરેપૂરી મા હતી 
છે. એમના િવ તારની ઇતી હશે તો એકમો સાથનેી મા હતી એમને મોકલી આપીશ.  એમણે ક ુ ં કે ૮૫ ટકા થાિનકોન ે
રોજગારી આપવી ઇએ. આ િવષય થાિનક રોજગારીનો નથી. મા  કારખાના ધારાના ઉ ંઘનનો  છે.   
 ી કાંિતભાઇ સોઢાપરમાર : માનનીય અ ય ી, આપના મારફત માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , અમારા 
િવ તારમા ંિવ ાનગરમા ં .આઇ.ડી.સી. આવેલ છે. એમા ંઘણા કામદારોને લઘુ મ વેતનથી ઓછ વેતન આપવામાં આવ ેછેુ ં . 
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સરકાર ીના ધારા-ધોરણ મુજબ કેટલું વેતન ન ી કરવામાં આવેલ છે?  આવા ફેરટરીના માિલકો તરફથી ઓછ વેતન ુ ં
ચૂકવવામાં આવે તો શું કાયવાહી કરવામાં આવે છે અને આવા કેટલા િક સાઓ .આઇ.ડી.સી. િવ ાનગરના છે?  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આ બધી જ તપાસણીઓમાં તમામ મુ ાઓને આવરી લવેામા ં
આ યા છે. યાંક લઘુ મ વેતન ઓછ આપવામાં આ યું હોયુ ં , યાંક ે યુઇટીના ો હોય એવી ઘણી બધી બાબતોનો આમા ં
સમાવેશ કરવામાં આ યો છે. લઘુ મ વેતન ઓછ ચૂકવાતંુ હોય તો અગાઉ ક ુ ંએમ એમન ેસમ વટથી અમારા અિધકારી ુ ં
સમ વે કે લઘુ મ વેતન ચૂકવાયલે નથી તો એ એકમ લઘુ મ વતેન ચૂકવતા હોય છે. એટલા માટે િપયા ર કરોડ ૪૮ લાખ 
કરતા વધારે ચૂકવણી આ કારની કરવામાં આવેલ છે અન ેલઘુ મ વેતન પૂરેપૂ  મળવુ ંજ ઇએ એના માટે અમારો િવભાગ ં
સ ય રહીન ેહમેશા યાસ કરે જ છેં .  
 ી જગદીશ િવ કમા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મુ યમં ી ી અને માનનીય દલીપભાઇને અિભનદંન 
પાઠવીશ કે જ ેરીતે ગુજરાતનો િવકાસ થઇ ર ો છે. ઇ ડ ટીઝનો ોથ થઇ ર ો છે. અહ યા ઘણા બધા મારા સાથી િમ ો પણ 
છે. આજ ેઇ ડ ટીઝમાં કારીગરોની ઘટ છે. અમારે બોડ લગાવવા પડે છે કે ટનર અને ફીટર કારીગરો ઇએ છે. િવભાગ ારા 
કીલ માણસો તૈયાર કરવા માટે કૌશ ય વધન કે ો ખો યા છે પણ હવે સી.એન.સી. અને વી.એન.સી.નો જમાનો આ યો છે 

તો એના માટે આપણે કૌશ ય વધન કે ો ખોલવા માગીએ છીએ કે કેમ?  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આજ ે ટેકનોલો નો યુગ આ યો છે. રોજ ે રોજ નવી મશીનરી 
આવતી હોય છે. અમારા આઇ.ટી.આઇ.માં વષ  પહેલાની મશીનરી ખરીદાયેલી હોય છે. અમે નવી મશીનરી પણ ખરીદી ર ા 
છીએ. સાથ ે સાથ ે આવુ ં કીલ જ દી મળી રહે અન ે કારખાનાઓની માગન ે પૂરી કરવા માટે પી.પી.પી.ના ધોરણ ે પણ અમ ે
આવી આધુિનક મશીનરી ઉપર તાલીમ આપીને એમની વધુમાં વધુ કીલ ડેવલપ થાય એના માટેના યાસો કરવામાં આવી 
ર ા છે.   

ગાંધીનગર િજ ામાં બાંધકામ સાઈટ ઉપર અક માતમાં મયોગીઓના મૃ યુ  
*૨૪૦૭૦ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ાની કેટલી બાંધકામની સાઈટ ઉપર છે ા એક  વષમા ં
કેટલા ાણઘાતક અક માત થયા અને આ અક માતોમા ં
કેટલા મયોગીઓ મૃ યુ પા યા, 

  (૧) ૦૬-બાંધકામ સાઈટ 
  ૦૬- ાણઘાતક અક માત 
  ૦૬- મયોગીઓના મૃ યુ  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ સરકાર ારા શી  
કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) ાણઘાતક અક માત બનલે બાંધકામ સાઈટોના 
જવાબદાર એ લોયર સામ ે ‘‘ધી િબ ડ ગ એ ડ અધર 
ક ટકશન વકસ (રે યુલેશનઓફ ઓફ એ લોયમે ટ 
એ ડ ક ડીસ સ ઓફ સિવસ) એકટ, ૧૯૯૬ તથા તે 
હેઠળના ગુજરાતના િનયમો-૨૦૦૩’’ અ વયે િવિવધ 

ગવાઈઓના ભંગ  બદલ કલુ -૨૪  કેસો નામ. કોટમાં 
અને અ ય કલુ -૩૨ કેસો નામ. ચીફ ઈ પેકશન ઓફ 
ઈ પેકશન ઓથોરીટીની કોટમાં દાખલ કરેલ છે. 

 (૩) આ અક માતો અટકાવવા સરકાર ારા શા 
પગલાં લેવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) આ અક માતો અટકાવવા સરકાર ારા નીચે 
મુજબ પગલાં લેવામાં આવેલ છે. 
૧. તં ના િનરી કો ારા ‘‘ધી િબ ડ ગ એ ડ અધર 
ક ટકશન વકસ એકટ-૧૯૯૬’’ તથા તે હેઠળના 
િનયમો-૨૦૦૩ હેઠળ િનયિમતપણે સલામતી બાબતોના 
િનરી ણ કરવામાં આવે છે.  
૨. બાંધકામ સાઈટો પર કામ કરતા મયોગીઓને 
સલામતી અંગેની તાલીમ સં થાના િન ણાત સેફટી 
ઓ ફસસ ારા અપાવવામા ંઆવે  છે.  
૩. તં ના બાંધકામ િનરી કો ારા િવિવધ બાંધકામ 
સાઈટો પર સલામતી કાય મો યો ન ે આ અંગે ગૃિત 
કેળવવાના ય નો કરવામાં આવે છે. 
૪. દર વષ સરકારના સહયોગ ારા રા ય ક ાએ સેફટી 
કો ફર સનું આયોજન કરી સલામતીનો બહોળો ચાર 
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કરવામા ં આવે છે. તથા અ તન સુર ા સાધનોનુ ં દશન 
રાખવામાં આવે છે. 
૫. દર વષ ૪થી માચ ‘‘રા ીય સલામતી દન’’ િનિમ ે 
મોટી બાંધકામ સાઈટોમાં સલામતી સ ાહ તથા અ ય 
સાઈટોમા ં સલામતી દનની ઉજવણી કરી સલામતી અંગે 

ગૃિત આવે તેવા ય નો કરવામા ંઆવે છે.  
 ી બળદેવ  ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મારફત માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેું ંુ , 
કોઇપણ મજર હોય એનું મૃ યુ થાય એટલે ણે ૂ (xxx)એવું સમ  રા યમાં િબ ડરો અન ેઉ ોગપિતઓ ારા વતન કરવામા ં
આવે છે. એમણે મારા પહેલા ના જવાબમાં લ યું છે કે ૬ બાંધકામ સાઇટ છે, ૬ ાણઘાતક અક માતો થયા છે અને ૬ 
લોકોના મૃ ય ુથયા છે. ૬ મયોગીઓના મૃ યુ થયા એ કયા સમાજના માણસો હતા. એમણ ેમારા ી  ના જવાબમા ં
પહેલો જવાબ આ યો છે કે તં ના િનરી કો (આંત રક) મારે એટલા માટે ણવુ ં છે કે સામા ય માણસ કે જનેી પાસ ેકોઇ 
રો રોટી ન હોય એવા ગરીબ વગના માણસો મજરી કરવા જતા હોય છે અને યારે મૃ ય ુપામે યારે િપયા રૂ ૫-૫૦ હ ર 
આપીને કેસ પતાવી દેવામા ંઆવે છે. ન કહેવુ ં ઇએ પણ આ સરકારના અિધકારીઓ કેવા જવાબો આપે છે. મારા ના 
જવાબમાં તમે વાંચો તો એમણે િનયમો લ યા છે. જવાબ આપવાનો ય ન કય  નથી. જવાબો આપવાનો ય ન કય  નથી. 
એમણે મારા ી  ના જવાબમાં એવું લ યું છે કે, તં ના િનરી કો ારા ‘‘ધી િબિ ડગ એ ડ અધર ક ટકધશન વકસ ં
એ ટ-૧૯૯૬’’ તથા તે હેઠળના િનયમો-૨૦૦૩ હેઠળ િનયિમતપણે સલામિત બાબતોનું િનરી ણ કરવામાં આવે છે. મારે 
એની સામે મં ી ીને પૂછવું છે કે, િનરી કો ારા યારે અને કઇ તારીખ,ે કયા અિધકારીઓ ારા કઇ કઇ સાઇટની ચકાસણી 
કરવામા ંઆવી? મયોગી સલામિત માટે કઇ સાઇટોએ, કઇ તારીખ ેઅન ેકઇ જ યાએ તાલીમ આપવામાં આવી અને િનરી કો 

ારા કઇ કઇ સાઇટ ઉપર કઇ સલામિતના કાય મો કરવામા ંઆ યા? (અંતરાય)  
  અ  ય ી : લેિખતમા ંઆપી દે . બહ લાંબો જવાબ છેુ . 
  ી બળદેવ   ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, જવાબ નથી એમણે જ ેજવાબ આ યો છે એની સામે પૂછ છ કે ુ ું ં
એમાં કઇ કઇ તારીખોએ છે? મારી વાત તમે તો તમે સમ .  
 અ  ય ી : કેટલી તારીખો ગણાવશો?  
 ી બળદેવ   ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, તારીખો નથી. એમાં શુ ંલ યું છે કે, અમ ે ગૃ  કરવાના કાય મો 
કરીએ છીએ.  
 અ  ય ી : કેટલા કયા એમ પૂછોન?ે  
 ી બળદેવ   ચં. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, એ જ પૂછ છુ ું ં, કેટલા? યારેય સાહેબ આવો કોઇ કાય મ િવભાગ 

ારા કરવામાં આવતો નથી. (અંતરાય) 
 અ  ય ી : આ તમારો મત છે. આપણ ેમં ી ી પાસેથી જવાબ ણીએ. 
  ી દલીપકમાર  િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, પહેલા તો ી બળદેવ ભાઇ િચંતા કરે છે તેના કરતા સિવશેષ 
િચંતા આ ગુજરાત રા યની સવંેદનશીલ સરકાર કરી રહી છે. ગાધંીનગર િજ ામાં ૧૯૧ બાંધકામ સાઇટો છે. એમાંથી એક 
વષમાં અમે ૧૭૭ સાઇટો ઉપર િનયમોનું ઉલંઘન થયું છે કે નહ  તેની તપાસણી કરવામાં આવી છે અને યાં પણ અમને િત 
દેખાય યાં અમે જરાય ચલાવી લેવા માગતા નથી. બી  બાબત એમણે કહી કે આવા જ ેબાંધકામ િમકનું મૃ યુ થાય યારે 
આ સરકાર મ કરી કરે છે. માનનીય અ ય ી, અમે કોઇ પણ માણસના મૃ યુ ઉપર મ કરી કરવાવાળી અમારી સરકાર નથી. 
યાંય પણ કોઇ દવસ કોઇનું મૃ યુ થાય તો પણ અમારી સંવેદનશીલ સરકાર આપણે સૌ રોજ ઇએ છીએ, સમાચાર પ ો 

પણ વાંચીએ છીએ કે. રા યના મુ યમં ી યારે િનયમમાં ના આવતંુ હોય, રોડ ઉપર અક માત થાય તો પણ સંવેદના 
ળવીને એ પ રવારને હમેશા મદદ કરતા હોય છે અન ે યારે જનેો હ  હોયં , જનેે ચૂકવવાનું હોય યારે માનનીય 

બળદેવ ભાઇએ ક ુ ં કે મ કરી કરવામાં આવે છે. યારે પણ સાઇટ ઉપર આવું મૃ યુ થાય યારે થમ તો એના પ રવારન ે
હાથ પકડવાનો યાસ અમારી સરકાર મારફત કરીએ છીએ. જ ે૬ લોકોના મૃ યુ થયા છે તેના ઉપર અમે કાયદસેરની કાયવાહી 
પણ કરી છે. પરતુ યારે કોટમાંથી કેસનો ચૂકાદો આવ ે યારેં  એમન ે સહાય ચૂકવવામા ં આવતી હોય છે. હ આપ સાહેબન ેું
આપના મા યમથી જણાવવા માગંુ છ કેુ ં , જ ે૬ લોકોના મૃ યુ થયા છે એમાં તા કાિલક અસરથી રહેમરાહે એના પ રવારને મદદ 
થાય, એના પ રવાર ઉપર કોઇ મુિસબત ના આવે એટલા માટે આ ૬ યિ તઓને ચૂકાદા િસવાય ૧૩,૯૫,૦૮૯/- િપયા 
ચૂકવવામાં આ યા છે. આ પૈકી કોટમાં કેસ પે ડ ગ છે એમાં રહેમરાહે ચૂકવવામાં આવેલ છે એની મ વાત કરી અને જ ેકોટમાંથી 
કેસ ચાલી ગયો હોય એમાં મા  બે કેસ ચાલી ગયા છે અને ચાર કેસ પે ડ ગ છે એમાં પણ ૧૫,૬૫,૦૦૦/- િપયા આ ચાર 

                                         
માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા. 
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કેસની અંદર ચૂકવવામાં આ યા છે એટલ ે ી બળદેવભાઇ આપ િચંતા કરો છો એના કરતા પણ વધારે િચંતા આ સરકાર કરે છે 
અને હ  વધારે કેમ એમને મદદ કરી શકાય એવા યાસો રા ય સરકાર ારા કરવામાં આવે છે.  
 અ  ય ી : માનનીય ઋિષકેશભાઇ.. 
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય મંું ી ી પાસે ણવા માગંુ છ કેુ ં , 
(અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય બળદેવભાઇ, લીઝ. તમન ેનારાજગી હોય એ વાત જદી છેુ . (અંતરાય) ( ી બળદેવ ભાઇ 
બેઠા બેઠા બો યા કે, આ ૬ જણના િપયા ૧૩ લાખ ચૂક યા છે. ) મં ી ી તમ ેજ ેકીધંુ છે એ બધાએ સાંભ ું છે.  
 ી ઋિષકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, ગાંધીનગર િજ ામા ં વષ ૨૦૧૯ દર યાન થયલેા વલેણ 
અક માતમાં સાઇટવાર કલ કેટલા કેસો કરવામાં આ યાુ ?  
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, માનનીય સ ય ીએ જ ે  પૂછયો એમાં જ ે કેસો થયા છે એ 
કેસોની અંદર બે કારના અલગ અલગ કેસ કરતા હોય છે. એક સાઇટ ઉપર ચાર કેસ કરવામા ં આ યા છે. જયુ ડિશયલ 
મેિજ ટેટની અંદર કેસ ન યા ૮ સાઇટ, આમ ૩ર કેસ અમારા અલગ અલગ િવભાગો મારફત કરવામા ંઆ યા છે અને ર૪ કેસ 
કલ કરવામાં આ યા છેુ .  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી એટલું ણવું છે કે મયોગી ક યાણ બોડ 
છે એના ારા રકમ ચૂકવાતી હશ.ે ખાસ કરીને સરકારની યોજના ચાલે છે બાંધકામ િમકો માટેની ન ધણીની યોજના તો આ 
જ ે૬ મયોગી મૃ યુ પા યા હતા એ છ એ છ મયોગી આ બાંધકામ સાઇટ ઉપર મૃ યુ પા યા છે તો બાંધકામની યોજના હેઠળ 
ન ધણી કરવામા ંઆવી હતી કે નહ ?  
 ી દલીપકમાર  િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આ રાજયની સરકારે ખૂબ ઉદાર િનણય લીધો છે. પહેલા એવુ ં
હતંુ કે બાંધકામ િમક ન ધાયેલો હોય એને જ અમે અક માતે મૃ યુ થાય તો મદદ કરી શકીએ પણ સંવેદનશીલ 
મુ યમં ી ીની લાગણી હતી કે હવ ેબાંધકામ સાઇટ ઉપર કામ કરતો મજર હોય અન ેસાઇટ ન ધાયેલી હોય અન ેમજર યા ંૂ ૂ
કામ કરતો જ હોય તો આમાં ન ધાયેલો ન હોય તો પણ એન ે ૩,૦૦,૦૦૦ િપયા આપવાનો િનણય લીધો છે આ સરકારે અન ે
આની અંદર પણ હજ પૂતતા કરવાુ ના કાગળો અમારી પાસે આ યા નથી એટલે એ આવશે તો એ રકમ પણ અમે વધારાની 
ચૂકવવીશુ.ં 
 ી શૈલેષ  મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, જ ે િમકો મૃ યુ પા યા છે, સરકારે એને જ ેસહાય કરી હોય તે. મારો 
મુ ય મુ ો એ છે કે બાંધકામ સાઇટના િમકોન ેન ધવામા ંઆવે છે ઘણી જ યાએ એવુ ંબનતંુ હોય છે કે બાંધકામ... 
  અ  ય ી : એની તપાસ ચાલ ુછે.  
 ી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અ ય ી, ના સાહેબ, બાંધકામ િમકોને કોઇ જ યાએ ન ધવામાં આવતા નથી. 
તો મા  સૂચન છે કે એવી સાઇટ ચાલતી હોય યા ં િમકોની ન ધણી  કરવામા ંઆવે સરકારં  તરફથી તો એમા ંએ લોકોન ે
એનો બેિનફીટ મળ.ે મારો કોઇ રાજકીય  નથી. 
 ી દલીપકમાર િવુ . ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, જયારે આ િવભાગની જવાબદારી એ વખતના મં ી અન ેહાલના 
મુ યમં ી અને હ એમની સાથે કામ કરતો હતો યારે મા  પું ૯૦૦૦ આખા રાજયની અંદર બાંધકામ િમક ન ઘાયેલા હતા. 
અમે સાથે મળીને ઝંુબેશ ઉપાડી આજ ે સાડા છ લાખ કરતા પણ વધારે અમે બાંધકામ િમકોની ન ધણી કરીને આગામી 
દવસોની અંદર વધારે ન ધણી કરવાની દશામાં આગળ વધી ર ા છીએ.  

અરવ ી િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓે  
*૨૩૮૬૦ ી સુરશભાઈ પટલે ે   (મણીનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ 
ડસબેીલીટી પે શન કીમ હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૨ 

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

  (૨) ૧૧૨ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ ં?    (૩) ૯,૧૮,૦૦૦/- 
 ી સુરેશભાઇ ધ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંું છ કે નેશનલ ુ ં
ડીસએબીલીટી પે શન યોજના કયારે અમલમાં આવી અને એનો હેતુ શું છે?  
 ી ઇ રભાઇ ર. પરમાર : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમથી માનનીય સ ય ીને જણાવવા માગંુ છ કે ું ંુ
નેશનલ ડીસએબીલીટી પે શન યોજના સામાિજક યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગ ગાંધીનગરના તા.૩૧-૭-ર૦૦૯ના 
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ઠરાવથી ગરીબી રેખા હેઠળ વતી દ યાંગ યિ તઓને આિથક સહાય આપવા યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે અન ે
એના હેતુની વાત ક  તો તી  દ યાંગતા ધરાવતી યિ તઓનો સવાગી િવકાસ થાય તેમજ તેઓને નાણાકીય સહાય પૂરી ં
પાડી તેમનું સામાિજક પુનઃ થાપન થાય તે હેતુથી આ યોજના તા.૩૧-૭-ર૦૦૯થી શ  કરવામાં આવી છે.  

  બોટાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
*૨૩૮૨૪ ી જગદીશભાઈ પટલે  (અમરાઈવાડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

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

  (૧) ૫૮,૯૧૬ 

 (૨) મળેલી અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  (૨) ૫૮,૯૧૬ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૩,૫૩,૪૯,૬૦૦/- 

 ી જગદીશ ઇ. પટેલ : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી હ માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કે ું ંુ
તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ વષ ર૦૧૯-ર૦માં બોટાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ િવકસતી િતના કેટલા 
િવ ાથ ઓની અર  મળી? મળલે અર ઓ પૈકી કેટલી અર  ઉકત િ થિતએ મંજર કરવામાં આવીૂ ? અન ે કેટલી રકમની 
ગણવેશ સહાય ચૂકવવામા ંઆવી?  
 ી વાસણભાઇ ગો. આ હર : માનનીય અ ય ી, ગણવેશ સહાય યોજના હેઠળ બોટાદ િજ ામા ંવષ ર૦૧૯-
ર૦મા ંતા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ની િ થિતએ તાલુકાવાર જ ેઅર ઓ મળી છે એની હ વાત કરીશું . બોટાદમા ં૧૮૩૦પ અર ઓ 
મળી, ૧૮૩૦પ અર ઓ મંજર કરીૂ , ૧,૦૯,૮૩,૦૦૦ િપયાનું ચૂકવ ં કરવામાં આ યુ.ં ગઢડા ખાતે ર૧,૧૭૧ અર ઓ 
મળી, ર૧,૧૭૧ અર ઓ મંજર કરીૂ , ૧,ર૭,૦ર,૬૦૦ િપયાનું ચૂકવ ં કરવામા ં આ યુ.ં રાણપુર તાલુકામાં ૧ર૬૦૭ 
અર ઓ મળી, ૧ર૬૦૭ અર ઓ મંજર કરી છેૂ . ૭પ લાખ ૬૪ હ ર ર૦૦ િપયાની એમના ખાતામાં ચૂકવણી કરી છે. 
બરવાળા તાલુકામાં ૬૮૩૩ અર ઓ આવી, જ ે પૈકી ૬૮૩૩ અર ઓ મંજર કરીૂ . આમ બોટાદ િજ ામાં કલ પુ ૮,૯૧૬ 
અર ઓ આવી, જમેાં તમામે તમામ અર ઓ મંજર કરી છેૂ . એક પણ અર  નામંજર કરી નથીૂ . 
 ી અરિવંદકમાર ગાંુ . પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ આપના મા યમ ારા માનનીય મં ી ીન ેપૂછવા માગંુ છ કે ું ંુ
ગણવેશ સહાય યોજનામાં વાિષક આવક મયાદા અગાઉ કેટલી હતી અને એમા ંઅ યારે હાલ કોઇ સુધારો કરવામાં આ યો છે કે 
કેમ? બી   ગણવેશ સહાય યોજનામાં વાિષક આવક મયાદાના હાલ ધારાધોરણ શું છે? મા  બીજ સૂચન છે કે હાલ જ ેં ંુ
ગણવેશ સહાય યોજના આપણે આપીએ છીએ, એના પોતાના ખાતામા ં ય છે? એમાં અ યારે અમ ેર કલ ચલાવીએ છીએૂ . 
એમાં એક પ રવાર એક િવ ાથ ને ગણવેશ લાવી આપતા નથી. સીધે સીધા પૈસા પોતે વાપરી કાઢે છે. એમાં સરકાર સીધો 
ગણવેશ લાવી આપવા માટે કોઇ યોજના બનાવવા માગે છે કે કેમ? 
 ી વાસણભાઇ ગો. આ હર : માનનીય અ ય ી, મને કહેતા આનંદ થાય છે કે એક વખતના જમાનામાં સીસીપેન 
અને બુકલેટથી આ યોજના શ  કરવામા ંઆવી હતી. આજ ેસ ય ીએ જણા યુ ં કે વાિષક આવક મયાદાના ધોરણો કયા છે? 
તો અગાઉ વષ ર૦૧૪ સુધી ા ય િવ તારમા ંઆવક મયાદા િપયા ૪૭,૦૦૦ અને શહેરી િવ તારમા ં૬૮,૦૦૦ િપયાની 
હતી. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ રા યના જનિ ય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબે આવક મયાદા તા.૧૩-
૧૦-ર૦૧પથી સરકારી અનુદાનની તમામ શાળામાંથી આવક મયાદા યાન ે લીધા િસવાય તમામ લોકોન ે ગણવેશ સહાય 
આપવામાં આવે છે. 
  અ  ય ી : બીજુ,ં એમણે પૂ યુ ંકે સરકાર દર  બનવા માગે છે કે કેમ? 
 ી વાસણભાઇ ગો. આ હર : માનનીય અ ય ી, અગાઉ આ યોજનામાં સહાય િશ કોને બાયહે ડ આપવામા ં
આવતી હતી, યારે આવી ફ રયાદ આવતી હતી. તેના માટે આ રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઇએ તમામ િવ ાથ ઓને તેની 
ડિબટી ારા એના ખાતામાં ડાયરે ટ જમા થાય છે. આમાં વ ચે કોઇ લંગ રયા નથી. 

ધાનેરા અને દાંતીવાડા તાલુકામાં ખારાશયુકત પાણી 
*૨૫૨૨૨ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના ધાનેરા અને દાંતીવાડા તાલુકામા ં ભૂગભ 
જળ ોતમાંથી પીવાનુ ં પાણી મળેવવામા ં આવ ે છે, તેમા ં

  (૧) હા, . 
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ખારાશ અને ારનું માણ વધુ હોય છે તે હકીકત સાચી 
છે, 
 (૨)  હા, તો ઉકત તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ં
ખારાશ અને ારની મા ા વધુ  જણાઈ, અને  

  (૨) નીચેની િવગતે. 
અ.નં. તાલુકો ખારાશ અને ારની મા ા વધુ  

ધરાવતા ગામો 
૧ ધાનેરા ૦૨ 
૨ દાંતીવાડા ૦૦  

 (૩) ઉ ત ગામોમાં પીવાના પાણીની વૈકિ પક 
યવ થા શું  કરવામાં આવી ? 

  (૩) ઉ ત ૨ ગામોનો સમાવેશ સીપુ જળાશય 
આધા રત ગિત હેઠળની સીપુ સુધારણા જથ યોજનામા ંૂ
થયેલ છે. યોજનાકીય કામગીરી પૂણ કરી સ વેર પાણી 
પુરવઠો શ   કરવામાં આવનાર છે. 

  ી નથાભાઇ હે. પટેલ : માનનીય અ ય ી, તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૯ના બનાસકાંઠા િજ ાના ધાનરેા અને દાંતીવાડા 
તાલુકામાં ભૂગભ જળ ોતમાંથી પીવાનું પાણી મેળવવામાં આવ ે છે, તેમાં ખારાશ અને ારનું માણ વધુ જણાય છે. તે 
હકીકત સાચી છે?  હા હોય તો તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ંખારાશ અન ે ાર જણાય છે? તેવા ગામોને પીવા માટેના પાણીની 
યવ થા માટેનુ ંસરકાર ીનુ ં લાિનંગ શું છે? એમાં જવાબ છાપેલ છે, પણ િવશેષ વાત એ છે કે શીપુ અને દાંતીવાડા જળાશય 

ઉપર શુ ીકરણનો સંપ કયા ં કયાં બનાવેલ છે? પાણી શુ ીકરણની મશીનરી કેટલાં વષ પહેલાની ખરીદેલ છે? અન ેજ ેકઇ 
ગામોની યાદી બતાવેલા છે, એવા ખારાશવાળા ગામો છે તેમાં ર સં યા ન હ, પણ ઘણા ગામો છે. છતા બે બતાવેલ છે તો સા  ં
કહેવાય. દાંતીવાડા તાલુકાના રાવલાવાસ ગામની ગઇ વખતે પણ મ ગૃહમાં વાત કરી હતી. પીવાની વાત તો રહી, પણ હાવા 

ય તો શરીરમા ંખજંવાળ આવ ેછે. આ પ રિ થિત અમારા તાલુકાની છે. આ માટે અમારા તાલુકાન ેકોઇ યવ થા કરી આપો 
તેવી િવનંતી છે?  
 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, ી નથાભાઇએ પીવાના પાણીની િચંતા ય ત કરી. એમણ ે
દાંિતવાડા અને ધાનેરા તાલુકાના ગામોની વાત કરી. એમાં ખાસ કરીને િચંતા એ છે કે પાણી પીવાલાયક નથી અને પાણી 
વાપરવાથી શરીર ઉપર અસર થાય તેવા ગામોની વાત કરી. પાણીની ગુણવ ા િબન પીવાલાયક અથવા ારવાળી હોય તેવા જ ે
ગામ છે તે નાઇટેટયુ ત પાણીવાળા ગામ દાંતીવાડામા ં કલુ -૯ છે અને અ ય માપદંડવાળુ ં ૧ ગામ એટલે કલ ુ ૧૦ ગામ 
દાંતીવાડામાં છે. બી  વાત ધાનેરા તાલુકાની હતી. તેમાં પાણીની ગુણવ ા િબન પીવાલાયક હોય તેવા ર૭ ગામ અને અ ય 
માપદંડમાં િન ફળ ગયા હોય તેવા ૭ ગામ અન ેઅ ય ૧ ગામ છે તેમાં માનનીય સ ય ીએ વાત કરી તેમ તે પાણી શરીર ઉપર 
નાંખે તો પણ ખંજવાળ આવે છે. આમ કલ ુ ૪૬ ગામ છે. આ ગામ માટે આગામી દવસોમાં આયોજન કયુ છે. અ યારે તેના કામ 
ચાલી ર ા છે તેની અંદર તેનો સમાવેશ કય  છે. વહેલામાં વહેલી તકે એક વષમાં તે યોજના તૈયાર થઇ ય અને આ પીવાના 
પાણીનો  હલ થાય તેના માટેનો અમારો પૂરો ય ન રહેલો છે. બી  સવાલ એ છે કે સીપુ આધા રત પાણીનો સ પ અન ે
વોટર ટીટમે ટ લા ટ બની ર ો છે તેની અંદર પણ જ ે િત હતી તે સુધારવા માટે અમારા િવભાગને સૂચના આપવામાં આવી 
છે અને તેના માટેની રકમની ગવાઇ પણ કરવામાં આવી છે. વહેલી તકે સીપુ આધા રત જ ેસ પ બ યો છે તેમાંથી પીવાનુ ં
પાણી મળ ેતેવું આયોજન કયુ છે.  
 ી શશીકા ત મ. પં ા : માનનીય અ ય ી, માનનીય મં ી ી પાસેથી ણવા માગંુ છ કેુ ં , બનાસકાંઠા િજ ામા ં
છે ા બે વષમા ંઆપવામાં આવેલ ઘર કનેકશનની િવગતો શું છે?  
 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય દેશના ધાનમં ી આદરણીય નરે ભાઇએ અન ે
આદરણીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જ ેરીતે નલ સે જલ યોજના આધા રત પીવાનું પાણી ઘર સુધી મળે તેના માટેની 
યોજના મૂકી છે. તેમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં છે ા બે વષમા ં પીવાના પાણી માટે વષ ર૦૧૮-૧૯માં ૭૧૩૩ ઘર કનેકશન 
આ યા છે. વષ ર૦૧૯-ર૦માં ઘર કનેકશન ૬ર૪૧ આ યા છે.  
 ીમતી ગેનીબેન ન. ઠાકોર : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીન ે પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , 
બનાસકાંઠા િજ ામા ંપીવાના પાણીનો  છે તે અલગ અલગ િવ તારની અદંર જ ે તે િવ તારની ભૌગોિલક િ થિત માણ ે
અલગ અલગ છે. યારે હમણાં મારા ણેય તાલુકા જથ યોજનાની અંદર આવે છેૂ . જથ યોજનામાં જ ેગામો સંકળાયેલા છે તે ૂ
ગામોને પીવાનું પાણી પાણી પુરવઠા જથ યોજના મારફતે પૂ  પાડવામાં આવે છેૂ ં . હમણાં દસ-પંદર દવસ પહેલાં ૧૦૦ 
ગામોના કનેકશન પાણી પુરવઠા િવભાગે ઇબીને પૈસા નથી ભયા તેના કારણે કાપી નાખવામાં આ યા છે. તેના કારણે યા ં
સંકલનના અભાવે આ પ રિ થિત ઉભી થયેલ છે. તો આનું કઇ િનરાકરણ કરવા માગો છો કે કેમં ? અને બીજુ,ં ભાભર 
નગરપાિલકા છે તે નગરપાિલકાની અદંર નમદાનુ ંમીઠ પીવાનુ ંપાણી મળતંુ નથીું . અમે કહીએ છીએ કે કેમ, આ પાણી મળતંુ 
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નથી તો કહે છે કે અમારી કોઇ ડમા ડ નથી. તો હવે આ સંકલનના અભાવે લોકોન ેમીઠ પાણી મળતંુ નથી  અને ખા  પાણી ું ં
મળે છે તો પાણી પુરવઠા િવભાગ આ બાબતમાં કઇ કરવા માગે છે કે કેમં ?  
 અ  ય ી : આજના દવસમા ંએક મા  બહેન ે  પૂછયો છે એટલ ેપછી તેમને સંતોષ થાય.  
 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, ીમતી ગેનીબેને ભાભર નગરપાિલકાની વાત કરી.. 
 અ  ય ી : એમનુ ંસૂચન છે અને તેમના િવ તારનો  છે એટલે યાનમા ંરાખ .  
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી માનનીય મં ી ીને પૂછવા માગંુ છ કેુ ં , 
બનાસકાંઠા િજ ામાં થરાદ અને વાવ િવધાનસભા િવ તારમાં લોકોને પીવાના પાણી માટે કયાંથી પાણી આપવામાં આવે છે, 
આ પાણી શુ  કરવા માટે કેટલા વોટર ટીટમે ટ લા ટ લગાડવામા ંઆ યા છે, તેમાં કઇ તની મશીનરી લગાડવામાં આવલે 
છે?  
 ી કવર ભાઇ મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, થરાદ િવ તારને જ ેપીવાનું પાણી આપવામાં આવે છે તે 
યોજનામાં થોડીક િત છે પણ તેની સુધારણાની યોજના ગિત હેઠળ છે. વહેલી તકે એટલ ે કે છ મ હનાની અદંર આ 
યોજનાની સુધારણાનું કામ પૂ  થશે એટલેં  ધાનેરા અને થરાદ િવ તારને પીવાનું પૂરતંુ પાણી મળી રહેશ.ે  
 અ  ય ી : છ જ મ હનામા?ં 
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત : માનનીય અ ય ી, પાણી માટે વા ય માટે ખૂબ અગ યની વ તુ છે નહ તર ી 
નીિતનભાઇના િવભાગના પણ આંકડા બગડી ય છે. કારણ કે શુ  પીવાનુ ંપાણી ન મળે તો મેલે રયા અને અલગ અલગ 

તના રોગો થતા હોય છે. કારણ કે બે લાખ લોકોને ખરાબ પાણી આમાં જ ેઢોર-ઢાંખર મળે છે તે નમદા કેનાલમાંથી સીધુ 
પાણી આપવામાં આવે છે. તો તેના માટે તા કાિલક પગલાં લવેા માટે તમને િવનંતી કરીએ છીએ.  
 ી કવર ભાઇ  મોુ ં . બાવિળયા : માનનીય અ ય ી, તેમનુ ં સચૂન છે છતાં હ વડાવી લઇશું . તેમાં કોઇ િત 
હશે તો ચો સ સુધારણા કરીશુ.ં  
 અ  ય ી : બે સૂચન છે. હજ થોડક કઇક બોલો ણ સેક ડ બાકી છેુ ું ં . ો રીનો સમય પૂરો થાય છે.  

અતારાં કત ો 
(તારાં કત ોમાંથી ફરવવામાં આવેલે ) 

ભાવનગર િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૨૧ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાિલતાણા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૧,૩૮,૨૮૧ 

 (૨) મળેલી અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆૂ વી, અન ે

  (૨) ૧,૩૮,૨૮૧ 

 (૩) કેટલી ગણવેશ સહાયની રકમ ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૮,૨૯,૬૮,૬૦૦/- 

દાહોદ િજ ામાં પીવાના પાણીની સમ યા 
૨૫૩૫૩ ી વજિસંગભાઈ પણદાે  (દાહોદ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ 
િજ ામાં  દર વષ ઉનાળામાં પીવાના પાણીની સમ યા 
સ ય છે તે  હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉકત સમ યાના કાયમી ઉકેલ માટે 
શાં  પગલાં લેવામાં આ યા?  

  (૨) દાહોદ િજ ાના ગામોમાં પીવાના પાણીની 
સમ યાના કાયમી ઉકેલ માટે, ૧૨૫  ગામોન ે જથ પાણી ૂ
પુરવઠા યોજનાઓમા,ં ૨૬૪ ગામોનો ગિત હેઠળની જથ ૂ
પાણી પુરવઠા યોજનામા ં સમાવેશ છે, બાકીના ગામોના 
સવ ણની કામગીરી હાથ ધરી તબ ાવાર અમલીકરણ 
કરવાનું આયોજન છે.  
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મોરબી િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

 
૨૩૮૬૧ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૪૧ 

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

  (૨) ૪૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૧૯,૩૦,૦૦૦/- 
--------- 

 
અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૮૬૯ ી હમતિસંહ પટલં ે   (બાપુનગર) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમદાવાદ અને દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર 
ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ કયા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અને  

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી રહેલાન ે યાં સુધીમા ં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) અમદાવાદ િજ ામા ં વષ-૨૦૧૮ ના દસ ોઈ 
તાલુકાના ૨૧ અને વષ-૨૦૧૯ ના િવરમગામ તાલુકાના 
૧૫ બાકી રહેલા અરજદારોન ે લોટનો કબ  બનતી 
વરાએ સોપવામા ંઆવશ.ે 

દાહોદ િજ ામાં મંજર અર ઓના તમામને લોૂ ટ ફાળવલે 
છે. 

પ ક-૧ 
ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ાનું નામ મ તાલુકો ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ દસ ોઈ ૬૦ ૦ 
૨ સાણંદ ૦ ૦ 
૩ િવરમગામ ૦ ૧૬ 
૪ માંડલ ૮ ૬ 
૫ દે ોજ ૦ ૨૦ 
૬ બાવળા ૦ ૧ 
૭ ધોળકા ૦ ૩૮ 
૮ ધંધુકા ૧૮૪ ૦ 
૯ ધોલેરા ૬૧ ૦ 

અમદાવાદ 

કલુ  ૩૧૩ ૮૧ 
૧ દાહોદ ૦ ૦ 
૨ ગરબાડા ૦ ૦ 

દાહોદ 

૩ ધાનપુર ૦ ૦ 
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૪ દે.બારીયા ૦ ૦ 
૫ લીમખેડા ૧૯ ૦ 
૬ ઝાલોદ ૦ ૦ 
૭ ફતેપુરા ૦ ૦ 
૮ સ ગવડ ૫ ૦ 
૯ સંજલેી ૦ ૦ 
 કલુ  ૨૪ ૦ 

  એકદરં  કલુ  ૩૩૭ ૮૧ 
પ ક-૨ 

મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  
િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

૧ દસ ોઈ ૨૪ ૦ ૩૬ ૦ 
૨ સાણંદ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ િવરમગામ ૦ ૧૫ ૦ ૧ 
૪ માંડલ ૭ ૦ ૧ ૦ 
૫ દે ોજ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ બાવળા ૦ ૧ ૦ ૦ 
૭ ધોળકા ૦ ૨૭ ૦ ૧૧ 
૮ ધંધુકા ૨૦ ૦ ૧૬૪ ૦ 
૯ ધોલેરા ૩૦ ૦ ૩૧ ૦ 

સરકાર ીની 
યોજનાના ઠરાવના 
માપદંડ માણે 
પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

અમદાવાદ 

કુલ ૮૧ ૪૩ ૨૩૨ ૧૨ 
૧ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ ગરબાડા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ ધાનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ દે.બારીયા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ લીમખેડા ૧૯ ૦ ૦ ૦ 
૬ ઝાલોદ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ ફતેપુરા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ સ ગવડ ૫ ૦ ૦ ૦ 
૯ સંજલેી ૦ ૦ ૦ ૦ 

દાહોદ 

 કુલ ૨૪ ૦ ૦ ૦ 

 

  એકદર કુલં ે  ૧૦૫ ૪૩ ૨૩૨ ૧૨  

પ ક-૩ 
મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબૂ  સ પવામાં આવેલ તેની સં યા 

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ દસ ોઈ ૩ ૦ 
૨ સાણંદ ૦ ૦ 
૩ િવરમગામ ૦ ૦ 
૪ માંડલ ૭ ૦ 
૫ દે ોજ ૦ ૦ 
૬ બાવળા ૦ ૧ 
૭ ધોળકા ૦ ૨૭ 
૮ ધંધુકા ૨૦ ૦ 
૯ ધોલેરા ૩૦ ૦ 

અમદાવાદ 

કુલ ૬૦ ૨૮ 
૧ દાહોદ ૦ ૦ 
૨ ગરબાડા ૦ ૦ 
૩ ધાનપુર ૦ ૦ 
૪ દે.બારીયા ૦ ૦ 
૫ લીમખેડા ૧૯ ૦ 

દાહોદ 

૬ ઝાલોદ ૦ ૦ 
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૭ ફતેપુરા ૦ ૦ 
૮ સ ગવડ ૫ ૦ 
૯ સંજલેી ૦ ૦ 
 કુલ ૨૪ ૦ 

  એકદર કુલં  ૮૪ ૨૮ 
--------- 

મહસાણા િજ ામાં સાતફરા સમૂહલ  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે ે  
૨૩૮૩૮ ી અજમલ  ઠાકોર (ખેરાલ)ુ : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) મહેસાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં સાતફેરા સમુહ લ  યોજના 
હેઠળ લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કેટલા યુગલો માટે 
કેટલી સં થાની અર ઓ મળી, 

  (૧)  
મળેલ અર  
સં થા-૧૦ 
યુગલ-૨૦૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સં થાઓની કેટલા યુગલોની 
અર ઓ મંજર કરીૂ , અને 

  (૨)  
મંજર અરૂ  
સં થા-૧૦ 
યુગલ-૨૦૫ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  
ચૂકવેલ સહાય 

સં થાઓન-ે .૦૦.૯૪ લાખ 
    યગુલોન-ે .૧૩.૯૦ લાખ 
           કલુ - .૧૪.૮૪ લાખ 

 
--------- 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 
૨૪૮૮૮ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં તાલુકાવાર 
ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અન ે કેટલી અર ઓ કયા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ ,  

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અને  

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી રહેલાને યાં સુધીમા ં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 
 
 
 

 

  (૪) મોરબી િજ ામા ં મોરબી તાલુકામાં બાકી રહેતા ં
૨૩ અરજદારોના લોટની માપણી યા પૂણ થયેથી 
બનતી વરાએ સોપવામાં આવશ.ે 
વાંકાનેર તાલુકામાં બાકી રહેલ ૬ અરજદારોને લોટનો 
કબ  સ પવાની કાયવાહી પૂણ થયેથી બનતી વરાએ 
સ પવામા ંઆવશ.ે 
હળવદ તાલુકામાં બાકી રહેલ ૧૪ લાભાથ ઓને બનતી 
વરાએ લોટ ફાળવણી કરવામાં આવશ.ે 

રાજકોટ િજ ામા ંરાજકોટ તાલુકામાં ૧૪, જતેપુર તાલુકામા ં
૨૫, ઉપલેટા તાલુકામાં ૯ અન ેિવંછીયા તાલુકામાં ૨ લોટ 
એમ કલ ુ ૫૦ લોટનો કબ  બનતી વરાએ સ પવામા ં
આવશ.ે 

પ ક-૧ 
િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા 
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૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ મોરબી ૨૮ ૦ 
૨ વાંકાનેર ૮૬ ૪૫ 
૩ ટકારાં  ૧૫૦ ૨૦ 
૪ માળીયા(મી) ૦ ૦ 
૫ હળવદ ૬૦ ૩૩ 

મોરબી 

કુલ ૩૨૪ ૯૮ 
૧ રાજકોટ ૬ ૧૫ 
૨ પડધરી ૦ ૩૫ 
૩ લોિધકા ૦ ૭૪ 
૪ કોટડાસાંગણી ૨૭ ૦ 
૫ મકડોરણાં  ૦ ૮ 
૬ ગ ડલ ૦ ૪૬ 
૭ જતેપુર ૦ ૫૬ 
૮ ધોરા  ૦ ૧૫ 
૯ ઉપલેટા ૦ ૧૩ 

૧૦ જસદણ ૫૭ ૮ 
૧૧ િવછંીયા ૨૧ ૦ 

રાજકોટ 

 કુલ ૧૧૧ ૨૭૦ 
  એકદર કુલં  ૪૩૫ ૩૬૮ 

પ ક-૨ 

મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  
અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

 

૧ મોરબી ૨૬ ૦ ૨ ૦ 
૨ વાંકાનેર ૬૦ ૨૬ ૨૬ ૧૯ 
૩ ટકારાં  ૧૬ ૧૮ ૧૩૪ ૨ 
૪ માળીયા(મી) ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ હળવદ ૩૯ ૨ ૨૧ ૧ 

સરકાર ીની 
યોજનાના ઠરાવના 
માપદંડ માણે 
પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

મોરબી 

કુલ ૧૪૧ ૪૬ ૧૮૩ ૨૨ 
૧ રાજકોટ ૬ ૧૫ ૦ ૦ 
૨ પડધરી ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ લોિધકા ૦ ૧ ૦ ૭૩ 
૪ કોટડાસાંગાણી ૦ ૦ ૨૭ ૦ 
૫ મકડોરણાં  ૦ ૦ ૦ ૮ 
૬ ગ ડલ ૦ ૪૬ ૦ ૦ 
૭ જતેપુર ૦ ૪૪ ૦ ૧૨ 
૮ ધોરા  ૦ ૩ ૦ ૧૨ 
૯ ઉપલેટા ૦ ૯ ૦ ૧ 

૧૦ જસદણ ૨ ૩ ૫૫ ૫ 
૧૧ િવછંીયા ૧૮ ૦ ૩ ૦ 

રાજકોટ 

 કુલ ૨૬ ૧૨૧ ૮૫ ૧૧૧ 

સરકાર ીની 
યોજનાના ઠરાવના 
માપદંડ માણે 
પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

  એકદર કુલં  ૧૬૭ ૧૬૭ ૨૬૮ ૧૩૩  

પ ક-૩ 
મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  સ પવામાં આવેલ તેની સં યાૂ  

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ મોરબી ૩ ૦ 
૨ વાંકાનેર ૫૭ ૨૩ 
૩ ટકારાં  ૧૬ ૧૮ 

મોરબી 

૪ માળીયા(મી) ૦ ૦ 
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૫ હળવદ ૨૫ ૨ 
કુલ ૧૦૧ ૪૩ 

૧ રાજકોટ ૬ ૧ 
૨ પડધરી ૦ ૦ 
૩ લોિધકા ૦ ૧ 
૪ કોટડાસાંગાણી ૦ ૦ 
૫ મકડોરણાં  ૦ ૦ 
૬ ગ ડલ ૦ ૪૬ 
૭ જતેપુર ૦ ૧૯ 
૮ ધોરા  ૦ ૩ 
૯ ઉપલેટા ૦ ૦ 

૧૦ જસદણ ૨ ૩ 
૧૧ િવછંીયા ૧૬ ૦ 

રાજકોટ 

 કુલ ૨૪ ૭૩ 
  એકદર કુલં  ૧૨૫ ૧૧૬ 

--------- 
દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૫૭૮૨ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં  વષવાર દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ન ધાયેલ 
િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારો કેટલા છે,  

  (૧) પ ક-અ મુજબ 

 (૨)  તે પૈકી છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલા િશિ ત 
અને અધિશિ ત બેરોજગારોને સરકારી નોકરી અન ે
કેટલાન ેખાનગી નોકરી આપવામા ંઆવી, અને 

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
 

િશિ ત 
અધ 

િશિ ત 
િશિ ત 

અધ 
િશિ ત 

સરકારી ૦ ૦ ૦ ૦ 
ખાનગી ૨૦૧૯ ૦ ૨૨૪૬ ૦  

 (૩) બાકી રહેલ િશિ ત અને અધિશિ ત 
બેરોજગારોને યા ંસુધીમાં નોકરી આપવામાં આવશ?ે 

  (૩) નોકરીદાતાઓની માંગણી મુજબ ઉમદેવારોની 
ભલામણ ઉપરાંત ઔ ોિગક ભરતીમેળા અને લ કરી 
ભરતીમેળાનાં આયોજન થકી બાકી રહેલ રોજગાર વાંછઓને ુ
રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવશ.ે  

પ ક-અ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ તાલુકાનંુ નામ 

 િશિ ત અધિશિ ત િશિ ત અધિશિ ત 
દાહોદ ૧૩૭૭ ૨ ૩૦૮૨ ૩ 
લીમખેડા ૪૨૦ ૬ ૭૯૨ ૫ 
ધાનપુર ૧૪૦ ૧ ૨૭૧ ૨ 
ગરબાડા ૩૯૦ ૧ ૩૭૩ ૦ 
ઝાલોદ ૪૪૯ ૩ ૬૨૭ ૨ 
ફતેપુરા ૩૯૩ ૨ ૪૨૫ ૨ 
દેવગઢબા રયા ૪૦૭ ૨ ૪૪૨ ૦ 
સંજલેી ૨૬૩ ૦ ૨૪૩ ૦ 
સ ગવડ ૪૦ ૦ ૪૪ ૦ 

કુલ ૩૮૭૯ ૧૭ ૬૨૯૯ ૧૪ 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૭૪ ી ગોિવંદભાઈ પટલ ે  (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંદેવભૂિમ ારકા િજ ામા ંઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ  
પે શન યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૯૨૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૫૬૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૯૪,૬૮,૨૫૦/- 

--------- 
ગુજરાત અ પસં યક નાણા અને િવકાસ િનગમ માટ બજટમાં રકમની ગવાઈે ે  

૨૫૭૭૮ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં ગુજરાત અ પસં યક નાણાં અને િવકાસ િનગમ 
િલિમટેડ માટે બજટેમાં કેટલી રકમની ગવાઈ કરી, 

  (૧)                                        ( . લાખમાં) 
મ વષ બજટ ગવાઈે  
૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૯૦૦.૭૦ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૫૧.૩૯ 
૩ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૨૨૬.૦૦  

 (૨) ઉ ત િનગમને કે  સરકાર ારા કોઈ રકમ 
ફાળવવામા ંઆવે છે કે કેમ, અન ે

  (૨) હા,  

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર કે  સરકાર ારા કેટલી રકમની ફાળવણી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૩)                                        ( . લાખમાં) 
મ વષ બજટ ગવાઈે  
૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪૮૭.૦૦ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૦૦.૦૦ 
૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અંિતત) 

૨૦૦.૦૦ 

 
--------- 

બોટાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૨૩ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં બોટાદ િજ ામાં ગણવશે સહાય યોજના 
હેઠળ િવકસતી િતના કેટલા િવ ાથ ઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૫૮,૯૧૬ 

 (૨) મળેલી અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  (૨) ૫૮,૯૧૬ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવશે સહાય ચૂકવવામા ંઆવી 
? 

  (૩) .૩,૫૩,૪૯,૬૦૦/- 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૫૩ ી ભરતભાઈ પટલે  (વલસાડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૧૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૯૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૮,૦૦,૫૦૦/- 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદોે  
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૨૫૨૩૧ ી રઘુભાઈ દેસાઈ  (રાધનપુર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંપાટણ અન ેમહેસાણા િજ ામા ંખોટા વિસયતનામા 
બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ફ રયાદો ૂ
સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
તાપી અને નવસારી િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૯૭૮ ી સુિનલભાઈ ગામીત  (િનઝર) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાપી અને નવસારી િજ ામા ં તાલુકાવાર 
ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અન ે કેટલી અર ઓ કયા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અને  

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી રહેલાને યાં સુધીમા ં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) તાપી અને નવસારી િજ ામાં મંજર કરેલ ૂ
અર ઓ માણે તમામને લોટનો કબ  સ પવામાં 
આવેલ છે. બાકી કબ  સ પવા અંગે  ઉપિ થત થતો 
નથી 

પ ક-૧ 
ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ વાલોડ ૦ ૨ 
૨ યારા ૦ ૧ 
૩ ડોલવણ ૦ ૮ 
૪ સોનગઢ ૦ ૦ 
૫ ઉ છલ ૦ ૦ 
૬ િનઝર ૦ ૦ 
૭ કુકરમંુડા ૦ ૦ 

તાપી 

કુલ ૦ ૧૧ 
૧ નવસારી  ૦ ૧૬ 
૨ જલાલપોર ૦ ૦ 
૩ ગણદેવી ૦ ૦ 
૪ ચીખલી ૦ ૦ 
૫ ખેરગામ ૦ ૦ 
૬ વાંસદા ૦ ૦ 

નવસારી 

 કુલ ૦ ૧૬ 
  એકદર કુલં  ૦ ૨૭ 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કૂ રલ અર ઓની સં યાે  

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

૧ વાલોડ ૦ ૨ ૦ ૦ 
૨ યારા ૦ ૦ ૦ ૧ 

તાપી 

૩ ડોલવણ ૦ ૮ ૦ ૦ 

સરકાર ીની 
યોજનામાં  ન ી 
થયેલ માપદંડમાં 
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૪ સોનગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ ઉ છલ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ િનઝર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ કુકરમંુડા ૦ ૦ ૦ ૦ 

પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

કુલ ૦ ૧૦ ૦ ૧ 
૧ નવસારી  ૦ ૧૬ ૦ ૦ 
૨ જલાલપોર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ ગણદેવી ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ ચીખલી ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ ખેરગામ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ વાંસદા ૦ ૦ ૦ ૦ 

નવસારી 

 કુલ ૦ ૧૬ ૦ ૦ 

 

  એકદર કુલં  ૦ ૨૬ ૦ ૧  

પ ક-૩ 
મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  સ પવામાં આવેલ તેની સં યાૂ  

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ વાલોડ ૦ ૨ 
૨ યારા ૦ ૦ 
૩ ડોલવણ ૦ ૮ 
૪ સોનગઢ ૦ ૦ 
૫ ઉ છલ ૦ ૦ 
૬ િનઝર ૦ ૦ 
૭ કુકરમંુડા ૦ ૦ 

તાપી 

કુલ ૦ ૧૦ 
૧ નવસારી  ૦ ૧૬ 
૨ જલાલપોર ૦ ૦ 
૩ ગણદેવી ૦ ૦ 
૪ ચીખલી ૦ ૦ 
૫ ખેરગામ ૦ ૦ 
૬ વાંસદા ૦ ૦ 

નવસારી 

 કુલ ૦ ૧૬ 
  એકદર કુલં  ૦ ૨૬ 

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં ગૌચર 

૨૫૨૪૦ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
અને અરવ ી િજ ામાં કેટલા ગામોમાં રા ય સરકારે 
ઠરાવેલ લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામ 

સાબરકાંઠા ૧૭૫ 
અરવ ી ૩૬૦  

 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે? 

  (૨) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ની ગૌચરનીિત અનસુાર 
ગૌચર ફાળવણીનુ ંિનયમન કરવામાં આવે છે. 

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

૨૫૨૨૮ ી શીવાભાઈ ભૂરીયા  ( દયોદર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સસેના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ કેટલીુ  રકમ જમા થયેલ છે, અન ે

  (૧) .૨૮૮૦.૫૦ કરોડ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર બનાસકાંઠા અન ે મહેસાણા િજ ાઓમા ં

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને મહેસાણા િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર બાંધકામ 
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િજ ાવાર બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ૂ
ખચ કરવામા ંઆ યો? 

મજરોના ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છેૂ . 
બનાસકાંઠા મહસાણાે  

વષ ખચ 
( .લાખમાં) 

વષ ખચ 
( .લાખમાં) 

૨૦૧૮ ૧૯૮.૦૯ ૨૦૧૮ ૬૫.૩૪ 
૨૦૧૯ ૨૧૫.૪૬ ૨૦૧૯ ૧૮૭.૮૫ 

કલુ  ૪૧૩.૫૫ કલુ  ૨૫૩.૧૯  
--------- 

જનાગઢ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓૂ ે  
૨૩૮૬૪ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં જનાગઢ િજ ામા ં ઇિ દરા ગાંધી નેશનલ ૂ
ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૩૦ 

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

  (૨) ૧૧૯ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ?ં   (૩) ૮૯૮૨૦૦/- 
--------- 

રા યમાં બાંધકામ મજરોના વે ફર ફડમાં સેસની જમા રકમૂ ે ં  
૨૫૨૧૩ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સસેના કાયદા મુજબ વે ફેૂ ર ફડમા ંં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમા થયેલ છેુ , અન ે

  (૧) . ૨૮૮૦.૫૦ કરોડ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ક છ અન ે પાટણ િજ ાઓમાં િજ ાવાર 
બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ ૂ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અન ે
પાટણ િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં વષવાર બાંધકામ મજરોના ૂ
ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છે. 

ક છ પાટણ 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૮૨.૬૦ ૨૦૧૮ ૨૧૭.૬૩ 
૨૦૧૯ ૯૭.૪૯ ૨૦૧૯ ૨૦૪.૩૧ 

કલુ  ૧૮૦.૦૯ કલુ  ૪૨૧.૯૪  
--------- 

ધાનપુર તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  
૨૩૯૬૭ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર  (લીમખેડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ામીણ 
િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ 
યોજનાઓ અ વયે દાહોદ િજ ાના ધાનપુર તાલુકામા ંછે ા 
એક વષમાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ મંજર ુ ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૧૯ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૪૯૧.૪૪ લાખ. 

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

૨૩૯૬૨ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહવાુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ામીણ 
િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ 
યોજનાઓ અ વયે તાપી િજ ાના યારા તાલુકામા ં છે ા 
એક વષમાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ મંજર ુ ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૦૯ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૧૪૮.૧૧ લાખ. 

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

૨૩૮૬૭ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

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

  (૧) ૩૩ 

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

  (૨) ૩૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૧૪,૮૦,૦૦૦/- 
--------- 

રા યમાં બાંધકામ મજરોના વે ફર ફૂ ે ં ડમાં સેસની જમા રકમ 
૨૫૩૬૬ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સસેના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ કેટલી રુ કમ જમા થયેલ છે, અન ે

  (૧) . ૨૮૮૦.૫૦ કરોડ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર સુરત અને દાહોદ િજ ાઓમાં િજ ાવાર 
બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ ૂ
કરવામા ંઆ યો? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત અન ે
દાહોદ  િજ ામા ં છે ા બે વષમાં વષવાર બાંધકામ મજરોના ૂ
ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છે. 

સુરત દાહોદ 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૪૮૦.૭૫ ૨૦૧૮ ૧૫૮.૨૭ 
૨૦૧૯ ૪૪૧.૭૮ ૨૦૧૯ ૧૦૨.૩૧ 

કલુ  ૯૨૨.૫૩ કલુ  ૨૬૦.૫૮  
--------- 

ક છ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી માંગતી અર ઓ 
૨૩૯૯૫ ી િવર િસંહ ડે ે  (માંડવી) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં િબનખેતી માટેની પરવાનગી માંગતી 
કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૯૦૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર 
જમીનની િબનખેતી માટેના કેટલા કેસો પડતર છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાલુકાવાર 
પડતર કેસો 

મ તાલુકો પડતર કસોે  
૧ અબડાસા ૨ 
૨ નખ ાણા ૨ 
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૩ લખપત ૮ 
૪ માંડવી ૮ 
૫ મું ા ૮ 
૬ ભુજ ૧૮ 
૭ ભચાઉ ૫ 
૮ અં ર ૯ 
૯ ગાંધીધામ ૪ 

૧૦ રાપર ૯ 
કલુ  ૭૩  

 (૩) તેનો કેટલા સમયમાં િનકાલ કરવામાં આવશ?ે  (૩)હાલ કોઈ કેસ પડતર ન હોઈ  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં વા મો યોજના હઠળ પાણી પુરવઠાની યોજનાઓે  
૨૫૩૫૬ ી મોહનિસંહ રાઠવા  (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વા મો 
યોજના હેઠળ છોટા ઉદેપુર િજ ામાં છે ા બે વષમાં પાણી 
પુરવઠાની યોજનાઓ કેટલા ગામોની કેટલી રકમ મંજર કરીૂ  
છે, 

  (૧) ૨૬૧ ગામોની ૨૭૧ યોજનાઓ 
  . ૨૫૦૧.૩૬ લાખ માટે મંજર કરેલ છેૂ . 

 (૨) ઉ ત યોજનાઓ પૈકી કેટલા ગામની કેટલી 
યોજનાઓ ઉ ત િ થિતએ પૂરી થઈ છે, અન ે

  (૨) ૨૬ ગામોની ૨૮ યોજનાઓ પૂણ થયેલ છે. 
  ૨ યોજના રદ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી યોજનાઓ કયા 
કારણોસર બાકી છે? 

  (૩) ૨૪૧ યોજનાઓ નીચેના કારણોસર 
બાકી/ ગિત હેઠળ છે. 
- ગામના આંત રક િવવાદના લીધે. 
- વીજ કને શન બાકી હોવાથી. 
- રી-ટે ડર થવાના કારણ.ે 
- પાક ઉભો હોવાથી. 
- સોસ અસફળ થવાના કારણે તેમજ. 
- ટે ડર યા હેઠળ હોવાના કારણ.ે 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ મેળવવાની અર ઓ 

૨૩૮૧૫ ી િવવેક પટલે  (ઉધના) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૨૮ 

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

  (૨) ૨૮ 

 (૩) કેટલી ક યાઓને સાયકલો ભટે આપવામા ં
આવી? 

  (૩) ૨૮ 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ાનુ ંિવભાજન કરવા બાબત 

૨૫૨૨૧ ી ગુલાબિસંહ રાજપુત (થરાદ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાનું બે ભાગમાં િવભાજન કરી અલગ િજ ો બનાવવાની 
કાયવાહી કયા તબ ે  છે, 

  (૧) િજ ા િવભાજનની બાબત િવચારણા હેઠળ 
નથી. 
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 (૨) ઉ ત અલગ િજ ાનું મુ ય મથક કયા થળે 
રાખવાનુ ંન ી થયલે છે, અને 

  (૨)  નથી. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી યા ં સુધીમાં પૂણ કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩)  નથી. 

--------- 
ખેડા િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૯૮૬ ી કસરીિસંહ સોલંકીે  (માતર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ં ખેડા િજ ામાં સ યવાદી રા  હ રશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનસુૂિચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૧૫૩ 

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

  (૨) ૧૫૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૭,૬૫,૦૦૦/- 
--------- 

ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓૂ  
૨૪૯૧૩ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામા ંૂ
તાલુકાવાર ઘરથાળના લોટ મેળવવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ કયા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી રહેલાન ે યાં સુધીમા ં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) જનાગઢ િજ ામાં કેશોદ તાલુકાના બાકી રહેલા ૂ
કલ બે લાભાથ ને બનતી વરાએ લોટનો કબ  ુ
સ પવામા ંઆવશ.ે 
ગીર સોમનાથ િજ ામાં કોડીનાર તાલુકાના-૪, ઉના 
તાલુકાના-૧, ગીર ગઢડા તાલુકાના-૩ એમ મળીને કલુ -
૮ બાકી રહેતાં લાભાથ ઓને બનતી વરાએ લોટનો 
કબ  સ પવામાં આવશ.ે 

પ ક-૧ 
ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ાનું નામ મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ ભસાણ ૦ ૦ 
૨ જનાગઢૂ  ૮૮ ૨૪ 
૩ કેશોદ ૮ ૩૪ 

૪ માળીયા 
હાટીના ૭૬ ૧૯ 

૫ િવસાવદર ૮૨ ૧૦૮ 
૬ માણાવદર ૬૯ ૩૧૧ 

જનાગઢૂ  

૭ માંગરોળ ૦ ૨ 
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૮ મદરડા ૪ ૨૭ 
૯ વંથલી ૪૭ ૨૯ 

કલુ  ૩૭૪ ૫૫૪ 
૧ વેરાવળ ૧ ૨૦ 
૨ તાલાલા ૨૩ ૧૬ 
૩ સુ ાપાડા ૪૨ ૦૦ 
૪ કોડીનાર ૨૭ ૦૫ 
૫ ઉના ૦૬ ૩૩ 
૬ ગીર ગઢડા ૨૪ ૦૪ 

ગીર સોમનાથ 

કલુ  ૧૨૩ ૭૮ 
એકદર કલં ુ  ૪૯૭ ૬૩૨ 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

િજ ાનંુ 
નામ મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

૧ ભસાણ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ જૂનાગઢ ૧ ૪ ૮૧ ૨૦ 
૩ કેશોદ ૮ ૪ ૦ ૩૦ 

૪ માળીયા 
હાટીના ૦ ૮ ૭૬ ૪ 

સરકાર ીની યોજનાના 
ઠરાવના માપદંડ માણે 
પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

૫ િવસાવદર ૨૯ ૬ ૪૬ ૧૨ 
૬ માણાવદર ૩૪ ૧૫૬ ૩૫ ૧૫૫ 
૭ માંગરોળ ૦ ૦ ૦ ૨ 
૮ મદરડા ૧ ૧૧ ૩ ૧૩ 

જૂનાગઢ 

૯ વંથલી ૩ ૧૯ ૪૪ ૧૦ 
  કુલ ૭૬ ૨૦૮ ૨૮૫ ૨૪૬ 

સરકાર ીની યોજનાના 
ઠરાવના માપદંડ માણે 
પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

૧ વેરાવળ ૧ ૦ ૦ ૦ 
૨ તાલાલા ૦ ૦ ૨૦ ૧૪ 
૩ સુ ાપાડા ૩૨ ૦ ૧૦ ૦ 
૪ કોડીનાર ૫ ૦ ૨૨ ૫ 
૫ ઉના ૨ ૦ ૪ ૦ 
૬ ગીર ગઢડા ૨૧ ૦ ૨ ૦ 

ગીર 
સોમનાથ 

કુલ ૬૧ ૦ ૫૮ ૧૯ 

સરકાર ીની યોજનાના 
ઠરાવના માપદંડ માણે 
પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી. 

એકદર કુલં  ૧૩૭ ૨૦૮ ૩૪૩ ૨૬૫  
પ ક-૩ 
મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  સ પવામાં આવેલ તેની સં યાૂ  

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ ભેસાણ ૦ ૦ 
૨ જૂનાગઢ ૧ ૪ 
૩ કેશોદ ૭ ૩ 
૪ માળીયા હાટીના ૦ ૮ 
૫ િવસાવદર ૨૯ ૬ 
૬ માણાવદર ૩૪ ૧૫૬ 
૭ માંગરોળ ૦ ૦ 
૮ મદરડા ૧ ૧૧ 
૯ વંથલી ૩ ૧૯ 

જૂનાગઢ 

કુલ ૭૫ ૨૦૭ 
૧ વેરાવળ ૧ ૦ 
૨ તાલાલા ૦ ૦ 
૩ સુ ાપાડા ૩૨ ૦ 

ગીર સોમનાથ 

૪ કોડીનાર ૧ ૦ 
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૫ ઉના ૧ ૦ 
૬ ગીર ગઢડા ૧૮ ૦ 
 કુલ ૫૩ ૦ 

એકદર કુલં  ૧૨૮ ૨૦૭ 
--------- 

બોટાદ િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૨૨ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૫૮,૯૧૬ 

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

  (૨) ૫૮,૯૧૬ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૩,૫૩,૪૯,૬૦૦/- 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૪૪ ીમતી સીમાબેન મો હલ ે (અકોટા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંવડોદરા િજ ામા ંસ યવાદી રા  હ રશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનસુૂિચત િતના  
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૪ 

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

  (૨) ૧૪૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૭,૧૦,૦૦૦/- 
--------- 

ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 
૨૪૯૪૩ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અન ે પંચમહાલ િજ ામાં તાલુકાવાર 
ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ કયા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી રહેલાન ે યાં સુધીમા ં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) ખેડા િજ ામાં કઠલાલ તાલુકાના બાકી રહેલા ૧૧ 
લાભાથ ઓન ેજમીન માપણી કરી બનતી વરાએ લોટનો 
કબ  સ પવામાં આવશ.ે 
પંચમહાલ િજ ામાં મંજર કરેલ અર ઓ માણે તમામન ેૂ
લોટનો કબ  સ પવામાં આવેલ છે. 

પ ક-૧ 
િજ ાનું નામ મ તાલકુો ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા 
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તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ નડીયાદ ૦ ૨૫ 
૨ મહધાુ  ૨૦ ૦ 
૩ કઠલાલ ૨૦ ૬૪ 
૪ કપડવંજ ૦ ૧૧ 
૫ ખેડા ૦ ૧૮ 
૬ માતર ૧૮ ૨૬ 
૭ મહેમદાવાદ ૦ ૦ 
૮ ઠાસરા ૦ ૫૬ 
૯ ગળતે ર ૦ ૦ 

૧૦ વસો ૦ ૦ 

ખેડા 

કલુ  ૫૮ ૨૦૦ 
૧ ગોધરા ૪ ૦ 
૨ મોરવા(હ) ૦ ૦ 
૩ શહેરા ૨૨ ૦ 
૪ કાલોલ ૦ ૦ 
૫ હાલોલ ૦ ૦ 
૬ ઘ ઘબા ૦ ૦ 
૭ ંબુઘોડા ૦ ૦ 

પંચમહાલ 

કલુ  ૨૬ ૦ 
એકદર કલં ુ  ૮૪ ૨૦૦ 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

િજ ાનંુ 
નામ મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

૧ નડીયાદ ૦ ૨૨ ૦ ૩ 
૨ મહધાુ  ૭ ૦ ૧૩ ૦ 
૩ કઠલાલ ૧૧ ૬૪ ૯ ૦ 
૪ કપડવંજ ૦ ૧ ૦ ૧૦ 

સરકાર ીની યોજનામા ં
ન ી થયેલ માપદંડમા ં
પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

૫ ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ માતર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ મહેમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ ઠાસરા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૯ ગળતે ર ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ વસો ૦ ૦ ૦ ૦ 

 

ખેડા 

કુલ ૧૮ ૮૭ ૨૨ ૧૩  
૧ ગોધરા ૩ ૦ ૧ ૦ 
૨ મોરવા(હ) ૨૨ ૦ ૦ ૦ 
૩ શહેરા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ કાલોલ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ હાલોલ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ ઘ ઘબા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ ંબુઘોડા ૦ ૦ ૦ ૦ 

પંચમહાલ 

કુલ ૨૫ ૦ ૧ ૦ 

સરકાર ીની યોજનામાં 
ન ી થયેલ માપદંડમાં 
પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

એકદર કુલં  ૪૩ ૮૭ ૨૩ ૧૩  
પ ક-૩ 

મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  સ પવામાંૂ  આવેલ તેની સં યા 
િજ ાનું નામ મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
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મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  સ પવામાંૂ  આવેલ તેની સં યા 
િજ ાનું નામ મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ નડીયાદ ૦ ૨૨ 

૨ મહધાુ  ૭ ૦ 

૩ કઠલાલ ૦ ૬૪ 

૪ કપડવંજ ૦ ૧ 

૫ ખેડા ૦ ૦ 
૬ માતર ૦ ૦ 

૭ મહેમદાવાદ ૦ ૦ 

૮ ઠાસરા ૦ ૦ 

૯ ગળતે ર ૦ ૦ 
૧૦ વસો ૦ ૦ 

ખેડા 

કલુ  ૭ ૮૭ 
૧ ગોધરા ૩ ૦ 
૨ મોરવા(હ) ૦ ૦ 
૩ શહેરા ૨૨ ૦ 
૪ કાલોલ ૦ ૦ 
૫ હાલોલ ૦ ૦ 
૬ ઘોઘંબા ૦ ૦ 
૭ બુંઘોડા ૦ ૦ 

પંચમહાલ 

કલુ  ૨૫ ૦ 
એકદર કલં ુ  ૩૨ ૮૭ 

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

૨૩૮૧૮ ી કત િસંહ વાઘેલા  (કાંકરેજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૨,૨૮,૬૦૮ 

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

  (૨) ૨,૨૮,૬૦૮ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં 
આવી? 

  (૩) .૧૩,૭૧,૬૪,૮૦૦/- 

--------- 
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં રી-સવની કામગીરી 

૨૫૨૨૫ ી કા તીભાઈ ખરાડી  (દાંતા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના દાંતા અન ે અમીરગઢ તાલુકામાં તાલુકાવાર રી-
સવની કામગીરીમા ં સુધારાઓ માટેની કેટલી અર ઓ 
પડતર છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ાના દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામા ં તાલુકાવાર રી-
સવની કામગીરીમા ંસુધારાઓ માટેની નીચે મુજબ અર ઓ 
પડતર છે, 

તાલુકા અર ઓ પડતરની સં યા 
દાંતા ૧૨૧ 
અમીરગઢ ૧૭૬ 
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કલુ  ૨૯૭  
 (૨) ઉ ત અર ઓ કેટલા સમયથી પડતર છે, અન ે   (૨) ઉ ત અર ઓ છે ા ૬(છ) માસમાં મળેલ હોઈ 

પડતર છે. 
 (૩) ઉ ત પડતર અર ઓનો િનકાલ યાં સુધીમા ં
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૩) ઉ ત પડતર અર ઓનો ઝંુબેશ વ પે િનકાલ 
કરવાની કામગીરી ચાલુમાં હોઈ સ વરે િનકાલ કરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
અમરલી અને સુરત િજ ામાં ઘરથાે ળના લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૯૨૩ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ   (લાઠી) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી અને સુરત િજ ામાં તાલુકાવાર 
ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અન ે કેટલી અર ઓ કયા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી રહેલાને યાં સુધીમાં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) અમરેલી અન ે સુરત િજ ામા ં મંજર અર ઓ ૂ
માણે તમામને લોટ કબ  સ પવામા ંઆવેલ હોય,  

ઉપિ થત થતો નથી. 
પ ક-૧ 

ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા 
િજ ાનું નામ મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ અમરેલી ૯૧ ૬ 
૨ લાઠી ૯૦ ૩૭ 
૩ લીલીયા ૬૭ ૧૯ 
૪ બાબરા ૭૦ ૮ 
૫ કંુકાવાવ ૫૦ ૨૨ 
૬ બગસરા ૭ ૧ 
૭ ધારી ૦ ૦ 
૮ ખાંભા ૦ ૧૦૪ 
૯ સાવરકડલાુ ં  ૨ ૦ 

૧૦ રાજલાુ  ૦ ૧ 
૧૧ ફરાબાદ ૦ ૦ 

અમરેલી 

કલુ  ૩૭૭ ૧૯૮ 
૧ પલસાણા ૦ ૦ 
૨ માંડવી ૦ ૦ 
૩ માંગરોળ ૦ ૦ 
૪ ચોયાસી ૦ ૦ 
૫ બારડોલી ૦ ૨૩ 
૬ મહવાુ  ૦ ૦ 
૭ કામરેજ ૦ ૧૩ 
૮ ઓલપાડ ૦ ૨૧ 

સુરત 

૯ ઉમરપાડા ૦ ૦ 



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  407 

કલુ  ૦ ૫૭ 
એકદર કલં ુ  ૩૭૭ ૨૫૫ 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજૂર કરલ અર ઓની સં યાે  

િજ ાનંુ 
નામ મ તાલુકો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

૧ અમરેલી ૪૬ ૬ ૪૫ ૦ પા તા ન ધરાવતા 
હોવાથી 

૨ લાઠી ૫૯ ૩૧ ૩૧ ૬ પા તા ન ધરાવતા 
હોવાથી 

૩ લીલીયા ૧૧ ૭ ૫૬ ૧૨ પા તા ન ધરાવતા 
હોવાથી 

૪ બાબરા ૩૪ ૩ ૩૬ ૫ પા તા ન ધરાવતા 
હોવાથી 

૫ કંુકાવાવ ૨૨ ૧૪ ૨૮ ૮ પા તા ન ધરાવતા 
હોવાથી 

૬ બગસરા ૭ ૦ ૦ ૧ પા તા ન ધરાવતા 
હોવાથી 

૭ ધારી ૦ ૦ ૦ ૦  
૮ ખાંભા ૦ ૧૨ ૦ ૯૨ પા તા ન ધરાવતા 

હોવાથી 
૯ સાવરકુડલાં  ૧ ૦ ૧ ૦  

૧૦ રાજુલા ૦ ૧ ૦ ૦  
૧૧ ફરાબાદ ૦ ૦ ૦ ૦  

અમરેલી 

કુલ ૧૮૦ ૭૪ ૧૯૭ ૧૨૪  
૧ પલસાણા ૦ ૦ ૦ ૦  
૨ માંડવી ૦ ૦ ૦ ૦  
૩ માંગરોળ ૦ ૦ ૦ ૦  
૪ ચોયાસી ૦ ૦ ૦ ૦  

૫ બારડોલી ૦ ૨૦ ૦ ૩ 
અ ય રા યમાં તેમજ 
ખેતી ધારણ કરતાં 

હોવાથી 
૬ મહવાુ  ૦ ૦ ૦ ૦  

૭ કામરેજ ૦ ૦ ૦ ૧૩ 

૧૨ અરજદારોનો SECC-
૨૦૧૧માં સમાવેશ થતો 
ન હોવાથી અને ૧ 
અરજદારને અગાઉ આ 
યોજનાનો લાભ મળેલ 
છે. 

૮ ઓલપાડ ૦ ૦ ૦ ૦  
૯ ઉમરપાડા ૦ ૦ ૦ ૦  

સુરત 

કુલ ૦ ૨૦ ૦ ૧૬  
એકદર કુલં  ૧૮૦ ૯૪ ૧૯૭ ૧૪૦  

પ ક-૩ 
મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  ૂ સ પવામાં 

આવેલ તેની સં યા 
િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો 

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ અમરેલી ૪૬ ૬ 
૨ લાઠી ૫૯ ૩૧ 
૩ લીલીયા ૧૧ ૭ 
૪ બાબરા ૩૪ ૩ 
૫ કુકાવાવં  ૨૨ ૧૪ 

અમરેલી 

૬ બગસરા ૭ ૦ 
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મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  ૂ સ પવામાં 
આવેલ તેની સં યા 

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો 
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૭ ધારી ૦ ૦ 
૮ ખાંભા ૦ ૧૨ 
૯ સાવરકુડલાં  ૧ ૦ 

૧૦ રાજુલા ૦ ૧ 
૧૧ ફરાબાદ ૦ ૦ 

કુલ ૧૮૦ ૭૪ 
૧ પલસાણા ૦ ૦ 
૨ માંડવી ૦ ૦ 
૩ માંગરોળ ૦ ૦ 
૪ ચોયાસી ૦ ૦ 
૫ બારડોલી ૦ ૨૦ 
૬ મહવાુ  ૦ ૦ 
૭ કામરેજ ૦ ૦ 
૮ ઓલપાડ ૦ ૦ 
૯ ઉમરપાડા ૦ ૦ 

સુરત 

કુલ ૦ ૨૦ 
એકદર કુલં  ૧૮૦ ૯૪ 

--------- 
ક છ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૪૨ ીમતી માલતી મહ રી ે  (ગાંધીધામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૧૮૫૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૧૮૫૧ 
 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૧૮૫૧ 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને અમરલી િજ ામાં ગૌચરે  

૨૫૩૦૯ ી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અને અમરેલી િજ ામાં કેટલાં ગામોમાં રા ય 
સરકારે ઠરાવેલ લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 

ગીર-સોમનાથ ૩૨૬ 
અમરેલી ૫૩૫  

 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે? 

  (૨) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ની ગૌચરનીિત અનસુાર 
ગૌચર ફાળવણીનુ ંિનયમન કરવામાં આવે છે. 

--------- 
અરવ ી અને મહસાણા િજ ામાં ઘરથાે ળના લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૮૫૯ ી જશુભાઇ પટલ ે  (બાયડ) : માનનીય ામ ગૃહ િનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અરવ ી અને મહેસાણા િજ ામાં તાલુકાવાર 
ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ યા કારણસર નામંજર ૂ ૂ

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 
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કરી, 
 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી રહેલાન ે યાં સુધીમાં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) અરવ ી િજ ામા ં િભલોડા તાલુકાના ૩૮ 
લોટના કબ  સ પવાના બાકી છે. જમેન ેબનતી વરાએ 

કબ  સ પવામાં આવશ.ે 
  મહેસાણા િજ ામાં િવ પુર તાલુકાના પાંચ 
લાભાથ ઓને િવવાદવાળી જ યાને લીધે લોટનો કબ  
સ પવામા ં આવેલ નથી. જનેો િનકાલ થયે બનતી વરાએ 
કબ  સ પવામાં આવશ.ે 

પ ક-૧ 
ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા િજ ાનું 

નામ 
મ તાલુકો 

૧-૧-૨૦૧૮ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૧-૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ મોડાસા ૩૪ ૯૪ 
૨ િભલોડા ૦ ૪૦ 
૩ બાયડ ૨૬ ૮૬ 
૪ મેઘરજ ૦ ૭૮ 
૫ માલપુર ૧૧ ૦ 
૬ ધનસુરા ૯ ૧૦ 

અરવ ી 

કલુ .. ૮૦ ૩૦૮ 
૧ મહેસાણા ૨૯૭ ૪૩ 
૨ ઝા ૧૯ ૦ 
૩ િવસનગર ૩૬ ૪૬ 
૪ વડનગર ૨૮ ૨૦ 
૫ ખેરાલ ુ ૦ ૪૫ 
૬ સતલાસણા ૧૫૬ ૧૮૨ 
૭ કડી ૮૨ ૧૬૨ 
૮ ટાણા ૩૫ ૧૩ 
૯ બેચરા  ૧૮ ૫ 

૧૦ િવ પુર ૧૧ ૧ 

મહેસાણા 

કુલ.. ૬૮૨ ૫૧૭ 
એકદર કલં ુ .. ૭૬૨ ૮૨૫ 

પ ક-૨  
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો ૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

૧ મોડાસા ૨૭ ૭૭ ૭ ૧૭ 
૨ િભલોડા ૦ ૩૮ ૦ ૨ 
૩ બાયડ ૩ ૭ ૨૩ ૭૯ 
૪ મેઘરજ ૦ ૬૭ ૦ ૧૧ 
૫ માલપુર ૧૧ ૦ ૦ ૦ 
૬ ધનસુરા ૮ ૧૦ ૧ ૦ 

સરકાર ીની 
યોજનામાં ન ી 

થયેલ માપદંડમાં ન 
હોવાથી 

અરવ ી 

કુલ.. ૪૯ ૧૯૯ ૩૧ ૧૦૯  
૧ મહેસાણા ૧૮૦ ૪૧ ૧૧૭ ૧ 
૨ ઝા ૪ ૦ ૧૫ ૦ 
૩ િવસનગર ૦ ૨૭ ૩૬ ૧૯ 
૪ વડનગર ૦ ૦ ૨૮ ૨૦ 
૫ ખેરાલ ુ ૦ ૧૨ ૦ ૩૩ 

મહેસાણા 

૬ સતલાસણા ૦ ૬ ૧૫૬ ૧૭૬ 

સરકાર ીની 
યોજનામાં ન ી 

થયેલ માપદંડમાં ન 
હોવાથી 
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મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  
િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો ૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

૭ કડી ૫૨ ૬૬ ૩૦ ૫૧ 
૮ ટાણા ૨૦ ૦ ૧૫ ૦ 
૯ બેચરા  ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ િવ પુર ૭ ૧ ૪ ૦ 
કુલ.. ૨૬૩ ૧૫૩ ૪૦૧ ૩૦૦  

એકદર કુલં .. ૩૧૨ ૩૫૨ ૪૩૨ ૪૦૯  

પ ક-૩ 
 મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  સ પવામાં આવેલ તેની સં યાૂ  

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો 
૧-૧-૨૦૧૮ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૧-૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ મોડાસા ૨૭ ૭૭ 
૨ િભલોડા ૦ ૦ 
૩ બાયડ ૩ ૭ 
૪ મેઘરજ ૦ ૬૭ 
૫ માલપુર ૧૧ ૦ 
૬ ધનસુરા ૮ ૧૦ 

અરવ ી 

કુલ.. ૪૯ ૧૬૧ 
૧ મહેસાણા ૧૮૦ ૪૧ 
૨ ઝા ૪ ૦ 
૩ િવસનગર ૦ ૨૭ 
૪ વડનગર ૦ ૦ 
૫ ખેરાલ ુ ૦ ૧૨ 
૬ સતલાસણા ૦ ૬ 
૭ કડી ૫૨ ૬૬ 
૮ ટાણા ૨૦ ૦ 
૯ બેચરા  ૦ ૦ 

૧૦ િવ પુર ૨ ૧ 

મહેસાણા 

કુલ.. ૨૫૮ ૧૫૩ 
એકદર કુલં .. ૩૦૭ ૩૧૪ 

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

૨૩૮૪૯ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૭૮ 

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

  (૨) ૪૦ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૩૧૨૬૦૦- 
--------- 

ક છ િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૪૧ ડો. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૧૮૫૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૧૮૫૧ 
 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૧૮૫૧ 
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--------- 
અમરલી િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે  

૨૩૮૪૭ ી િવણભાઇ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૧૦૭ 

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

  (૨) ૧૦૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૪૯૬૦૦૦૦/- 
--------- 

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 
૨૫૨૫૫ ી લાખાભાઇ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામા ં ખોટા 
વિસયતનામા બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ અન ે ગાંધીનગર િજ ામા ં ૧-૧ (એક-એક) 
ફ રયાદ મળેલ છે. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) અમદાવાદ િજ ાની ૧ (એક) ફ રયાદ અ વય ે
નામ. ગુજરાત હાઈકોટમા ં પે.સી.એ.નં.-૪૫૬૮/૨૦૧૮ 
થી કોટમેટર થયલે હોઇ સાયનેડાઇ રાખેલ છે. તથા 
ગાંધીનગર િજ ાની ૧ (એક) ફ રયાદ અ વયે કલે ટર ી, 
ગાંધીનગરના હકમ નંુ .સીબી/આરટીએસ/ યુઓ 
મોટો/વડસર/રીવીઝન/ એસ.આર.૦૧/૨૦૧૯, 
તા.૨૬-૦૨-૨૦૧૯ થી નોટીસ પરત ખચવા અને છે ું 
વેચાણ મા ય રાખવા સુધારેલ ગણોત કાયદા અ વયે 
કાયવાહી કરવા તેમજ યાં સુધી જમીનનું ગીરો, બ ીસ કે 
વેચાણ ન કરવા હકમ કરેુ લ છે. 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૩૪૭ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર 
અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની 
મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક અન ે િનવાસી શાળાઓ 
કેટલી છે, 

  (૧) મહીસાગર - ૦૦ 
  પંચમહાલ - ૦૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સવંગવાર કેટલુ ં
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને (૪)  મહીસાગર િજ ામાં આદશ 
િનવાસી શાળાઓ નથી. પંચમહાલ િજ ાની મા હતી 
પ ક-અ મુજબ. 

પ ક-અ 
ભરાયેલ પૈકી 

મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) 
મંજર થયેલ ૂ

જગા 
ભરાયેલ કુલ 

જગા 
સીધી 

ભરતીથી 
ફી સ 

પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં 
સુધીમાં ભરવામાં 

આવશ?ે 
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૧ આચાય (વગ.૨) ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ.૩ ) ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ 
૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક)(વગ.૩) ૫ ૦ ૦ ૦ ૫ 
૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩) ૬ ૨ ૨ ૦ ૪ 
 કુલ.. ૧૩ ૩ ૨ ૧ ૧૦ 

સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી 

ઉમેદવાર મળેથી 
ભરવામાં 
આવશે. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં પાઈપલાઇનથી પીવાનુ ંપાણી પૂ  પાડવા બાબતં  

૨૬૮૯૭ ી ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પીવાનુ ં
પાણી પાઈપ લાઈનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , અન ે

  (૧) નીચેની િવગતે, 
િજ ો : બનાસકાંઠા 

અન ુ તાલુકો 
પાઈપલાઈનથી પાણી અપાતા 

ગામો 
૧ અમીરગઢ ૬૭ 
૨ ભાભર ૫૧ 
૩ દાંતા ૧૭૮ 
૪ દાંતીવાડા ૫૭ 
૫ ડીસા ૧૧૧ 
૬ દયોદર ૬૪ 
૭ ધાનેરા ૭૭ 
૮ કાંકરેજ ૧૦૧ 
૯ લાખણી ૫૫ 

૧૦ પાલનપુર ૧૧૫ 
૧૧ સુઈગામ ૪૩ 
૧૨ થરાદ ૧૨૨ 
૧૩ વડગામ ૧૦૯ 
૧૪ વાવ ૭૮ 

કલુ .. ૧૨૨૮  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોમાં પીવાનું પાણી 
પાઈપ લાઈનથી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં ? 

  (૨) બનાસકાંઠા િજ ાના અમીરગઢ તાલુકાના ૦૨ 
ગામો અને દાંતા તાલુકાના ૦૪ ગામોને પાઈપલાઈનથી 
પાણી પૂ  પાડવાનું બાકી છેં . 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે ે  

૨૩૮૩૬ ી ઋિષકશ પટલે ે  (િવસનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહેસાણા િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સાતફેરા સમૂહ લ  યોજના 
હેઠળ લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કેટલા યુગલો માટે 
કેટલી સં થાની અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર  
સં થા - ૧૦ 
યુગલ  - ૨૦૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સં થાઓની કેટલા યુગલોની 
અર ઓ મંજર કરીૂ , અને 

  (૨) મંજરૂ  અર  
સં થા - ૧૦ 
યુગલ  - ૨૦૫ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ચૂકવેલ સહાય 
સં થાઓને  - .૦૦.૯૪ લાખ 
યુગલોને      - .૧૩.૯૦ લાખ 
કલ            ુ - .૧૪.૮૪ લાખ 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ મેળવવાની અર ઓ 



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  413 

૨૩૮૧૬ ી કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૨૮ 

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

  (૨) ૨૮ 

 (૩) કેટલી ક યાઓને સાયકલો ભટે આપવામા ં
આવી? 

  (૩) ૨૮ 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૩૮૨ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અને 
વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની મા યિમક, 
ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ કેટલી છે, 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલું 
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

૨૩૮૪૬ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૧૦૭ 

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

  (૨) ૧૦૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૪૯૬૦૦૦૦/- 
--------- 

સુર નગર િજ ામાં પાલક માતાે -િપતા યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૫૧ ી ધન ભાઈ પટલે   (વઢવાણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૪૪૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૪૨૫ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧,૩૧,૨૫,૦૦૦/- 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં પશુ િચ ક સકો-ડો ટરોનું મંજર મહકમૂ ે  

૨૬૮૮૧ ડો. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી   (૧) પ ક-અ મુજબ 
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િજ ામાં તાલુકાવાર પશુ િચિક સકો-ડો ટરોનુ ંમંજર થયેલ ૂ
મહેકમ કેટલું છે, 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી 
જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ યારથી ખાલી 
છે, અને 

  (૨) તાલુકાવાર ભરાયેલ જ યાઓ પ ક-બ મુજબ 
અને ખાલી જ યાઓ પ ક-ક મુજબ છે. 

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

  (૩) શ ય તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક-અ 
અ.નં. તાલુકો પશ ુદવાખાનાનું નામ મંજર જ યાઓૂ  

પશુ દવાખાના, મોડાસા ૦૧ 
પશુ દવાખાના, ટ ટોઈ ૦૧ 
પશુ દવાખાના, મોઢાસણ ૦૧ 
ઘિન  પશુસુધારણા યોજના, અરવ ી ૦૧ 

૧ મોડાસા 

વેટરનરી પોિલિ લિનક, અરવ ી ૦૧ 
પશુ દવાખાના, ધનસુરા ૦૧ 

૨ ધનસુરા 
પશુ દવાખાના, આક દં  ૦૧ 
પશુ દવાખાના, બાયડ ૦૧ 
પશુ દવાખાના, ગાબટ ૦૧ ૩ બાયડ 
પશુ દવાખાના, સાઠબાં  ૦૧ 

૪ માલપુર પશુ દવાખાના, માલપુર ૦૧ 
પશુ દવાખાના, મેઘરજ ૦૧ 
પશુ દવાખાના, રે ાવાડા ૦૧ 
પશુ દવાખાના, કસાણા ૦૧ 
ફરતા પશુ દવાખાના, રે ાવાડા ૦૧ 

૫ મેઘરજ 

પશુ દવાખાના, રામગઢી ૦૧ 
બહલ ી ફરતાં એકમુ , િભલોડા ૦૧ 
પશુ દવાખાના, િભલોડા ૦૧ ૬ િભલોડા 
પશુ દવાખાના, શામળા  ૦૧ 

કલ મંજર જ યાઓુ ૂ  ૧૯ 
પ ક-બ 

અ.નં. તાલુકો પશ ુદવાખાનાનું નામ 
પશ ુદવાખાના, મોડાસા 

૧ મોડાસા 
પશ ુદવાખાના, ટ ટોઈ 

૨ ધનસુરા પશ ુદવાખાના, આક દં  
પશ ુદવાખાના, ગાબટ 

૩ બાયડ 
પશ ુદવાખાના, સાઠબાં  

૪ માલપુર પશ ુદવાખાના, માલપુર 
પશ ુદવાખાના, મેઘરજ 

૫ મેઘરજ 
પશ ુદવાખાના, રામગઢી 
પશ ુદવાખાના, િભલોડા 

૬ િભલોડા 
પશ ુદવાખાના, શામળા  

કલ ુ ભરાયેલ જ યાઓ-૧૦ 
પ ક-ક 

અ.નં. તાલુકો પશ ુદવાખાનાનું નામ ખાલી જ યાની તારીખ 
પશ ુદવાખાના, મોઢાસણ તા.૨૪-૦૫-૨૦૧૮ 
ઘિન  પશ ુસુધારણા યોજના, અરવ ી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ૧ મોડાસા 
વેટરનરી પોિલિ લિનક, અરવ ી તા.૧૮-૦૪-૨૦૧૭ 
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૨ ધનસુરા પશ ુદવાખાના, ધનસુરા તા.૨૪-૦૯-૨૦૧૮ 
૩ બાયડ પશ ુદવાખાના, બાયડ તા.૧૬-૦૧-૨૦૧૯ 

પશ ુદવાખાના, રે ાવાડા તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૩ 
પશ ુદવાખાના, કસાણા તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮ ૪ મેઘરજ 
ફરતા પશ ુદવાખાના, રે ાવાડા તા.૨૦-૦૪-૨૦૧૭ 

૫ િભલોડા બહલ ી ફરતાં એકમુ , િભલોડા તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
કલ ખાલી જગાઓુ -૦૯ 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૪૩ ી તે  સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંવડોદરા િજ ામા ંસ યવાદી રા  હ રશચં  
મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનસુૂિચત િતના 
લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૧૪૪ 

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

  (૨) ૧૪૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૭,૧૦,૦૦૦/- 
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 
૨૫૨૮૫ ી લિલત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ખોટા 
વિસયતનામા બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  નથી. 

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

૨૩૮૬૩ ીમતી ગીતાબા ડે   (ગ ડલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૪૧ 

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

  (૨) ૪૧ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૧૯૩૦૦૦૦/- 
--------- 

ભ ચ િજ ામાં જબુસં રના સારોદ ગામે પી.આઈ. ઈ ડ ટીઝમાં લા ટ 
૨૫૩૬૨ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 

યુઆરી-૨૦૨૦માં ભ ચ િજ ાના જબુસરના સારોદ ં
ગામે પી.આઈ. ઈ ડ ટીઝમાં લા ટ થતાં કેટલા 
કામદારોના મૃ યુ થયેલ અન ેકેટલા કામદારો ઘાયલ થયલે, 

  (૧) ૦૫ કામદારોના મૃ ય ુઅન ે
  ૦૭ કામદારો ઘાયલ થયા. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ઘટનામા ં મૃ યુ પામેલ   (૨) કામદાર રા ય વીમા યોજના હેઠળ નોટીફાઈડ 
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અને ઘાયલ થયેલ કામદારો-વારસદારોન ે કામદાર વળતર 
ધારા અને કામદાર રા ય િવમા યોજના હેઠળ કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવી, 

એરીયા ન હોવાને કારણ ેકામદાર વળતર ધારા હેઠળ સહાય 
ચૂકવવામાં આવેલ છે. ઉ ત ઘટનામાં મૃ યુ પામલે પાંચ 
કામદારોના વારસદારોન ે કામદાર વળતર ધારા મુજબ કલ ુ
.૪,૮૮૧,૬૮૭ (અડતાલીસ લાખ એ યાશી હ ર છસો 

િસ યાશી) િપયાની સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે. જનેી 
િવગત એને ર-એ માં સામલે છે. તથા ઘાયલ થયેલ 
કામદારો પૈકી કોઈપણ કામદારોને કાયમી અશ તતા આવેલ 
ન હોય વળતર ચૂકવવાની િનયમાનુસાર જ રયાત નથી. 

 (૩) ઉ ત સહાય ચૂકવવામા ંન આવી હોય તો તેના 
કારણો શા છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમા ં ચૂકવવામા ં
આવશ?ે 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

એને ર-એ 
અ.નં. મૃતક મયોગીનું નામ કામદાર વળતર ધારા હઠળ ચૂકવેલ રકમે ે  

૧. અશરફ હસેન દવાનુ  ૫,૬૨,૦૦૦/- 
૨. અયુબ ગની ઘાચંી ૬,૩૧,૦૦૦/- 
૩. વેદ અનવર સ ધા ૫,૯૮,૬૮૭/- 
૪. દયાશંકર ૧૫,૪૫,૦૦૦/- 
૫. િવણ કમારુ  ૧૫,૪૫,૦૦૦/- 

કલુ  ૪,૮૮૧,૬૮૭/- 
--------- 

પંચમહાલ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૭૮ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૧૩૭૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૧૦૨ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૨,૧૯,૮૦,૦૦૦/- 

--------- 
વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૯૬૮ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર િજ ામા ં
તાલુકાવાર ઘરથાળના લોટ મેળવવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 
  

પ ક-૧ 
ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ 
૨ જતેપુરપાવી ૦ ૦ 
૩ બોડેલી ૦ ૦ 
૪ સંખેડા ૦ ૦ 
૫ નસવાડી ૦ ૦ 
૬ વાંટ ૨ ૦ 

છોટાઉદેપુર 

કુલ ૨ ૦ 

વડોદરા 
૧ વડોદરા ૦ ૦ 
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૨ સાવલી ૮ ૭ 
૩ િશનોર ૦ ૦ 
૪ પાદરા ૦ ૦ 
૫ વાઘો ડયા ૨૬ ૦ 
૬ ડેસર ૦ ૦ 
૭ કરજણ ૦ ૦ 
૮ ડભોઈ ૨ ૦ 

કુલ ૩૬ ૭ 
એકદર કુલં  ૩૮ ૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અન ે કેટલી અર ઓ કયા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો ૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

૧ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ જતેપુરપાવી ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ બોડેલી ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ સંખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ નસવાડી ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ વાંટ ૧ ૦ ૦ ૦ 

છોટાઉદેપુર 

કુલ ૧ ૦ ૦ ૦ 

 

૧ વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ સાવલી ૫ ૭ ૩ ૦ 
૩ િશનોર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ પાદરા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ વાઘો ડયા ૨૧ ૦ ૫ ૦ 
૬ ડેસર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ કરજણ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ ડભોઈ ૨ ૦ ૦ ૦ 

વડોદરા 

કુલ ૨૮ ૭ ૮ ૦ 

સરકાર ીની 
યોજનાના ઠરાવના 

માપદંડ માણે 
પા તા 

ધરાવતા ન હોવાથી 

 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

પ ક-૩ 
મંજર અર ઓ પૈકી લોટૂ નો કબ  સ પવામાં આવેલ તેની 

સં યા 
િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો 

૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ 
૨ જતેપુરપાવી ૦ ૦ 
૩ બોડેલી ૦ ૦ 
૪ સંખેડા ૦ ૦ 
૫ નસવાડી ૦ ૦ 
૬ વાંટ ૧ ૦ 

છોટાઉદેપુર 

કુલ ૧ ૦ 
૧ વડોદરા ૦ ૦ 
૨ સાવલી ૫ ૭ 
૩ િશનોર ૦ ૦ 
૪ પાદરા ૦ ૦ 
૫ વાઘો ડયા ૨૧ ૦ 
૬ ડેસર ૦ ૦ 

વડોદરા 

૭ કરજણ ૦ ૦ 
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૮ ડભોઈ ૨ ૦ 
કુલ ૨૮ ૭ 

એકદર કુલં  ૨૯ ૭  
     (૪) બાક રહેલાને યા સુધીમા ં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવેશે ? 

 (૪)  છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં મંજર કરેલ તમામ ૂ
અર ઓના અરજદારોને લોટ ફાળવેલ છે. 

--------- 
દાહોદ અને નવસારી િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 

૨૫૩૫૦ ી ભાવેશભાઈ કટારા  (ઝાલોદ) : માનનીય મહેસૂલ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દાહોદ અને નવસારી િજ ામાં ખોટા વિસયતનામા 
બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનૂ વા અંગેની કેટલી ફ રયાદો 
સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૨)   ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
અમરલી િજ ામાં દુ કાળ અસર ત સં થાઓને સહાયે .  

૨૬૮૮૭ ી તાપ દુધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મહેસૂલ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ દુ કાળ વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં અછતવષ હેર કરાયલે અમરેલી િજ ામા ં
તાલુકાવાર કેટલી સં થાઓને કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવાની બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ દુ કાળ વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં અમરેલી િજ ાના કોઈ તાલુકાન ે
દુ કાળ ત હેર કરાયેલ ન હોઈ સહાય ચૂકવવાનો  
ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) ઉ ત સહાય ચૂકવવાની બાકી હોય તો તેના શા 
કારણો છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધી ચૂકવવામાં 
આવનાર છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

*૨૩૮૫૮ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૩૩ 

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

  (૨) ૩૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૧૪,૮૦,૦૦૦/- 
--------- 

પોરબંદર િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૭૩ ી બાબભુાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પોરબંદર િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ 
પે શન યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે  છે, 

  (૧) ૧૭૭૩ 

 (૨) તે પૈકી  કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૧૪૬૧ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૫૫,૨૦,૬૫૦/- 

--------- 
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મહસાણા િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે  
૨૩૮૯૧ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, મહેસાણા ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૨૧૪૭ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૭૨૩૧ 

--------- 
પાટણ િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓું ે  

૨૩૮૩૩ ી દપભાઈ પરમાર  (અસારવા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ-
૨૦૧૯-૨૦માં કવરબાઈનુ ં મામે ં યો ના હેઠળ પાટણ ુ ં
િજ ામાં િવકસતી િતની કેટલી યાઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૯૩૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ક યાઓની અર ઓ મંજરૂ  કરી, 
અન ે

  (૨) ૯૧૫ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૮૩.૨૦ લાખ 
--------- 

આણંદ િજ ામાં સંકટ મોચન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૭૬ ી મહેશકમાર રાવલુ  (ખંભાત) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૧૮૨૨ 

 (૨)  તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને
  

  (૨) ૧૧૬૮ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૨,૩૩,૬૦,૦૦૦/- 
--------- 

પાટણ િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓું ે  
૨૩૮૩૨ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ-
૨૦૧૯-૨૦માં કવરબાઈનુ ં મામે ં યો ના હેઠળ પાટણ ુ ં
િજ ામાં િવકસતી િતની કેટલી યાઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૯૩૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ક યાઓની અર ઓ મંજરૂ  કરી, 
અન ે

  (૨) ૯૧૫ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૮૩.૨૦ લાખ 
--------- 

પછાત વગના છા ાલયના કમચારીઓના વેતન વધારવાની રજઆતૂ  
૨૫૨૭૩ ી િ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં પછાત વગના છા ાલયના કમચારીઓના વેતન 

  (૧) ૪૩ રજઆત મળીુ  
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વધારા અન ે િનભાવ ા ટ વધારા અંગેની કેટલી રજઆતો ૂ
સરકારન ેમળી, અને 
 (૨) મળેલ રજૂઆતો અ વયે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી ? 

  (૨) નીિત િવષયક બાબત હોઈ, િવચારણા હેઠળ છે.
  

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૯૮૫ ી શભંુ  ઠાકોર  (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા  
હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનસુૂિચત 

િતના લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૦ 

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

  (૨) ૨૧૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ।.૧૦,૬૫,૦૦૦/- 
--------- 

મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં ઘરથાળના લોટના લાભાથ ઓ 
૨૪૮૮૭ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને માળીયા તાલુકામાં ઘરથાળના 
૧૦૦ ચો.વારના લોટ કેટલા લાભાથ ઓને ફાળ યા અને 
કેટલા લાભાથ ઓ બાકી છે, અન ે

  (૧)  
 

ઘરથાળના ૧૦૦ ચો.વારના લોટ ફાળવવામાં આવેલ  
લાભાથ ઓની સં યા 

ઘરથાળના ૧૦૦ ચો.વારના લોટ ફાળવવાના બાકી 
લાભાથ ઓની સં યા 

તાલુકાનંુ નામ 
૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી  
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

મોરબી ૩ ૦ ૨૩ ૨૩ 
માળીયા ૦ ૦ ૦ ૦ 

 (૨) તે કેટલા સમયમા ંફાળવવામાં આવશ?ે   (૨) મોરબી તાલુકામાં લે ડ કિમટીમાં મંજર થઈ ૂ
ગયેલ છે. માપણી યા હેઠળ છે, બનતી વરાએ લોટ 
ફાળવણી કરવામાં આવશ;ે યારે માળીયા તાલુકામાં  
ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
રા યમાં તકદારી અને મોનીટરે ગ સિમિતની મળેલ બેઠકો 

૨૫૨૬૧ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાં અનુસિૂચત િત/અનુસૂિચત જન િત 
અ યાચાર િનવારણ અિધિનયમ ૧૯૯૫ અ વય ે
રા યક ાની તકેદારી અન ે મોનીટર ગ સિમિતની બેઠકો 
યારે મળી, અને 

  (૧) પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે. 
પ ક-૧ 

અનુસૂિચત િત/અનસુૂિચત જન િત અ યાચાર 
િનવારણ અિધિનયમ ૧૯૯૫ અ વયે રા યક ાની તકેદારી 
અને મોનીટર ગ સિમિતની બેઠકો થાય છે. 
  આ બેઠક માન. મુ યમં ી ીના અ ય થાન ે
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં 
તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૮ તેમજ તા.૧૯-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ 
મળેલ હતી. 
  અનુસૂિચત િત/અનુસિૂચત જન િત 
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અ યાચાર િનવારણ અિધિનયમ ૧૯૯૫ અ વયે અ  
સિચવ ી (સા. યા) ના અ ય થાને તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંતા.૨૯-૦૧-૨૦૧૮,  
તા.૨૪-૦૪-૨૦૧૮, તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૮, તા.૦૬-
૧૦-૨૦૧૮, તા.૧૧-૦૩-૨૦૧૯, તા.૩૦-૦૫-
૨૦૧૯ અને તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ બેઠક મળેલ છે. 

 (૨) ઉ ત સિમિતની બેઠકો ઉ ત અિધિનયમ મુજબ 
સમયાંતરે મળે તે માટે શું કાયવાહી કરવામાં આવી? 

  (૨) િવભાગના અ  સિચવ ીના અ ય પદ ે
િનયિમત બેઠકો યો ય છે; તેમજ સમયાંતરે સમી ા કરી 
જ રી સૂચના આપવામાં આવે છે. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં દુ કાળ અસર ત સં થાઓને સહાય 

૨૬૮૮૮ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દુ કાળ 
વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં અછતવષ હેર કરાયલે પાટણ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સં થાઓન ે કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવાની બાકી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દુ કાળ વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ંઅછતવષ હેર કરાયેલ પાટણ િજ ામા ંનીચે 
મુજબના તાલુકાઓમાં તેની સામે દશાવલે રકમ ચૂકવવાની 
બાકી છે. 

મ તાલુકાનું 
નામ 

સં થાની 
સં યા 

બાકી રકમ 

૧ સાંતલપુર ૧ .૫૦,૮૮,૮૯૦/- 
૨ સર વતી ૧ રેકડ ચકાસણી બાદ 

ચૂકવવાપા  રકમ ન ી 
થશે.  

 (૨) ઉ ત સહાય ચૂકવવાની બાકી હોય તો તેના 
શાં કારણો છે, અન ે

  (૨) સાંતલપુર તાલુકામા ં એક સં થા સામ ે તપાસ કરી 
રીકવરીનો હકમ થયલેો હતોુ , તેથી સહાય ચૂકવવાની બાકી 
હતી. 
સર વતી તાલુકામાં એક સં થામાં રેકડ િનભાવવાની 
અિનયિમતતાને કારણે ચકાસણીની કાયવાહી ચાલુમાં હોઈ 
સહાય ચૂકવવાની બાકી છે. 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધી ચૂકવવામાં 
આવનાર છે? 

  (૩) સાંતલપુર તાલુકાની સં થા સામે રીકવરીનો હકમ ુ
રદ થતા તા.૨૪-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ સહાય ચૂકવાઈ ગયેલ 
હોઈ  નથી.  
સર વતી તાલુકામાનંી સં થામા ં રેકડની િવગતોની ચકાસણી 
થયેથી િનયમોનુસાર યો ય જણાશ ેતો ચાલ ુનાણાંકીય વષમા ં
સહાય ચૂકવવામાં આવશ.ે 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં ઈ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૭૨ ી દુ યંતભાઈ પટલ ે  (ભ ચ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભ ચ િજ ામા ંઈ દીરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન 
યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૧૯૬૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૧૦૭૪૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૫,૭૨,૪૮,૫૦૦/- 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં થાિનકોને નોકરી આપવાના િનયમનું ઉ ંઘન ે  

૨૫૨૩૭ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મહેસાણા િજ ામા ં તાલુકાવાર મ અન ે
રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 

ગવાઈ મુજબ થાિનકોને રોજગારી આપવાના િનયમોનુ ં
ઉ ંઘન કરવા બદલ કયા એકમો સામે શા પગલાં લીધા,ં 

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૩-
૧૯૯૫ના ઠરાવની ગવાઈ અ વય ે તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ મહેસાણા િજ ામા ં થાિનકન ે
રોજગારીની મળલે મા હતી અનુસાર છે ા બે વષમા ંવષવાર 
અને તાલુકાવાર નીચે જણાવેલ એકમોમાં થાિનકોની િનયત 
ટકાવારી જળવાતી નથી. 

વષ-૨૦૧૮ 
મ તાલુકાનંુ નામ થાિનકોને રોજગારી આપવાનંુ ઉ ંઘન 

કરલ એકમનંુ નામે /સરનામુ ં
૧ મહેસાણા ઓ.એન. .સી., મહેસાણા 
૨ િવ પુર ર નેશ મેટલ ઈ ડ ટીઝ, 

મુ.રણાસણ, તા.િવ પુર 
૩ બેચરા  િવ ટોરા ટૂલ એ નીયસ ા.લી.,  

મુ.શંખલપુર, તા.બેચરા  
૪ સેરા સેનેટરી વરે લી., મુ.તા.કડી 
૫ ડીમરોલ ટેક લી,મુ.ગણેશપુરા, તા.કડી 
૬ 

કડી 

અસાહી ઈિ ડયા લાસ લી, 
મુ. દવપુર, તા.કડી 

૭ ટાણા ટીલ ટીપ હી સ લી, 
મુ.મરતોલી. તા. ટાણા 

વષ-૨૦૧૯ 
મ તાલુકાનંુ નામ થાિનકોને રોજગારી આપવાનંુ ઉ ંઘન 

કરલ એકમનંુ નામે /સરનામુ ં
૧ મહેસાણા ઓ.એન. .સી., મહેસાણા 
૨ િવ પુર ર નેશ મેટલ ઈ ડ ટીઝ, 

મુ.રણાસણ, તા.િવ પુર 
૩ કેપારો એિ જિનર ગ ઈિ ડયા લી, 

મુ.સુ ણપુર(મોઢેરા), તા.બેચરા  
૪ હે ા ઈિ ડયા ઓટોમોટીવ ા.લી, 

મુ.દેલવાડા(ખાંટ), તા.બેચરા  
૫ 

બેચરા  

િવ ટોરા ટૂલ એ નીયસ ા.લી.,  
મુ.શંખલપુર, તા.બેચરા  

૬ સેરા સેનેટરી વરે લી., મુ.તા.કડી 
૭ ડીમરોલ ટેક લી, મુ.ગણેશપુરા, તા.કડી 
૮ 

કડી 

અસાહી ઈિ ડયા લાસ લી, 
મુ. દવપુર, તા.કડી 

૯ ટાણા ટીલ ટીપ હી સ લી, 
મુ.મરતોલી. તા. ટાણા 

થાિનક રોજગારીની િનયત ટકાવારી ન જળવાવા અંગે છે ા 
બે વષમાં નીચે મુજબ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 સંબંિધત એકમોને મ અને રોજગાર િવભાગના 
તા.૩૧-૦૩-૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવવા અંગેની ગવાઈઓનુ ં
યાન દોરતા પ ો પાઠવલે છે. 

 ઠરાવનો ભંગ કરતા એકમો સાથે નાયબ િનયામક 
(રોજગાર) અમદાવાદ ારા બેઠક યો  ઠરાવની 

ગવાઈનું પાલન વધુ સુચા  રીતે થઈ શકે તે માટે 
તેઓને ડાણપૂવક સમજ આપવામાં આવેલ છે. 

 થાિનક રોજગારી િનયત ટકાવારી ન ળવતા 
એકમોની યાદી િજ ા ક ાએથી રોજગાર કચેરી 
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વેરા કચેરીને જ રી કાયવાહી સા  મોકલવામાં આવ ે
છે. 

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

 થાિનક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મળેા ( બફેર)નુ ં આયોજન કરી 
થાિનક ઉમદેવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા 
ય નો કરવામાં આવે છે. 

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

એક  કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જનુ .૧૮, ડસે બર-૧૮, જનુ -૧૯ અને ડસે બર-૧૯ 
અંિતત છ માિસક ધોરણ ે થાિનક રોજગારીની મા હતી એક  
કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

  (૩) દર છ માસે એક  કરવામાં આવેલ હોઈ પગલા ં
લેવાનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

૨૩૮૭૯ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૧૩૭૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૧૦૨ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨,૧૯,૮૦,૦૦૦/- 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણા િજ ામાં ઘરથાળ લોટની મળેલ અર ઓે  

૨૪૮૬૨ ડો. સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગાંધીનગર અને મહેસાણા િજ ામાં 
તાલુકાવાર ઘરથાળ લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
પ ક-૧ 

ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળલે અર ઓની 
સં યા 

િજ ાનું નામ મ તાલુકો 
૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૧ દહેગામ ૧૬૩ ૩૪ 
૨ ગાંધીનગર ૯ ૦ 
૩ કલોલ ૭૫ ૦ 

ગાંધીનગર 

૪ માણસા ૩૧ ૧૧ 
કુલ ૨૭૮ ૪૫ 

૧ મહેસાણા ૨૯૭ ૪૩ 
૨ ઝા ૧૯ ૦ 
૩ િવસનગર ૩૬ ૪૬ 
૪ વડનગર ૨૮ ૨૦ 
૫ ખેરાલ ુ ૦ ૪૫ 
૬ સતલાસણા ૧૫૬ ૧૮૨ 
૭ કડી ૮૨ ૧૬૨ 
૮ ટાણા ૩૫ ૧૩ 

મહેસાણા 

૯ બેચરા  ૧૮ ૫ 
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૧૦ િવ પુર ૧૧ ૧ 
કુલ ૬૮૨ ૫૧૭ 

એકદર કું લ ૯૬૦ ૫૬૨  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અન ે કેટલી અર ઓ યા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ ,  

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 

 (૩) વષવાર,  તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ. 
પ ક-૩ 

મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  ૂ
સ પવામાં આવેલ તેની સં યા 

િજ ાનું નામ મ તાલુકો 
૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧ દહેગામ ૯૨ ૮ 
૨ ગાંધીનગર ૪ ૦ 
૩ કલોલ ૨૧ ૦ 

ગાંધીનગર 

૪ માણસા ૮ ૫ 
કુલ ૧૨૫ ૧૩ 

૧ મહેસાણા ૧૮૦ ૪૧ 
૨ ઝા ૪ ૦ 
૩ િવસનગર ૦ ૨૭ 
૪ વડનગર ૦ ૦ 
૫ ખેરાલ ુ ૦ ૧૨ 
૬ સતલાસણા ૦ ૬ 
૭ કડી ૫૨ ૬૬ 
૮ ટાણા ૨૦ ૦ 
૯ બેચરા  ૦ ૦ 

મહેસાણા 

૧૦ િવ પુર ૨ ૧ 
કુલ ૨૫૮ ૧૫૩ 

 (૪) બાકી રહેલાન ે યાં સુધીમા ં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) ગાંધીનગર િજ ામા ંબાકી રહેલ ૧૭ અરજદારો પૈકી 
કલોલ તાલુકાના ૧૬ ઈસમોન ે તાલુકા લે ડ કિમટી ારા 
શહેરી િવકાસ સ ા મંડળ િવ તારમા ં લોટ ફાળવવા માટે 
અર ઓ મંજર કરવામાં આવેલ છેૂ , જ ેમંજરીઓ રદ કરવાન ેૂ
પા  છે. જ ેઅંગેની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આથી 
તેઓને લોટનો કબ  સ પવાનો થતો નથી. તેમજ ૧ 
અરજદાર અ ય જ યાએ થળાંતર થવાથી મંજર કરેલ લોટ ૂ
રદ કરેલ છે. જનેે લોટનો કબ  સ પવાનો થતો નથી.  
  મહેસાણા િજ ામાં ૫ લાભાથ ઓને િવવાદવાળી 
જ યાને લીધે લોટનો કબ  સ પવામાં આવેલ નથી જનેો 
િનકાલ કરીને બનતી વરાએ કબ  સ પવામાં આવશ.ે  

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  અર ઓ 

નામંજર ૂ
કરવાના 
કારણો 

િજ ાનુ ંનામ મ તાલુકો 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

 

૧ દહેગામ ૯૨ ૮ ૭૧ ૨૬ 
૨ ગાંધીનગર ૪ ૦ ૫ ૦ 
૩ કલોલ ૩૮ ૦ ૩૭ ૦ ગાંધીનગર 

 ૪ માણસા ૮ ૫ ૨૩ ૬ 

સરકાર ીની 
યોજનામાં 

ન ી થયેલ 
માપદંડમાં  

પા તા 
ધરાવતા ન 
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હોવાથી. 
કલુ  ૧૪૨ ૧૩ ૧૩૬ ૩૨  

૧ મહેસાણા ૧૮૦ ૪૧ ૧૧૭ ૧ 
૨ ઝા ૪ ૦ ૧૫ ૦ 
૩ િવસનગર ૦ ૨૭ ૩૬ ૧૯ 
૪ વડનગર ૦ ૦ ૨૮ ૨૦ 
૫ ખેરાલ ુ ૦ ૧૨ ૦ ૩૩ 
૬ સતલાસણા ૦ ૬ ૧૫૬ ૧૭૬ 
૭ કડી ૫૨ ૬૬ ૩૦ ૫૧ 
૮ ટાણા ૨૦ ૦ ૧૫ ૦ 
૯ બેચરા  ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહેસાણા 

૧૦ િવ પુર ૭ ૧ ૪ ૦ 

સરકાર ીની 
યોજનામાં 

ન ી થયેલ 
માપદંડમાં  

પા તા 
ધરાવતા ન 
હોવાથી. 

કલુ  ૨૬૩ ૧૫૩ ૪૦૧ ૩૦૦  
એકદર કલં ુ  ૪૦૫ ૧૬૬ ૫૩૭ ૩૩૨  

--------- 
સુર નગર ે અને બોટાદ િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૨૬૮ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરેુ નગર 
અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની 
મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ 
કેટલી છે, 

  (૧)  
સુર નગરે  બોટાદ 

૦૪ ૦૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલુ ં
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને (૪)  પ ક મુજબ. 
- ખાલી જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ઉમેદવારો 
ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક 
(૧) સુરે નગર િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મંજરૂ  મહેકમની િવગત 

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ  

મંજર થયેલ ૂ
જ યા 

ભરાયેલ કુલ 
જ યા 

સીધી 
ભરતીથી 

ફી સ 
પગારથી 

બઢતી ખાલી જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨) ૦૪ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા) (વગ-૩ ) ૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૮ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા)(વગ-૩) ૨૧ ૦૯ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૧૨ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩) ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ 
૫ સમાજ ક યાણ િનરી ક (વગ-૩) ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૬ વગ-૪ ૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 કુલ ૫૧ ૧૮ ૧૪ ૦૧ ૦૩ ૩૩ 

 

(૧) બોટાદ િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમા ંમંજરૂ  મહેકમની િવગત 
ભરાયેલ પૈકી 

મ જ યાનંુ નામ 
મંજર થયેલ ૂ

જ યા 
ભરાયેલ કુલ 

જ યા 
સીધી ભરતીથી ફી સ 

પગારથી 
ખાલી જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩ ) ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૩ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩) ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
 કુલ ૦૪ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૨ 
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--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં મ હલા દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓને સરકારી જમીન આપવા બાબત 

૨૪૦૨૧ ી ગજ િસંહ પરમારે  ( ાંિતજ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાં મ હલા દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓન ે
(દૂધઘર) હેતુ માટે સરકારી પડતર જમીન આપવાની કોઈ 

ગવાઈ કરેલ છે કે કેમ? અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઉ ત સાબરકાંઠા 
િજ ામાં કેટલી જમીનની ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે. 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમરલી િજ ા રોજગારી કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે  

૨૩૮૯૯ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૧૨૮૮૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા  
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૩૮૫૭ 

--------- 
ખેડા અને નમદા િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 

૨૫૩૪૦ ી ઈ તિસંહ પરમાર  (મહધાુ ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગુજરાત પો ટીફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સને ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ 
પો ટીફામ/હેચરીન ે માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર 
રાખવાની ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા 
અને નમદા િજ ામાં યા પો ટીફામ/હેચરી માનવ 
વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદસેર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

૨૩૮૨૦ ી કશુભાઈ નાકરાે ણી (ગારીયાધાર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૧,૩૮,૨૮૧ 

 (૨) મળેલી અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  (૨) ૧,૩૮,૨૮૧ 

 (૩) કેટલી ગણવેશ સહાયની રકમ ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૮,૨૯,૬૮,૬૦૦/- 

--------- 
રા યમાં બાંધકામ મજરોના વેૂ ફર ફડમાં સેસની જમા રકમે ં  
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૨૫૩૬૯ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સસેના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ ુ કેટલી રકમ જમા થયેલ છે, અન ે

  (૧) .૨૮૮૦.૫૦ કરોડ. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર તાપી અન ે પંચમહાલ િજ ાઓમાં િજ ાવાર 
બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ ૂ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અન ે
પંચમહાલ િજ ામા ંછે ા બે વષમા ંવષવાર બાંધકામ મજરોના ૂ
ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છે. 

તાપી પંચમહાલ 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૧૪૮.૫૭ ૨૦૧૮ ૧૪૨.૬૯ 
૨૦૧૯ ૧૪.૬૯ ૨૦૧૯ ૪૪.૦૯ 

કલુ  ૧૬૩.૨૬ કલુ  ૧૮૬.૭૮   
--------- 

પાટણ અન ેમહસાણા િજ ામાં ગૌચરે  
૨૫૨૩૫ ી ચદંન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અને 
મહેસાણા િજ ામા ં કેટલાં ગામોમાં રા ય સરકારે ઠરાવલે 
લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 
પાટણ ૧૨ 

મહેસાણા ૧૨૭  
 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે ? 

  (૨) તા.૧-૪-૨૦૧૫ની ગૌચર નીિત અનસુાર ગૌચર 
ફાળવણીનું િનયમન કરવામાં આવે છે.  

--------- 
સાબરકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૮૫૬ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે   (મોડાસા) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર સાબરકાંઠા અન ે પાટણ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ઘરથાળ લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
પ ક-૧ 

ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ 
અર ઓની સં યા 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો 
૧/૧/૨૦૧૮  

થી  
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૯ 

૧ તલોદ ૭ ૩૨  
૨ ાંિતજ ૯ ૪ 
૩ ઈડર ૦ ૯ 
૪ હમતનગરં  ૨૯૩ ૬૨ 
૫ ખેડ ા ૮ ૩ 
૬ પોશીના ૦ ૦ 
૭ િવજયનગર ૦ ૧ 

સાબરકાંઠા 

૮ વડાલી ૧૨ ૦ 
કુલ ૩૨૯ ૧૧૧  

૧ પાટણ ૧૪૪ ૩૭ 
૨ સર વતી ૧૦૨ ૫ 
૩ િસ ધપુર ૪૯ ૧૫ 
૪ ચાણ મા ૦ ૩૯ 

પાટણ 

૫ હારીજ ૩૧ ૦ 
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૬ સમી ૦ ૦ 
૭ શંખે ર ૦ ૦ 
૮ રાધનપુર ૦ ૦ 
૯ સાંતલપુર ૦ ૦ 

કુલ ૩૨૬ ૯૬ 
એકદર કુલં  ૬૫૫ ૨૦૭   

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ યા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ ,  

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો 
૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

અર ઓ 
નામંજર ૂ
કરવાના 
કારણો 

૧ તલોદ ૭ ૩૨ ૦ ૦  
૨ ાંિતજ ૯ ૪ ૦ ૦  
૩ ઈડર ૦ ૫ ૦ ૪ 
૪ હમતનગરં  ૨૯૨ ૬૨ ૧ ૦ 

સરકાર ીની 
યોજનામાં 

ન ી થયેલ 
માપદંડમાં 
પા તા 

ધરાવતા ન 
હોવાથી 

૫ ખેડ ા ૮ ૩ ૦ ૦  
૬ પોશીના ૦ ૦ ૦ ૦  
૭ િવ યનગર ૦ ૧ ૦ ૦  

સાબરકાંઠા 

૮ વડાલી ૧૨ ૦ ૦ ૦  
કુલ ૩૨૮ ૧૦૭ ૧ ૪  

૧ પાટણ ૧૭ ૦ ૧૨૭ ૦  
૨ સર વતી ૪૩ ૫ ૫૯ ૦  
૩ િસ ધપુર ૨૬ ૫ ૨૩ ૧૦ 
૪ ચાણ મા ૦ ૨૪ ૦ ૧૫ 
૫ હારીજ ૨૦ ૦ ૧૧ ૦ 

સરકાર ીની 
યોજનામાં 

ન ી થયેલ 
માપદંડમાં 
પા તા 

ધરાવતા ન 
હોવાથી 

૬ સમી ૦ ૦ ૦ ૦  
૭ શંખે ર ૦ ૦ ૦ ૦  
૮ રાધનપુર ૦ ૦ ૦ ૦  

પાટણ 

૯ સાંતલપુર ૦ ૦ ૦ ૦  
કુલ ૧૦૬ ૩૪ ૨૨૦ ૨૫  

 (૩) વષવાર,  તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ. 
પ ક-૩ 

મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  ૂ
સ પવામાં આવેલ તેની સં યા 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો 
૧/૧/૨૦૧૮  

થી  
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૯ 

૧ તલોદ ૭ ૩૨ 
૨ ાંિતજ ૯ ૪ 
૩ ઈડર ૦ ૫ 

સાબરકાંઠા 

૪ હમતનગરં  ૨૯૨ ૬૨  
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૫ ખેડ ા ૧ ૩ 
૬ પોશીના ૦ ૦ 
૭ િવજયનગર ૦ ૧ 
૮ વડાલી ૧૨ ૦ 

કુલ ૩૨૧ ૧૦૭ 
૧ પાટણ ૧૭ ૦ 
૨ સર વતી ૪૩ ૫ 
૩ િસ ધપુર ૨૬ ૫ 
૪ ચાણ મા ૦ ૨૪ 
૫ હારીજ ૨૦ ૦ 
૬ સમી ૦ ૦ 
૭ શંખે ર ૦ ૦ 
૮ રાધનપુર ૦ ૦ 

પાટણ 

૯ સાંતલપુર ૦ ૦ 
કુલ ૧૦૬ ૩૪ 

એકદર કુલં  ૪૨૭ ૧૪૧   
 (૪) બાકી રહેલાને યા ં સુધીમાં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) સાબરકાંઠા િજ ામાં ખેડ ા તાલુકામાં ૭ 
ધારકોન ેફાળવેલ લોટની જમીનમાં ગામતળ હદ બાબતોની 
માપણી થયેથી બનતી વરાએ ૭ લોટનો કબ  સ પવામા ં
આવશ.ે 
  પાટણ િજ ામા ં મંજર કરેલ અરૂ  માણ ે તમામ 
લાભાથ ને કબ  સુ ત કરેલ છે. 

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

૨૩૮૬૮ ી કનુભાઈ પટલે  (સાણંદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૫૭૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે   (૨) ૫૪૦ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?     (૩) .૨,૧૦,૯૦,૦૦૦/- 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં થાિનકોને રોજગારીૂ  

૨૫૩૧૩ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અન ે જનાગઢ િજ ામા ં આવેલ કેટલા ખાનગી ૂ
ઔ ોિગક એકમ થાિનકોન ે૮૫ ટકા રોજગારી આપવાના 

મ અને રોજગાર િવભાગના ઠરાવનું પાલન કરતા નથી, 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
અને જનાગઢ િજ ામાં આવેલ તમામ ખાનગી ઔ ોિગક ૂ
એકમ થાિનકોન ે ૮૫ ટકા રોજગારી આપવાના મ અન ે
રોજગાર િવભાગના ઠરાવની ગવાઈ મુજબ થાિનકોની 
િનયત ટકાવારી ળવે છે. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલા ઔ ોિગક એકમ સામે શાં પગલાં લેવામા ં
આ યા ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
સુરત િજ ામાં િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ મેળવવાની અર ઓ 

૨૩૮૧૩ ી મુકશભાઈ પટલે ે   (ઓલપાડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૨૦૭૮ 
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મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , 
અન ે

  (૨) ૨૦૭૮ 

 (૩) કેટલી ક યાઓને સાયકલો િવતરણ કરી?   (૩) ૨૦૭૮ 
--------- 

મનગર િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૨૫ ી રાઘવ ભાઈ પટલે  ( મનગર- ા ય) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

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

  (૧) ૩૬,૬૨૨ 

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

  (૨) ૩૬,૬૨૨ 

 (૩) કેટલી ગણવેશ સહાયની રકમ ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૨,૧૯,૭૩,૨૦૦/- 

--------- 
વડોદરા િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૩૯૦૨ ી કતનભાઈ ઈનામદારે   (સાવલી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, વડોદરા ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૭૫૧૫ 

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

  (૨) ૨૭૩૦૦ 

--------- 
સુરત િજ ામાં િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ મેળવવાની અર ઓ 

૨૩૮૧૨ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૨૦૭૮ 

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

  (૨) ૨૦૭૮ 

 (૩) કેટલી ક યાઓને સાયકલો િવતરણ કરી?   (૩) ૨૦૭૮ 
--------- 

આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 
૨૪૯૩૮ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર આણંદ અન ે મહીસાગર િજ ામા ં
તાલુકાવાર ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
 
 

પ ક-૧ 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો 
ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ 

અર ઓની સં યા 
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૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૧ આણંદ ૮ ૧૬ 
૨ ઉમરેઠ ૧૭ ૦ 
૩ બોરસદ ૪૭ ૦ 
૪ આંકલાવ ૪૧ ૭ 
૫ પેટલાદ ૧૨ ૭૫ 
૬ સો ા ૦ ૦ 
૭ ખંભાત ૦ ૭ 

આણંદ 

૮ તારાપુર ૦ ૦ 
કુલ ૧૨૫ ૧૦૫ 

૧ લુણાવાડા ૦ ૦ 
૨ સંતરામપુર ૭ ૦ 
૩ કડાણા ૦ ૦ 
૪ ખાનપુર ૦ ૦ 
૫ વીરપુર ૬ ૦ 

મહીસાગર 

૬ બાલાિશનોર ૧૩ ૧૮ 
કુલ ૨૬ ૧૮ 

એકદર કુલં  ૧૫૧ ૧૨૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ યા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ ,  

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 

 (૩) વષવાર,  તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ. 
પ ક-૩ 

મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  ૂ
સ પવામાં આવેલ તેની સં યા િજ ાનંુ 

નામ 
મ તાલુકો 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૧ આણંદ ૦ ૦ 
૨ ઉમરેઠ ૦ ૦ 
૩ બોરસદ ૪૫ ૦ 
૪ આંકલાવ ૨૧ ૨ 
૫ પેટલાદ ૧૨ ૧૬ 
૬ સો ા ૦ ૦ 
૭ ખંભાત ૦ ૬ 
૮ તારાપુર ૦ ૦ 

આણંદ 

કુલ ૭૮ ૨૪ 
૧ લુણાવાડા ૦ ૦ 
૨ સંતરામપુર ૬ ૦ 
૩ કડાણા ૦ ૦ 
૪ ખાનપુર ૦ ૦ 
૫ વીરપુર ૫ ૦ 
૬ બાલાિશનોર ૭ ૫ 

મહીસાગર 

કુલ ૧૮ ૫ 

 (૪) બાકી રહેલાને યાં સુધીમાં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) આણંદ અન ે મ હસાગર િજ ામા ં મંજર અર ઓ ૂ
પૈકી તમામ લાભાથ ઓને લોટનો કબ  સ પવામાં આવેલ 
હોઈ   ઉપિ થત થતો નથી. 

પ ક-૨ 
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મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  
િજ ાનંુ 
નામ મ તાલુકો ૧-૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો 

૧ આણંદ ૦ ૦ ૮ ૧૬ 
૨ ઉમરેઠ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ બોરસદ ૪૫ ૦ ૨ ૦ 
૪ આંકલાવ ૨૧ ૨ ૨૦ ૫ 
૫ પેટલાદ ૧૨ ૧૬ ૦ ૫૯ 
૬ સો ા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ ખંભાત ૦ ૬ ૦ ૧ 
૮ તારાપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 

આણંદ 

કુલ ૭૮ ૨૪ ૩૦ ૮૧ 

સરકાર ીની યોજનામા ં
ન ી થયેલ માપદંડમા ં ન 
હોવાથી 

૧ લુણાવાડા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ સંતરામપુર ૬ ૦ ૧ ૦ 
૩ કડાણા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ ખાનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ વીરપુર ૫ ૦ ૧ ૦ 
૬ બાલાિશનોર ૭ ૫ ૬ ૦ 

મહીસાગર 

કુલ ૧૮ ૫ ૮ ૦ 

સરકાર ીની યોજનામા ં
ન ી થયેલ માપદંડમા ં ન 
હોવાથી 

એકદર કુલં  ૯૬ ૨૯ ૩૮ ૮૧  
--------- 

દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૭૫ ી લાખાભાઈ સાગ ઠયા (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં દવેભૂિમ ારકા િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ 
પે શન યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૯૨૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૫૬૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૯૪,૬૮,૨૫૦/- 

--------- 
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૯૮૮ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર નમદા અને ભ ચ િજ ામા ં તાલુકાવાર 
ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
પ ક-૧ 

ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ 
અર ઓની સં યા િજ ાનંુ 

નામ 
મ તાલુકો 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૧ નાંદોદ ૦ ૦ 
૨ દે ડયાપાડા ૦ ૦ 
૩ સાગબારા ૦ ૦ 
૪ િતલકવાડા ૦ ૦ 

નમદા 

૫ ગ ડે ર ૦ ૦ 
કુલ ૦ ૦ 

૧ હાંસોટ ૦ ૯ 
૨ વાગરા ૦ ૨૯૮ 
૩ અંકલે ર ૦ ૨ 
૪ આમોદ ૨૨૧ ૧૦૬ 
૫ વાિલયા ૦ ૦ 
૬ ઝગડીયા ૦ ૧૫ 

ભ ચ 

૭ જબુસરં  ૫૬૧ ૨૪૩ 
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૮ ને ંગ ૦ ૦ 
૯ ભ ચ ૦ ૯૪ 

કુલ ૭૮૨ ૭૬૭ 
એકદર કુલં  ૭૮૨ ૭૬૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ યા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ ,  

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 

 (૩) વષવાર,  તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ. 
પ ક-૩ 

મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  ૂ
સ પવામાં આવેલ તેની સં યા 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૧ નાંદોદ ૦ ૦ 
૨ દે ડયાપાડા ૦ ૦ 
૩ સાગબારા ૦ ૦ 
૪ િતલકવાડા ૦ ૦ 

નમદા 

૫ ગ ડે ર ૦ ૦ 
કુલ ૦ ૦ 

૧ હાંસોટ ૦ ૪ 
૨ વાગરા - - 
૩ અંકલે ર - - 
૪ આમોદ - - 
૫ વાિલયા - - 
૬ ઝગડીયા ૦ ૧૫ 
૭ જબુસરં  ૩૭૯ ૧૮૦ 
૮ ને ંગ ૦ - 

ભ ચ 

૯ ભ ચ ૦ ૮૪ 
કુલ ૩૭૯ ૨૮૩ 

એકદર કુલં  ૩૭૯ ૨૮૩  
 (૪) બાકી રહેલાને યા ં સુધીમાં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) નમદા િજ ામાં કોઈ અર ઓ મળેલ ન હોવાથી 
 ઉપિ થત થતો નથી. 

ભ ચ િજ ામા ં મંજર અર ઓ માણ ે તમામન ે લોટનો ૂ
કબ  સોપવામાં આવેલ છે. 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સંૂ ે યા 

િજ ાનંુ 
નામ મ તાલુકો ૧-૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો 

૧ નાંદોદ ૦ ૦ ૦ ૦  
૨ દે ડયાપાડા ૦ ૦ ૦ ૦  
૩ સાગબારા ૦ ૦ ૦ ૦  
૪ િતલકવાડા ૦ ૦ ૦ ૦  
૫ ગ ડે ર ૦ ૦ ૦ ૦  

નમદા 

કુલ ૦ ૦ ૦ ૦  
૧ હાંસોટ ૦ ૪ ૦ ૫ સરકાર ીની યોજનામા ં

ન ી થયેલ માપદંડમા ં
પા તા ધરાવતા ન હોવાથી 

ભ ચ 

૨ વાગરા ૦ ૦ ૦ ૦  
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મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સંૂ ે યા 
િજ ાનંુ 
નામ મ તાલુકો ૧-૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો 

૩ અંકલે ર ૦ ૦ ૦ ૨ સરકાર ીની યોજનામા ં
ન ી થયેલ માપદંડમા ં
પા તા ધરાવતા ન હોવાથી 

૪ આમોદ ૦ ૦ ૦ ૦  
૫ વાિલયા ૦ ૦ ૦ ૦  
૬ ઝગડીયા ૦ ૧૫ ૦ ૦  
૭ જબુસરં  ૩૭૯ ૧૮૦ ૧૮૨ ૬૩ 
૮ ભ ચ ૦ ૮૪ ૦ ૧૦ 

સરકાર ીની યોજનામાં 
ન ી થયેલ માપદંડમાં 

પા તા ધરાવતા ન હોવાથી 
૯ ને ંગ ૦ ૦ ૦ ૦  

કુલ ૩૭૯ ૨૮૩ ૧૮૨ ૮૦  
એકદર કુલં  ૩૭૯ ૨૮૩ ૧૮૨ ૮૦  

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

૨૩૯૬૮ ી રમેશભાઈ કટારા  (ફતેપુરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ામીણ 
િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ 
યોજનાઓ અ વયે દાહોદ િજ ાના ફતેપુરા તાલુકામાં છે ા 
એક વષમા ંરા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજનાઓ મંજર ુ ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૦૭ યોજનાઓ 

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

  (૨) .૧૧૮.૫૮ લાખ 

--------- 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૯૮૦ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ડાંગ અન ે વલસાડ િજ ામાં તાલુકાવાર 
ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
પ ક-૧ 

ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ 
અર ઓની સં યા 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯ 

૧ આહવા ૦ ૦ 
૨ વધઈ ૧ ૧ ડાંગ 
૩ સુબીર ૦ ૦ 

કુલ ૧ ૧ 
૧ વલસાડ ૦ ૦ 
૨ વાપી ૦ ૦ 
૩ પારડી ૦ ૦ 
૪ ધરમપુર ૦ ૦ 
૫ કપરાડા ૦ ૫ 

વલસાડ 

૬ ઉમરગામ ૦ ૦ 
કુલ ૦ ૫ 

એકદર કુલં  ૧ ૬  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ યા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ ,  

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 

 (૩) વષવાર,  તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે  
 (૪) બાકી રહેલાને યાં સુધીમાં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) મંજર થયેલ અર ઓ પૈકી કોઈને લોટનો કબ  ૂ
સ પવાનો બાકી નથી. 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

િજ ાનંુ 
નામ મ તાલુકો ૧-૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો 

૧ આહવા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ વધઈ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ સુબીર ૦ ૦ ૦ ૦ 

 ઉપિ થત થતો નથી 
ડાંગ 

કુલ ૦ ૦ ૦ ૦  
૧ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ વાપી ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ પારડી ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ ધરમપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ કપરાડા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ ઉમરગામ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 ઉપિ થત થતો નથી 

વલસાડ 

કુલ ૦ ૦ ૦ ૦  
એકદર કુલં  ૦ ૦ ૦ ૦  

--------- 
ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર જમીનની ફાળવણી 

૨૫૨૧૦ ી ુમનિસંહ ડ  ે  (અબડાસા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી જમીન, 
કયા ભાવે ફાળવવામાં આવી,  

  (૧)  
તાલુકો વષ ફાળવેલ જમીન 

(ચો.મી.) 
ભાવ ( િત 
ચો.મી. .) 

ભુજ ૨૦૧૮ ૧૦૦ ૪૦૦૦/- 
રાપર ૨૦૧૮ ૧,૭૮,૦૬૮ ૧૦/- 
અં ર ૨૦૧૮ ૧૧૨૯.૯૯ ૪૬૯૪૪/- 
અબડાસા ૨૦૧૮ ૪૪૦૦ ૨૧૦/- 

૨૦૧૮ ૪૯૦૦ ૧૦૦૦/- 
નખ ાણા 

૨૦૧૮ ૩૮૪૪૬ ૧૭૭.૬૦/- 
માંડવી ૨૦૧૮ ૪૧૭ ૫૧.૩૦/- 

૨૦૧૯ ૩૦૦૦ ૬૯૦/- 
૨૦૧૯ ૨૭૦ ૧૭૦૭૦/- ભુજ 

૨૦૧૯ ૩૬૦ ૨૯૦૩૦/- 
મુ ા  ૨૦૧૯ ૨,૬૧,૮૮૮ ૬૫૦/- 

 (૨) ઉ ત ફાળવવામા ં આવેલ જમીન અ વય ે
ઉ ત તાલુકાવાર, વષવાર સરકારન ે કેટલી આવક થઈ, 
અન ે

  (૨)  
તાલુકો વષ આવક 

ભુજ ૨૦૧૮ ૪,૦૦,૦૦૦/- 
રાપર ૨૦૧૮ ૧૭,૮૦,૬૮૦/- 
અં ર ૨૦૧૮ ૫,૩૦,૪૬,૨૫૧/- 
અબડાસા ૨૦૧૮ ૯,૨૪,૦૦૦/- 
નખ ાણા ૨૦૧૮ ૧,૧૭,૨૮,૦૧૦/- 
માંડવી ૨૦૧૮ ૨૧,૩૯૩/- 
ભુજ ૨૦૧૯ ૫૮,૩૪,૯૨૫/- 
મુ ા ૨૦૧૯ ૯,૫૦,૫૬,૬૫૦/- 
અં ર ૨૦૧૯ ૭૮,૩૦,૮૮૪/-  
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 (૩) ઉ ત ફાળવેલ જમીન અ ય હેતુ માટે 
વપરાતી હોવાની કેટલી ફરીયાદો મળી? 

  (૩) શૂ ય. 

--------- 
સુર નગર અને દાહોદ િજ ામાં ગૌચર ે  

૨૫૨૭૦ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને દાહોદ િજ ામા ં કેટલા ગામોમાં રા ય સરકારે ઠરાવલે 
લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 

સુરે નગર ૦૨ 
દાહોદ ૫૪૮  

 (૨) ઉ ત ગામોની ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે? 

  (૨) મહેસૂલ િવભાગના તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ની 
ગૌચર નીિત અનુસાર ગૌચર ફાળવણીનું િનયમન કરવામા ં
આવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે  

૨૬૪૩૮ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં રોજગાર 
કચેરીઓમાં કેટલા િશિ ત અન ે કેટલા અધિશિ ત 
બેરોજગારો ન ધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ શહેર અને િજ ામા ં િજ ા રોજગાર કચેરીઓમા ં
ન ધાયેલ િશિ ત અન ેઅધિશિ ત બેરોજગારોની સં યાઃ 

 િશિ ત  અધ-િશિ ત કલુ  
અમદાવાદ 
શહેર 

૯૩૨૨૧ ૧૯૪૧ ૯૫૧૬૨ 

અમદાવાદ 
િજ ો 

૩૩૧૦૭ ૮૧૩ ૩૩૯૨૦ 

કલુ  ૧૨૬૩૨૮ ૨૭૫૪ ૧૨૯૦૮૨  
 (૨) તે પૈકી કેટલાને રોજગારી આપવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) ખંડ-૧ પૈકી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં રોજગાર િવિનમય કચેરી, અમદાવાદ મારફત 
આપવામાં આવેલ રોજગારી ૬૪૨૯૮ છે. 

 (૩) તે પૈકી કેટલા બેરોજગારોન ે સરકારી અન ે
કેટલા બેરોજગારોન ેખાનગી રોજગારી મળી? 

  (૩) ખંડ-૨ પૈકી રોજગાર િવિનમય કચેરી, અમદાવાદ 
મારફત અમદાવાદ શહેર અને િજ ામાં છે ા બે વષમા ં૧૧૯ 
સરકારી અને ૬૪૧૭૯ ખાનગી રોજગારી પૂરી પાડવામા ં
આવી. 
*સરકારી નોકરીની િવગતમાં લ કરી ભરતીમેળામાં પસંદગી 
અને રોજગાર કચેરી મારફત થયેલ ભરતીના આંકડા છે. અ ય 
સરકારી ભરતીનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હઠળ મળેલ અે ર ઓ 

૨૩૮૬૬ ી બાબુભાઇ પટલે   (દસ ોઇ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૫૭૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૫૪૦ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨,૧૦,૯૦,૦૦૦/- 

--------- 
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તાપી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૭૦ ી હષ સંઘવી (મજરાુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૨ 
વષમા ંતાપી િજ ામાં રા ય સરકારની િનરાધાર વૃ  સહાય 
યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૦૧૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૮૦૦ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૩૮,૫૭,૭૫૦/- 

--------- 
અમદાવાદ અને પંચમહાલ િજ ામાં ગૌચર 

૨૫૨૬૪ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને પંચમહાલ િજ ામા ં કેટલાં ગામોમા ં રા ય સરકારે 
ઠરાવેલ લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 

અમદાવાદ ૨૩૧ 
પંચમહાલ ૧૫૮  

 (૨) ઉ ત ગામોની ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે? 

  (૨) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ની ગૌચર નીિત અનુસાર 
ગૌચર ફાળવણીનુ ંિનયમન કરવામાં આવે છે. 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગર િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનોે  

૨૫૩૧૭ ી જ.ેવી. કાકડીયા (ધારી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા અંધજન 
બેરોજગાર છે, 

  (૧)  
િજ ો રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 

અંધજન બેરોજગારની સં યા 
અમરેલી ૧૦ 

ભાવનગર ૨૧  
 (૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

અમરેલી ૦ ૦ 

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, અમરેલી અન ે ભાવનગર મારફત 
અંધજનોને આપવામાં આવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

--------- 
મહસાણા િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારોે  

૨૩૮૯૨ ડો. આશાબેન પટલે  ( ઝા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, મહેસાણા ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૨૧૪૭ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૭૨૩૧ 
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--------- 
નમદા િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૬૫ ી શૈલેષભાઇ મહતાે  (ડભોઇ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૩૩ 

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

  (૨) ૩૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૧૪૮૦૦૦૦/- 
--------- 

કદરતી આફતો સબબે કલીમીટી ફડુ ે ં  
૨૫૩૦૦ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કદરતી આફતો સબબે કેલીમીટી ફડમાંથી ુ ં
વષવાર કેટલો ખચ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર કદરતી આફતો સબબે કેલીમીટી ફડમાંથી ુ ં
વષવાર નીચે મુજબ ખચ કરવામાં આવેલ છે, 

નાણાકીય વષ વષ વાર થયેલ ખચ  
( . કરોડમાં ) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૮૦૫.૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૬૮.૯૩ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯) 

૮૦૮.૫૩ 

 
 (૨) કે  સરકાર ારા ઉ ત ફડમા ંછે ા બે વષમા ંં
કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી, અને 

  (૨) કે  સરકાર ારા ઉ ત ફડમાં છે ા બે વષમા ંં
નીચે મુજબ રકમ ફાળવવામા ંઆવી, 

નાણાકીય વષ ક  સરકાર ારાે  ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ ( . કરોડમાં ) 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૬૬.૬૬ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૧૮.૩૪ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯) 

૮૩૬.૦૦ 

 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ કલ કેટલી રકમ જમા છેુ ?   (૩) ઉ ત િ થિતએ . ૧૫૩૧.૯૭ કરોડ જમા છે. 

--------- 
સુરત િજ ામાં િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ મેળવવાની અર ઓ 

૨૩૮૧૧ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૨૦૭૮ 

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

  (૨) ૨૦૭૮ 

 (૩) કેટલી ક યાઓને સાયકલો િવતરણ કરી?   (૩) ૨૦૭૮ 
--------- 

મહીસાગર િજ ામાં પં ડત દીન દયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓ ે  
૨૩૮૩૪ ી ેશકમાર સેવકુ   (લુણાવાડા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૫૪૨ 

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

  (૨) ૫૪૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧૪૯.૨૦ લાખ 
--------- 

ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓ ે  
૨૩૯૮૪ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષઃ 
૨૦૧૯-૨૦માં ગાંધીનગર િજ ામાં સ યવાદી રા  
હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ અનુસિૂચત 

િતના લાભાથ ઓની કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૦ 

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

  (૨) ૨૧૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧૦,૬૫,૦૦૦/- 
--------- 

મનગર િજ ામાં ઘરથાળના લોટના લાભાથ ઓ 
૨૪૮૯૬ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર 
િજ ામાં ઘરથાળના મફત લોટ મળેવવા માટે છે ા બે 
વષમાં વષવાર તાલુકાવાર કેટલા લાભાથ ઓની અર ઓ 
મળી, 

  (૧)  
ઘરથાળના મફત લોટ મેળવવા માટે 

તાલુકાવાર મળેલ લાભાથ ઓની અર ઓની સં યા 
મ તાલુકા ૧-૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ મનગર ૧૭ ૧ 
૨ ોલ ૧૮ ૦ 
૩ ડીયા ૧૨ ૦ 
૪ કાલાવડ ૨૭ ૦ 
૫ લાલપુર ૮૦ ૪૨ 
૬ મ ધપુર ૧૦૬ ૬૩ 

કુલ ૨૬૦ ૧૦૬  
 (૨) તે પૈકી કેટલા લાભાથ ઓને લોટની ફાળવણી 
કરવામાં આવી અને કેટલા ને લોટની ફાળવણી કરવાની 
બાકી છે, અન ે

  (૨)  
 

તે પૈકી 
ઘરથાળના લોટ  

ફાળવવામાં આવેલ લાભાથ ઓની સં યા 
ઘરથાળના લોટ  

ફાળવવાના બાકી લાભાથ ઓની સં યા મ તાલુકો 

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 મનગર ૭ ૧ ૦ ૦ 
૨ ોલ ૭ ૦ ૦ ૦ 
૩ ડીયા ૬ ૦ ૪ ૦ 
૪ કાલાવડ ૨ ૦ ૦ ૦ 
૫ લાલપુર ૪૯ ૭ ૦ ૦ 
૬ મ ધપુર ૧૭ ૨ ૧૬ ૦ 

કુલ ૮૮ ૧૦ ૨૦ ૦  
 (૩) બાકી રહેલાન ે યાં સુધીમાં લોટ ફાળવવામા ં   (૩) મનગર િજ ામા ં ડીયા તાલુકાના ૪ અન ે
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આવશે ? મ ધપુર તાલુકાના ૧૬ એમ કલ ુ ૨૦ લાભાથ ઓન ે
બનતી વરાએ લોટનો કબ  સ પવામાં આવશ.ે 

--------- 
વાઘોડીયા તાલકુામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

૨૩૯૬૯ ી મધુભાઇ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૧૫ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૭૬.૧૭ લાખ 

--------- 
ભ ચ િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી રા ીય વૃ ધ પે શન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૭૧ ી અ ણિસંહ રણા (વાગરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૧૧૯૬૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૦૭૪૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૫,૭૨,૪૮,૫૦૦/- 

--------- 
 

સુર નગરે  િજ ામાં પાલક માતા-િપતા યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૫૨ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૪૪૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૪૨૫ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧,૩૧,૨૫,૦૦૦/- 

--------- 
ઈડર તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાે ૂ ઓ 

૨૩૯૫૪ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૦૯ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૧૭૬.૯૧ લાખ 

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

૨૩૮૭૭ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  441 

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

  (૧) ૧૮૨૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૧૬૮ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૨,૩૩,૬૦,૦૦૦/- 

--------- 
ડાંગ િજ ામાં િવકસતી િતની ક યાઓની સાયકલ મેળવવાની અર ઓ 

૨૩૮૧૪ ી કાંતીભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંિવકસતી િતની ધોરણ-૯ની ક યાઓની 
સાયકલ મેળવવા માટેની ડાંગ િજ ામા ં કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) ૨૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજૂર કરવામા ં આવી, 
અન ે

  (૨) ૨૮ 

 (૩) કેટલી ક યાઓને સાયકલો ભટે આપવામા ં
આવી ? 

  (૩) ૨૮ 

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

૨૩૮૬૯ ી રાકશભાઈ શાહે  (એિલસિ જ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૫૭૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૫૪૦ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૨,૧૦,૯૦,૦૦૦/- 

--------- 
ડીયા તાલુકામાં દરીયાનું પાણી ડોમે ટીક ઉપયોગમાં લેવા બાબત 

૨૬૮૮૪ ી અિમત ચાવડા (આંકલાવ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ મનગર 
િજ ાના ડીયા તાલુકામાં દરીયાનું પાણી ડોમે ટીક 
ઉપયોગમાં લેવા હેતુસરનો ોજે ટ કઈ કપનીને યારે ં
આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ મનગર 
િજ ાના ડીયા તાલુકામા ં દરીયાનું પાણી મીઠ બનાવવા ું
માટેનો ોજે ટ મ.ે ડીયા વોટર ડી-સેલીનેશન િલિમટેડન ે
તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૮થી સ પવામા ંઆવેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સદર કપની પાસેથી ડીપોઝીટ ં
પેટે કેટલી રકમ લેવામાં આવી છે, 

  (૨) મે. ડીયા વોટર ડી-સેલીનેશન િલિમટેડ 
પાસેથી પફ મ સ સી યોરીટી ડીપોઝીટ તરીકે .૫૦ કરોડ 
લેવામા ંઆવેલ હતી. 

 (૩) કપની ારા ોજે ટ સમય મયાદામાં પૂણ ં
કરવામા ંઆવેલ નથી, તે હકીકત સાચી છે, 

  (૩) હા, , 

 (૪)  હા, તો કપની સામે શાં પગલા લેવામા ંં
આ યા, અન ે

  (૪) કરારખતની ગવાઈ મુજબ મ.ે ડીયા વોટર 
ડી-સેલીનેશન િલ. ારા બધી પયાવરણીય મંજરીઓ ૂ
મેળવવાની તથા ફાયના સીયલ લોઝરની કામગીરી 
સમય-મયાદામાં પૂણ ન થતા કરારખત તા.૨૯-૦૬-
૨૦૧૯ના રોજ ટમ નેટ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૫) ોજે ટ કેટલા સમયમાં કાયરત થશ?ે   (૫) કરારખત રદ થતા આ ોજે ટ અમલમાં નથી. 
--------- 
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અરવ ી િજ ામાં ઈિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૫૯ ી ભુપે ભાઇ પટલે  (ઘાટલો ડયા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અરવ ી િજ ામા ં ઇિ દરા ગાંધી નેશનલ 
ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૨ 

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

  (૨) ૧૧૨ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ?ં   (૩) ૯૧૮૦૦૦/- 
--------- 

અમરલી િજ ામાં ગેરકાયદેસર ચાલતાે  મીઠાના અગરો અને જ ગા ફામ  
૨૫૩૨૨ ી અંબરીષ ડરે  (રાજલાુ ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી િજ ામા ંકયા થળ ેગેરકાયદસેર 
ચાલતા મીઠાના અગરો અન ે જ ગા ફામ હટાવી 
દબાણયુ ત સરકારી જમીન ખુ ી કરવામાં આવી,   

  (૧)  
વષ મીઠાના અગરો જ ગા ફામ 

૨૦૧૮ શૂ ય પીપાવાવ ગામ ે
૨૦૧૯ શૂ ય શૂ ય  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કયા થળે કેટલી જમીનમા ં
ગેરકાયદેસર મીઠાના અગર અને જ ગા ફામનું દબાણ દૂર 
કરી જમીન ખુ ી કરાવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨)  
વષ મીઠાના અગરો જ ગા ફામ 

૨૦૧૮ 

કથીવદર ગામ ે
.ે૩૯,૯૬૦ 

ચો.મી. જમીનમા ં
દબાણ તથા 
મ દર ગામ ે

.ે૫૯,૯૪૦ 
ચો.મી. જમીનમા ં
દબાણ 

પીપાવાવ ગામ ે
.ે એ.૧૬૮-૦૩ 

ગંુઠા જમીનમા ં
દબાણ 

૨૦૧૯ 

શૂ ય કથીવદર અન ે
મ દર ગામ ે

.ે૧,૫૦,૦૦૦ 
ચો.મી. જમીનમા ં
કલ ુ ૩ દબાણ  

 (૩) ઉ ત દબાણો યાં સુધીમા ં દૂર કરી જમીનો 
ખુ ી કરાવવામાં આવશ?ે 

  (૩) િનયમોનુસાર કાયવાહી કરી, બનતી વરાએ. 

--------- 
પંચમહાલ િજ ામાં મહસૂલી તલાટીનું મંજર મહકમ ે ેૂ  

૨૪૨૧૩ ી જઠેાભાઈ ભરવાડ (શહેરા) : માનનીય મં ી ી (મહેસલૂ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ામાં તાલુકાવાર મહેસૂલ તલાટીનું મંજર મહેકમ કેટલુ ંૂ
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ામાં તાલુકાવાર મહેસૂલ તલાટીનું નીચે મુજબનું મંજર ૂ
મહેકમ 

મ તાલુકાનું નામ મંજર મહકમૂ ે  
૧ ગોધરા ૪૧ 
૨ કાલોલ ૧૫ 
૩ હાલોલ ૩૩ 
૪ ઘોઘંબા ૧૬ 
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૫ ંબુઘોડા ૧૧ 
૬ શહેરા ૨૨ 
૭ મોરવા(હ) ૧૧ 

કલુ  ૧૪૯  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ભરાયેલ અને ખાલી 
જ યાની િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકાનું નામ ભરાયેલી જ યા ખાલી જ યા 
૧ ગોધરા ૧૩ ૨૮ 
૨ કાલોલ ૦૮ ૦૭ 
૩ હાલોલ ૦૯ ૨૪ 
૪ ઘોઘંબા ૦૬ ૧૦ 
૫ ંબુઘોડા ૦૫ ૦૬ 
૬ શહેરા ૦૮ ૧૪ 
૭ મોરવા(હ) ૦૩ ૦૮  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ પૈકી કેટલી જ યાઓ 
એક વષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને 

  (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ પૈકી નીચે મુજબની જ યાઓ 
એક વષ કરતા વધુ સમયથી ખાલી છે. 

મ તાલુકાનું નામ એક વષ કરતા વધુ  
સમયથી ખાલી 

૧ ગોધરા ૨૮ 
૨ કાલોલ ૦૭ 
૩ હાલોલ ૨૪ 
૪ ઘોઘંબા ૧૦ 
૫ ંબુઘોડા ૦૬ 
૬ શહેરા ૧૪ 
૭ મોરવા(હ) ૦૮  

 (૪) આ ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશ?ે 

 (૪)આ ખાલી જ યાઓ ભરવાનુ ં હાલમા ં કોઈ આયોજન 
નથી. 

--------- 
લઘુમતીઓના િવ ાથ ઓને િ -મે ટક િશ યવૃિ  

૨૫૨૮૨ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં લઘુમતીઓના િવ ાથ ઓને િ -મેટીક િશ યવૃિ  
આપવા માટે કે  સરકાર તરફથી રા ય સરકારન ે કોઈ 
રકમ મળેલ છે, અન ે

  (૧) હા  મળેલ છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકારને કેટલી રકમ મળેલ છે? 

  (૨)  

વષ 
ક  સરકાર તરફથી મળેલ ે
D.B.T. સ હતની રકમ 

( . લાખમાં) 
૨૦૧૮-૧૯ ૩૫૧૪.૨૯ 
૨૦૧૯-૨૦(તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ અિંતત) 

૨૦૪૮.૩૦ 

કલુ  ૫૫૬૨.૫૯  
--------- 

આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  
૨૫૩૩૭ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અને 
ભ ચ િજ ામા ં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની મા યિમક, 
ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ કેટલી છે, 

  (૧)  
આણંદ ભ ચ 

૦૨ ૦૦  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલું 
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૨), (૩) અને (૪) પ ક મુજબ  
ખાલી જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ઉમેદવારો 
ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને  

  

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

  

પ ક 
(૧) આણંદ િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મંજર મહેકમની િવગત ૂ  

ભરાયેલ પેકી મ જ યાનું નામ મંજૂર થયેલ 
જ યા 

ભરાયેલ કલ ુ
જ યા સીધી 

ભરતીથી 
ફી સ 

પગારથી 

ખાલી 
જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨) ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા ) વગ-૩) ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩) ૦૮ ૦૬ ૦૬ ૦૦ ૦૨ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી 

(વગ-૩) 
૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

૫ વગ-૪ ૦૪ ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 
 કલુ  ૨૩ ૧૩ ૧૧ ૦૨ ૧૦ 

--------- 
બોટાદ અને મનગર િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૯૩૩ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બોટાદ અને મનગર િજ ામાં તાલુકાવાર 
ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ કયા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અને  

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી રહેલાન ે યાં સુધીમા ં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) બોટાદ િજ ામાં ગઢડા તાલુકામાં ૫૬ અન ે
બરવાળા તાલુકામા ં૨ લાભાથ ઓન ેગામતળ નીમ થયેથી 
જ યાની માપણી થયેથી લોટનો કબ  બનતી વરાએ 
સ પવામા ંઆવશ.ે 

મનગર િજ ામાં ડીયા તાલુકામાં ૪ લાભાથ ઓન ે
ગામતળ નીમ થયેથી અને મ ધપુર તાલુકામા ં ૧૬ 
લાભાથ ઓને ગામતળની માપણી પૂણ થયેથી બનતી 
વરાએ લોટનો કબ  સ પવામાં આવશ.ે 

પ ક-૧ 
ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા 

િજ ાનું નામ મ તાલુકો 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
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૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
 બોટાદ ૨૮૪ ૧૬૯ 
 ગઢડા ૩૫૩ ૨૪૪ 
 રાણપુર ૧૧૩ ૨૩ 
 બરવાળા ૫૪ ૦ 

બોટાદ 

કલુ  ૮૦૪ ૪૩૬ 
 મનગર ૧૭ ૧ 
 ોલ ૧૮ ૦ 
 ડીયા ૧૨ ૦ 
 કાલાવડ ૨૭ ૦ 
 લાલપુર ૮૦ ૪૨ 
 મ ધપુર ૧૦૬ ૬૩ 

મનગર 

 કલુ  ૨૬૦ ૧૦૬ 
  એકદરં  કલુ  ૧૦૬૪ ૫૪૨ 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર ૂ
કરવાના કારણો 

૧ બોટાદ ૨૨૩ ૯૬ ૨૨ ૭૩ 
૨ ગઢડા ૧૯૭ ૭૮ ૧૫૬ ૧૩૦ 
૩ રાણપુર ૭૮ ૨૧ ૩૫ ૧ 
૪ બરવાળા ૧૫ ૦ ૩૯ ૦ 

સરકાર ીની 
યોજનામાં ન ી 
થયેલ માપદંડમાં 

પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

બોટાદ 

કુલ ૫૧૩ ૧૯૫ ૨૫૨ ૨૦૪  
૧ મનગર ૭ ૧ ૧૦ ૦ 
૨ ોલ ૭ ૦ ૧૧ ૦ 
૩ ડીયા ૧૦ ૦ ૨ ૦ 
૪ કાલાવડ ૨ ૦ ૨૫ ૦ 
૫ લાલપુર ૪૯ ૭ ૩૧ ૩૫ 
૬ મ ધપુર ૩૩ ૨ ૭૩ ૬૧ 

મનગર 

 કુલ ૧૦૮ ૧૦ ૧૫૨ ૯૬ 

સરકાર ીની 
સરકાર ીની 

યોજનામાં ન ી 
થયેલ માપદંડમાં 

પા તા ધરાવતા ન 
હોવાથી 

  એકદર કુલં  ૬૨૧ ૨૦૫ ૪૦૪ ૩૦૦  

પ ક-૩ 
મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  સ પવામાં આવેલ તેની સં યાૂ  

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨ -૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ બોટાદ ૨૨૩ ૯૬ 
૨ ગઢડા ૧૯૪ ૨૫ 
૩ રાણપુર ૭૮ ૨૧ 
૪ બરવાળા ૧૩ ૦ 

બોટાદ 

કુલ ૫૦૮ ૧૪૨ 
૬ મનગર ૭ ૧ 
૭ ોલ ૭ ૦ 
૮ ડીયા ૬ ૦ 
૯ કાલાવડ ૨ ૦ 

૧૦ લાલપુર ૪૯ ૭ 
૧૧ મ ધપુર ૧૭ ૨ 

મનગર 

 કુલ ૮૮ ૧૦ 
  એકદર કુલં  ૫૯૬ ૧૫૨ 

--------- 
રા યમાં બાંધકામ મજરોના વે ફર ફડમાં સેસની ૂ ે ં જમા રકમ 
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૨૫૨૯૨ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સસેના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમાુ  થયેલ છે, અન ે

  (૧) |.૨૮૮૦.૫૦ કરોડ. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર મનગર અને જનાગઢ િજ ાઓમાં િજ ાવાર ૂ
બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ ૂ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મનગર અન ે
જનાગઢ િજ ામાં છે ા બેૂ  વષમાં વષવાર બાંધકામ મજરોના ૂ
ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છે. 

મનગર જનાગઢૂ  
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૧૧૮.૮૫ ૨૦૧૮ ૨૩૧.૭૦ 
૨૦૧૯ ૧૧૭.૦૧ ૨૦૧૯ ૧૨૦.૪૭ 

કલુ  ૨૩૫.૮૬ કલુ  ૩૫૨.૧૭  
--------- 

ખેડા અને આણંદ િજ ામાં ઓવરહડ પાણીની ટાંકીઓ બનાવવા બાબતે  
૨૫૩૪૪ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ખેડા અને આણંદ િજ ામાં તા.૧૫-૦૧-
૨૦૨૦ની િ થિતએ ચાણવાળા િવ તારોમાં પૂરતા 

ેશરથી અન ે પૂરતા માણ પાણી પહ ચાડવામાં એકથી 
પાંચ લાખ લીટર પાણીની મતાવાળી કલ કેટલી ઓવરહેડ ુ
ટાંકીઓ બનાવવામા ંઆવેલ છે, 

  (૧) ખેડા િજ ામાં ૬૦ ઓવરહેડ ટાંકીઓ તેમજ, 
આણંદ િજ ામાં ૧૦૨ ઓવરહેડ ટાંકીઓ બનાવવામાં 
આવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલી ટાંકીઓ જજ રત 
હાલતમાં છે, અન ે

  (૨) ઉ ત પૈકી ખેડા િજ ામા ં હાલમા ં ૦૭ ટાંકીઓ 
જજ રત હાલતમા ંછે. 

યારે આણંદ િજ ામાં એકપણ ટાંકી જજ રત હાલતમાં 
નથી. 

 (૩) ઉ ત જજ રત ટાંકીઓ તોડીને વ તીના માણ ે
વધારે મતાવાળી ટાંકીઓ બનાવવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે? 

  (૩) ખેડા િજ ામાં ઉ ત ૦૭ ટાંકીઓના થાન ે
સવ ણ કરીન,ે નિવન ટાંકીઓ બનાવવાનું આયોજન છે. 

યારે આણંદ િજ ા માટે  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

મહીસાગર િજ ામાં પંડીત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૩૫ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં પંડીત દીનદયાળ ઉપા યાય આવાસ 
યોજના હેઠળ મહીસાગર િજ ામાં િવકસતી િતના કેટલા 
લાભાથ ઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૫૪૨ 

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

  (૨) ૫૪૨ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૧૪૯.૨૦ લાખ 
--------- 

બનાસકાંઠા િજ ામાં ગણવેશ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૧૭ ી શશીકા ત પં ા  (ડીસા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

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

  (૧) ૨,૨૮,૬૦૮ 
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મળી, 
 (૨) મળેલી અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અન ે

  (૨) ૨,૨૮,૬૦૮ 

 (૩) કેટલી રકમની ગણવેશ સહાય ચૂકવવામાં 
આવી ? 

  (૩) .૧૩,૭૧,૬૪,૮૦૦/- 

--------- 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં ગૌચર 

૨૫૨૯૪ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ 
ારકા અન ે મનગર િજ ામાં કેટલા ં ગામોમાં રા ય 

સરકારે ઠરાવેલ લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામ 

દેવભૂિમ ારકા ૨૧૨ 
મનગર ૨૯૧  

 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે? 

  (૨) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ની ગૌચરનીિત અનસુાર 
ગૌચર ફાળવણીનુ ંિનયમન કરવામાં આવે છે. 

--------- 
 

ખેડા િજ ામાં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૯૮૭ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષઃ ૨૦૧૯-
૨૦માં ખેડા િજ ામા ં સ યવાદી રા  હરીશચં  મરણો ર 
સહાય યોજના હેઠળ અનુસૂિચત િતના લાભાથ ઓની 
કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૩ 

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

  (૨) ૧૫૩ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૭,૬૫,૦૦૦/- 
--------- 

અમરલી િજ ામાં દ યાંગ લ  સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે  
૨૩૮૪૫ ી અરિવંદભાઈ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૧૦૭ 

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

  (૨) ૧૦૪ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) ૪૯,૬૦,૦૦૦/- 
--------- 

પાટણ િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજના હઠું ે ળ મળેલ અર ઓ 
૨૩૮૩૧ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ-૨૦૧૯-
૨૦માં કવરબાઈનુ ં મામે ં યો ના હેઠળ પાટણ િજ ામાંુ ં  
િવકસતી િતની કેટલી યાઓની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૯૩૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ક યાઓની અર ઓ મંજરૂ  કરી,   (૨) ૯૧૫ 
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અન ે
 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૮૩.૨૦ લાખ 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં સાતફરા સમૂહ લ  યોજના હઠળ મળેલે ે ે  અર ઓ 

૨૩૮૩૭ ી કરશનભાઈ સોલકંી (કડી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મહેસાણા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦માં સાતફેરા સમુહ લ  યોજના 
હેઠળ લાભ લેવા માટે િવકસતી િતના કેટલા યુગલો માટે 
કેટલી સં થાની અર ઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અર  
  સં થા-૧૦ 
  યુગલ-૨૦૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સં થાઓની કેટલા યુગલોની 
અર ઓ મંજર કરીૂ , અને 

  (૨) મંજર અરૂ  
  સં થા-૧૦ 
  યુગલ-૨૦૫ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ચૂકવેલ સહાય 
  સં થાઓન-ે .૦૦.૯૪ લાખ 
  યુગલોન-ે .૧૩.૯૦ લાખ 
  કલુ - .૧૪.૮૪ લાખ 

--------- 
સાબરકાંઠા િજ ામાં મ હલા દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓને સરકારી જમીન આપવા બાબત 

૨૪૦૧૯ ી રાજ િસંહ ચાવડાે  ( હમતનગરં ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાં મ હલા દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓન ે
(દૂધઘર) હેતુ માટે સરકારી પડતર જમીન આપવાની કોઈ 

ગવાઈ કરેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો  ઉ ત િ થિતએ સાબરકાઠંા િજ ામા ં
કેટલી જમીનની ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
જનાગઢ ખાતે મીની કભમેળા માટ ફાળવેલ રકમૂ ું ે  

૨૪૭૨૭ ી ભીખાભાઈ ષી  (જનાગઢૂ ) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જનાગઢ ખાતે યો તા િશવરા ીૂ , મીની 
કભ મેળા માટે કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવીુ ં , 

  (૧)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
.૧૫૦૦/- લાખ .૨૨૬/- લાખ.  

 (૨) કેટલી રકમ યા હેતુ માટે વાપરવામાં આવી, 
અન ે

  (૨) પ ક-૧ મુજબ. 
પ ક-૧ 

મ કામનંુ નામ (હતુે ) 

ખચની 
રકમ 

( િપયા 
લાખમાં) 

૧ ડેવલોપમે ટ ઓફ ડબ યુ.બી.એમ. રોડ એટ 
રબારીનેસ ટુ  રોડ (અમલીકરણ એજ સી ફોરે ટ) 

૪.૧૩ 

૨ ડેવલોપમે ટ ઓફ ડબ ય.ુબી.એમ. રોડ ોમ 
પાયતન રોડ ટુ  પાિકગ (અમલીકરણ એજ સી 

એ ીક ચર ડીપાટમે ટ) 

૪.૪૫ 

૩ રોડ રીસર ેસ ગ ઓફ પેવર રોડ એ ડ વરેીયસ 
ઈ ટરનલ સી.સી.રોડ 

૮૫.૧૧ 

૪ ોવાઈડ ગ એ ડ ઈરેકટ ગ (ઈ ટોલેશન) 
એલ.ઈ.ડી. ટીટ લાઈટ ઈન ભવનાથ એરીયા એટ 

૨૪૦.૨૭ 
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જૂનાગઢ. 
૫ ભારતી બાપુના આ મથી આગળ  સુધીની ડેનેજની 

કામગીરી 
૮૯.૦૦ 

૬ દ ચોક સામેના લોટમાં સી.સી.ફલોર ગની કામગીરી ૨૯.૦૦ 
૭ ભવનાથ ે ને ડતા મુ ય માગ ના રોડ ફિનચર, 

ડીવાઈડર, સકલોને રીપેર ગ તથા ભવનાથ ે માં 
જ રીયાત મુજબના સીવીલ કામો 

૮૭.૪૫ 

૮ ભવનાથ િવ તારમાં પાણી પુરવઠાના કામો ૫૦.૦૦ 
૯ સ લા ગ, ઈરેકટ ગ, ટે ટ ગ, કમીશન ગ એ વુડ 

મેક એમ.એસ.પોલીઝોનલ ૧૬.૦૦ મીટર હાઈ 
મા ટર લાઈટ ગ પોલ ક પલીટ ઈન ભવનાથ એરીયા 
એટ જૂનાગઢ 

૩૧.૯૨ 

૧૦ ોવાઈડ ગ એ ડ ઈ ટોલેશન ઓફ સી.સી.ટી.વી.  
કેમેરા ઈન  ભવનાથ એરીયા. 

૧૪.૯૩ 

૧૧ ગીરનાર િવ તારમાં કુભમેળા સમયે ઉ ચ ક ાની ં
વ છતાની કામગીરી 

૧૪.૦૧ 

૧૨ કુભમેળાના ચારં - સાર તથા લોગોની કામગીરી ૯૨.૧૯ 
૧૩ ઈવે ટ મેનેજમે ટની કામગીરી (કુભમેળામાં િવિવધ ં

કાય મોના આયોજન અગં)ે 
૧૪૧.૨૩ 

૧૪ ટે ટ સીટીની કામગીરી ૯૭.૧૯ 
૧૫ સાં કૃિતક કાય મો માટે ટે પરરી ટકચરની કામગીરી ૮૭.૧૫ 
૧૬ સાં કૃિતક કાય મોમાં લાઈટ એ ડ સાઉ ડની 

કામગીરી 
૩૮.૪૬ 

૧૭ કુભમેળામાં થાિનક તેમજ રા ય ક ાના કલાકારો ં
ારા થયેલ સાં કૃિતક કાય મોના આયોજન 

૪૨.૮૦ 

૧૮ કુભમેળાની આમં ણ પિ કા તથા ગીરનાર િવષયે ં
સંકિલત મા હતી આપતી પુિ તકાનંુ કાશન 

૭.૮૨ 

૧૯ કુભમેળા દર યાન કુભમેળા િવષય આધારીત ં ં ૩-ડી  
મેિપંગ ોજકેશન શો 

૮૦.૦૦ 

૨૦ ૫૧ લાખ ા નંુ િશવલ ગ ૩૫.૭૬ 
૨૧ ડમ  યા ાનંુ આયોજનં  ૯.૬૧ 
૨૨ કુભમેળા િવષયે ગીરનાર િવ તારમાં વોલ પેઈ ટ ગની ં

કામગીરી 
૫૪.૦૮ 

કુલ ૧૩૩૬.૫૬  
 (૩) કેટલી રકમ વણવપરાયલે રહી, તેના કારણો 
શા  છે? 

  (૩) િબલો મંજર કરવાની કાયવાહી ગિતમા ં હોઈ ૂ
.૩૮૯.૪૪/- લાખની રકમ વણવપરાયેલ રહેલ છે.  

--------- 
નવસારી અને તાપી િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૩૭૯ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી 
અને તાપી િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની મા યિમક, 
ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ કેટલી છે, 

  (૧) નવસારી-૦૧ 
  તાપી-૦૦ 

 (૨) ઉકત િ થિતએ િજ ાવાર સવંગવાર કેટલુ ં
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફીકસ પગારથી ભરાયેલ છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩)  અને (૪)  તાપી િજ ામાં આદશ િનવાસી 
શાળાઓ કાયરત નથી. નવસારી િજ ાની મા હતી પ ક-
અ  મુજબ. 
  

પ ક-અ 
નવસારી િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  



તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 450 

ભરાયેલ પૈકી મ જ યાનું નામ  (સંવગ) મંજર ૂ
થયેલ 
જગા 

ભરાયેલ 
કલ ુ
જગા 

સીધી 
ભરતીથી 

ફીકસ 
પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં 
સુધીમાં 

ભરવામાં આવશે 
? 

૧ આચાય (વગ-૨)  ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩) ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 
૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક) (વગ-

૩) 
૫ ૦ ૦ ૦ ૫ 

૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ-૩) ૬ ૨ ૨ ૦ ૪ 
કલુ  ૧૩ ૪ ૨ ૦ ૯ 

સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી 
ઉમેદવાર મળેથી 
ભરવામા ં
આવશ.ે 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ઘરથાળ લોટની મળેલ અર ઓ 

૨૪૮૩૪ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામા ં
તાલુકાવાર ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ. 
પ ક-૧ 

ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ 
અર ઓની સં યા 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો 
૧/૧/૨૦૧૮  

થી  
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯  
થી  

૩૧/૧૨/ 
૨૦૧૯ 

૧ પાલનપુર ૯૮ ૧૩૪ 
૨ વડગામ ૪૫ ૧૪ 
૩ દાંતા ૨૬ ૮ 
૪ અમીરગઢ ૨૮ ૦  
૫ ડીસા ૦ ૧૬૦ 
૬ ધાનેરા ૦ ૩૫ 
૭ દાંતીવાડા ૦ ૦ 
૮ કાંકરેજ ૪૫ ૦ 
૯ દયોદર ૬ ૦ 

૧૦ ભાભર ૦ ૦ 
૧૧ થરાદ ૦ ૨૩ 
૧૨ વાવ ૯ ૦ 
૧૩ લાખણી ૩૫ ૩ 

બનાસકાંઠા 

૧૪ સુઈગામ ૧૦ ૦ 
કુલ ૩૦૨ ૩૭૭ 

૧ ભુજ ૬ ૭ 
૨ માંડવી ૧૧ ૦ 
૩ મુ ા ૦ ૦ 
૪ અં ર ૦ ૦ 
૫ ગાંધીધામ ૬ ૦ 
૬ ભચાઉ ૧૧ ૦ 
૭ રાપર ૦ ૦ 
૮ નખ ાણા ૪૩ ૦ 
૯ અબડાસા ૦ ૦ 

ક છ 

૧૦ લખપત ૪૬ ૧૩ 
કુલ ૧૨૩ ૨૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અને કેટલી અર ઓ યા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ ,  

  (૨) પ ક-૨ મુજબ. 
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 (૩) વષવાર,  તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ. 
પ ક-૩ 

મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  ૂ
સ પવામાં આવેલ તેની સં યા 

િજ ાનંુ 
નામ 

મ તાલુકો 
૧/૧/૨૦૧૮  

થી  
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૮ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી  
૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૯ 

૧ પાલનપુર ૫૮ ૩૧ 
૨ વડગામ ૦ ૩૨ 
૩ દાંતા ૦ ૦ 
૪ અમીરગઢ ૦ ૦ 
૫ ડીસા ૦ ૧૩ 
૬ ધાનેરા ૦ ૧૭ 
૭ દાંતીવાડા ૦ ૦ 
૮ કાકંરેજ ૩૫ ૦ 
૯ દયોદર ૫ ૦ 

૧૦ ભાભર ૦ ૦ 
૧૧ થરાદ ૦ ૦ 
૧૨ વાવ ૯ ૦ 
૧૩ લાખણી ૩૦ ૦ 

બનાસકાંઠા 

૧૪ સુઈગામ ૧૦ ૦ 
કુલ ૧૪૭ ૯૩  

૧ ભુજ ૪ ૫ 
૨ માંડવી ૧૧ ૦ 
૩ મુ ા ૦ ૦ 
૪ અં ર ૦ ૦ 
૫ ગાંધીધામ ૬ ૦ 
૬ ભચાઉ ૧૧ ૦ 
૭ રાપર ૦ ૦ 
૮ નખ ાણા ૩૨ ૦ 
૯ અબડાસા ૦ ૦ 

ક છ 

૧૦ લખપત ૪૬ ૧૩ 
કુલ ૧૧૦ ૧૮ 

 (૪) બાકી રહેલાને યાં સુધીમા ં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) બનાસકાંઠા િજ ામા ં દાંતા તાલુકામાં ૧૫ 
લાભાથ ઓન ે લોટનો કબ  બનતી વરાએ સ પવામા ં
આવશ.ે  
  ક છ િજ ામા ંતમામ લાભાથ ઓન ે લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવેલ છે.  

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ૧/૧/૨૦૧૮  થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧/૧/૨૦૧૯  થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

અર ઓ 
નામંજર કરવાના ૂ

કારણો 

૧ પાલનપુર ૫૮ ૩૧ ૦ ૪૨ 
૨ વડગામ ૦ ૩૨ ૦ ૧૦ 
૩ દાંતા ૧૫ ૦ ૭ ૦ 
૪ અમીરગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ ડીસા ૦ ૧૩ ૦ ૧૪૭ 
૬ ધાનેરા ૦ ૧૭ ૦ ૧૮ 
૭ દાંતીવાડા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ કાંકરેજ ૩૫ ૦ ૧૦ ૦ 
૯ દયોદર ૫ ૦ ૧ ૦ 

બનાસકાંઠા 

૧૦ ભાભર ૦ ૦ ૦ ૦ 

સરકાર ીની 
યોજનામાં 

ન ી થયેલ 
માપદંડમાં 

પા તા 
ધરાવતા ન 
હોવાથી. 
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મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  
િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ૧/૧/૨૦૧૮  થી  

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
૧/૧/૨૦૧૯  થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી  
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧/૧/૨૦૧૯ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

અર ઓ 
નામંજર કરવાના ૂ

કારણો 

૧૧ થરાદ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૨ વાવ ૯ ૦ ૦ ૦ 
૧૩ લાખણી ૩૦ ૦ ૫ ૦ 
૧૪ સુઈગામ ૧૦ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૧૬૨ ૯૩ ૨૩ ૨૧૭  
૧ ભુજ ૪ ૫ ૨ ૨ 
૨ માંડવી ૧૧ ૦ ૦ ૦ 
૩ મુ ા ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ અં ર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ ગાંધીધામ ૬ ૦ ૦ ૦ 
૬ ભચાઉ ૧૧ ૦ ૦ ૦ 
૭ રાપર ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ નખ ાણા ૩૨ ૦ ૧૧ ૦ 
૯ અબડાસા ૦ ૦ ૦ ૦ 

ક છ 

૧૦ લખપત ૪૬ ૧૩ ૦ ૦ 

સરકાર ીની  
યોજનામાં 

ન ી થયેલ 
માપદંડમાં 

પા તા 
ધરાવતા ન 
હોવાથી. 

કુલ ૧૧૦ ૧૮ ૧૩ ૨  
એકદર કુલં  ૨૭૨ ૧૧૧ ૩૬ ૨૧૯  

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં દૂધાળા ઢોર  ખરીદવા માટ લોનૂ ે  

૨૫૩૦૩ ી બાબુભાઈ વા   (માંગરોળ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) જનાગઢ િજ ામાં તાલુકાવાર ૂ તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે  વષમાં વષવાર દૂધાળા ઢોર  
ખરીદવા માટે લોન મેળવવા માટે કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) આવી કોઈ  યોજના અમલમાં નથી. 

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

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) મંજર કરેલ અર ઓ પૈકી કેટલી રકમની લોન  ૂ
આપવામાં આવી ?  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં દુ કાળ અછત ત પશુ  સં થાઓને સહાય 

૨૬૮૮૬ ી મહશકમાર પટલે ુ ે   (પાલનપુર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દુ કાળ વષ 
૨૦૧૮-૧૯ મા ં અછતવષ હેર કરાયેલ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલી સં થાઓને કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવાની બાકી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દુ કાળ વષ 
૨૦૧૮-૧૯મા ં અછતવષ હેર કરાયેલ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં અછત ત તાલુકાઓમાં કોઈ સં થાઓન ે
િનયમોનુસાર ચૂકવવાની થતી સહાય ચૂકવવાની બાકી 
નથી. 

 (૨) ઉ ત સહાય ચૂકવવાની બાકી હોય તો તેના શા ં 
કારણો છે, અન ે

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી સહાય યાં સુધીમાં ચૂકવવામા ં
આવનાર છે ?    

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

૨૩૮૧૯ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦મા ંધોરણ-૧ થી ૮ મા ંઅ યાસ કરતા ંસામાિજક અન ે
શૈ િણક રીતે પછાત વગના ભાવનગર િજ ાના 

  (૧) ૧,૩૮,૨૮૧ 
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િવ ાથ ઓની ગણવેશ સહાય મેળવવા માટેની કેટલી 
અર ઓ મળી,  
 (૨) મળેલી અર ઓ પૈકી કેટલી અર ઓ ઉ ત 
િ થિતએ મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને 

  (૨) ૧,૩૮,૨૮૧ 

 (૩) કેટલી ગણવેશ સહાયની રકમ ચૂકવવામા ં
આવી? 

  (૩) .૮,૨૯,૬૮,૬૦૦/- 

--------- 
ગાંધીનગર અને મહસાણાે  િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૨૫૩ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની 
મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ 
કેટલી છે, 

  (૧) ગાંધીનગર –  ૦૫ 
   મહેસાણા –  ૦૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલું 
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને  (૪) પ ક મુજબ 

પ ક 
ગાંધીનગર િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) 

મંજરૂ  થયેલ 
જગા 

ભરાયેલ કુલ 
જગા 

સીધી 
ભરતીથી 

ફી સ 
પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં 
સુધીમાં ભરવામાં 

આવશ?ે 

૧ આચાય (વગ.૨) ૫ ૨ ૦ ૦ ૩ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ.૩ ) ૫ ૨ ૧ ૧ ૩ 
૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક)(વગ.૩) ૨૬ ૬ ૩ ૩ ૨૦ 
૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩) ૩૦ ૨૦ ૨૦ ૦ ૧૦ 
૫ સમાજ ક યાણ િન ર ક (એકાઉ ટ ટ) 

(વગ.૩ ) 
૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૬ િસિનયર લાક (વગ.૩ ) ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૭ લાક (વગ.૩ ) ૪ ૩ ૦ ૨ ૧ 
૮ વગ-૪ ૧૮ ૧૮ ૧૮ ૦ ૦ 

કુલ ૯૦ ૫૧ ૪૨ ૬ ૩૯ 

સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી 

ઉમેદવાર મળેથી 
ભરવામાં 
આવશે. 

મહસાણા િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતે ેૂ  
ભરાયેલ પૈકી 

મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) 
મંજરૂ  થયેલ 

જગા 
ભરાયેલ કુલ 

જગા 
સીધી 

ભરતીથી 
ફી સ 

પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં 
સુધીમાં ભરવામાં 

આવશ?ે 

૧ આચાય (વગ.૨) ૩ ૩ ૧ ૦ ૦ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ.૩ ) ૩ ૧ ૦ ૦ ૨ 
૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક)(વગ.૩) ૧૪ ૦ ૦ ૦ ૧૪ 
૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩) ૧૬ ૯ ૯ ૦ ૭ 
૫ વગ-૪ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 
 કુલ ૩૭ ૧૪ ૧૧ ૦ ૨૩ 

સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી 

ઉમેદવાર મળેથી 
ભરવામાં 
આવશે. 

--------- 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ગૌચર 

૨૫૩૨૫ ી કનુભાઇ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભાવનગર   (૧)  
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અને બોટાદ િજ ામા ંકેટલા ંગામોમા ંરા ય સરકારે ઠરાવલે 
લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

િજ ો ગામોની સં યા 
ભાવનગર  ૬૧૦ 

બોટાદ ૧૭૪  
 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે? 

  (૨) મહેસૂલ િવભાગના તા.૦૧-૦૪-૧૫ની ગૌચર 
નીિત અનુસાર ગૌચર ફાળવણીનુ ં િનયમન કરવામાં આવ ે
છે. 

--------- 
આણંદ િજ ામાં વૃ ધ પે શન યોજનાના લાભાથ ઓ 

૨૫૩૩૩ ી રાજ િસંહ પરમારે  (બોરસદ) : માનનીય સામાિજક યાય અન ેઅિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર આણંદ િજ ામાં તાલુકાવાર વૃ ધ પે શન 
યોજના અંતગત કેટલા લાભાથ ઓને સહાય આપવામા ં
આવે છે, 

  (૧)  
મ તાલુકાનંુ નામ તા.૧/૧/૧૮ 

થી ૩૧/૧૨/૧૮ 
માં સહાય મેળવતા 

લાભાથ ઓ ની 
સં યા 

તા.૧/૧/૧૯ 
થી ૩૧/૧૨/૧૯ 
માં સહાય મેળવતા 

લાભાથ ઓ ની 
સં યા 

૧ આણંદ ૧૦૯૮ ૨૭૦૮ 
૨ આણંદ(શહેર) ૮૧ ૧૮૩ 
૩ ઉમરેઠ ૮૬૪ ૧૧૯૧ 
૪ આંકલાવ ૧૩૯૯ ૧૯૧૦ 
૫ બોરસદ ૩૮૪૩ ૩૩૫૬ 
૬ પેટલાદ ૨૦૯૩ ૨૧૪૪ 
૭ સો ા ૬૯૯ ૬૬૪ 
૮ તારાપુર ૪૨૫ ૧૨૦૯ 
૯ ખંભાત ૧૫૮૮ ૧૯૯૬ 

કુલ ૧૨૦૯૦ ૧૫૩૬૧  
 (૨) ઉ ત સહાય દર માસે િનયિમત ચૂકવવામાં ન 
આવતી હોવાની હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને  

  (૨) િનયિમત સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. તેથી  
નથી. 

 (૩)  હા, તો ઉ ત લાભાથ ઓને િનયિમત દર 
માસે સહાય મળે તે માટે શી કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં અક માતમાં મયોગીઓના મૃ યુ 

૨૪૦૭૧ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર 
િજ ામાં ઔ ોિગક એકમોમાં છે ા એક વષમાં કેટલા 

ાણઘાતક અક માત થયા અને આ અક માતોમાં કેટલા 
મયોગીઓ મૃ યુ પા યા, 

  (૧) ૦૯ - ાણઘાતક અક માત 
  ૧૨ - મયોગીઓ મૃ યુ પામેલ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ સરકાર ારા શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કલ ુ –  ૯ કારખાનાની 
સામ ે કારખાના ધારા-૧૯૪૮ તથા તે હેઠળના ગુજરાત 
કારખાનાના િનયમો-૧૯૬૩ ની િવિવધ ગવાઈઓના 
ભંગ બદલ કલ ુ -૯ ફોજદારી કેસો નામદાર કોટમાં દાખલ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) આ અક માતો અટકાવવા સરકાર ારા શા 
પગલાં લેવામાં આવેલ છે? 

  (૩) આ અક માતો અટકાવવા સરકાર ારા નીચે 
મુજબ પગલાં લાવમાં આવેલ છે. 
૧. કારખાનાના િનરી કો ારા િનયિમત સમયાંતરે 
કારખાના ધારા ૧૯૪૮ અ વયે સલામતી બાબત તપાસણી 
કરવામા ંઆવે છે. 
૨. ડાયરે ટર ઈ ડ ટીયલ સે ટી એ ડ હે થ િવભાગ ારા 
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વૈિ છક સં થાઓ થકી િજ ાના અલગ અલગ 
ઈ ડ ટીયલ પોકેટમાં સલામતી કાય મો કરાવી સલામતી 
અંગે ગૃિત કેળવવાના ય નો કરવામા ંઆવે છે. 
૩. દર વષ રા ય લેવલ ે સે ટી કો ફર સનુ ં આયોજન કરી 
સલામતીનો બહોળો ચાર કરવામા ંઆવે છે. તથા અ તન 
સુર ા સાધનોનુ ં દશન રાખવામાં આવે છે. 
૪. દર વષ ૪થી માચ રા ીય સલામતી દન િનિમ ે મોટા 
કારખાનામાં સલામતી વીક તથા અ ય કારખાનામા ં
સલામતી દનની ઉજવણી કરી સલામતી અંગે ગૃિત આવ ે
તેવા ય નો કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં પવનચ ી માટ જમીન મેળવવાની અરે ઓ 

૨૪૦૦૦ ી ભીખાભાઈ બારયાૈ  (પાલીતાણા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) ૮ (આઠ) 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) શૂ ય 

 (૩) કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં રી-સવમાં િત 

૨૫૨૨૩ ી નથાભાઈ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર જમીન રી-સવમા ં

િતઓ અંગેની કેટલી ફ રયાદો પડતર છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર જમીન રી-સવમાં 

િતઓ અંગેની નીચે મુજબ ફ રયાદો પડતર છે, 
 બનાસકાંઠા િજ ામાં જમીન રી-સવમાં િતઓ 

અંગેની કલ ુ ૪૦૪૫ ફ રયાદો પડતર છે. 
 સાબરકાઠંા િજ ામાં જમીન રી-સવમાં િતઓ 

અંગેની કલ ુ ૮૯૮૪ ફ રયાદો પડતર છે. 
 (૨) ઉ ત ફ રયાદોનો યાં સુધીમાં િનકાલ કરવામાં 
આવશે ? 

  (૨) ઉ ત ફ રયાદોનો ઝંુબેશ વ પે િનકાલ કરવાની 
કામગીરી ગિતમાં હોઇ સ વરે િનકાલ કરવામાં આવશ.ે 

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

૨૩૯૬૩ ી અરિવંદ રયાણીૈ  (રાજકોટ-પૂવ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ામીણ 
િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ 
યોજનાઓ અ વયે રાજકોટ િજ ાના મકડોરણાં  
તાલુકામાં છે ા એક વષમા ં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૦૩ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૧૦૧.૮૫ લાખ 

--------- 
અમદાવાદ અને મનગર િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૨૬૦ ી હમતિસંહ પટલં ે  (બાપુનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની 
મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ 
કેટલી છે, 

  (૧) અમદાવાદ  –  ૦૨ 
   મનગર –  ૦૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલુ 
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને  (૪) સામેલ પ ક મુજબ 

પ ક 
અમદાવાદ િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજૂર મહકમની િવગતે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) 

મંજરૂ  થયેલ 
જગા 

ભરાયેલ કુલ 
જગા 

સીધી 
ભરતીથી 

ફી સ 
પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં 
સુધીમાં ભરવામાં 

આવશ?ે 

૧ આચાય (વગ.૨) ૨ ૨ ૨ ૦ ૦ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ.૩ ) ૨ ૧ ૦ ૦ ૧ 
૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક)(વગ.૩) ૯ ૧ ૦ ૧ ૮ 
૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩) ૧૧ ૭ ૭ ૦ ૪ 
૫ િસિનયર લાક (વગ.૩ )  ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૬ લાક (વગ.૩ ) ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ 
૭ વગ-૪ ૩ ૩ ૩ ૦ ૦ 

કુલ ૨૯ ૧૫ ૧૨ ૨ ૧૪ 

સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી 

ઉમેદવાર મળેથી 
ભરવામાં 
આવશે. 

મનગર િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  
ભરાયેલ પૈકી 

મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) 
મંજરૂ  થયેલ 

જગા 
ભરાયેલ કુલ 

જગા 
સીધી 

ભરતીથી 
ફી સ 

પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં 
સુધીમાં ભરવામાં 

આવશ?ે 

૧ આચાય (વગ.૨) ૨ ૧ ૦ ૦ ૧ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ.૩ ) ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ 
૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક)(વગ.૩) ૯ ૦ ૦ ૦ ૯ 
૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩) ૧૦ ૪ ૪ ૦ ૬ 
૫ વગ-૪ ૩ ૩ ૩ ૦ ૦ 

કુલ ૨૬ ૮ ૭ ૦ ૧૮ 

સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી 

ઉમેદવાર મળેથી 
ભરવામાં 
આવશે. 

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

૨૫૨૭૯ ી લલીતભાઈ કગથરા  (ટકારાં ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સસેના કાયદા મુજબ વે ફેૂ ર ફડમા ંં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમા થયેલ છેુ , અન ે

  (૧) .૨૮૮૦.૫૦ કરોડ. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ાઓમાં િજ ાવાર 
બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ ૂ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર બાંધકામ મજરોના ૂ
ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છે. 

મોરબી રાજકોટ 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૧૪૦.૬૩ ૨૦૧૮ ૩૭૦.૯૪ 
૨૦૧૯ ૭૪.૫૨ ૨૦૧૯ ૩૮૮.૬૮ 
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કલુ  ૨૧૫.૧૫ કલુ  ૭૫૯.૬૨  
--------- 

દાહોદ િજ ામાં પિવ  યા ાધામમાં ફાળવેલ રકમ  
૨૫૭૮૩ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) દાહોદ િજ ામા ં તાલુકાવાર તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ યા થળોનો પિવ  યા ાધામમા ં
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ કોઇ થળનો પિવ  યા ાધામમા ં
સમાવેશ કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત યા ાધામવાર છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી, 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ફાળવલે રકમ પૈકી યા ાધામવાર કેટલો ખચ 
થયો અન ેકેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અન ે

  (૩)   ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૪) ઉ ત રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના 
કારણો શા ંછે? 

  (૪)   ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મકડોરણા તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓં ે ૂ  

૨૩૯૬૪ ી ગોિવંદભાઇ પટલે   (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ામીણ 
િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ 
યોજનાઓ અ વયે રાજકોટ િજ ાના મકડોરણા ં
તાલુકામાં છે ા એક વષમા ં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૦૩ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૧૦૧.૮૫ લાખ 

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

૨૫૭૭૯ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય સામા ક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧)  
વષ મંજર થયેલ બજટ પૈકી ૂ ે

ફાળવેલ ા ટ  
૨૦૧૮-૧૯ . ૯૪.૮૦ લાખ 
૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની િ થિતએ ) 
. ૧૩૫.૦૦ લાખ 

 
 (૨) ફાળવવામાં આવેલ રકમ પૈકી વષવાર યા હેતુ 
માટે કેટલી રકમનો ખચ થયો અન ે કેટલી રકમ 
વણવપરાયેલ રહી, અને 

  (૨)  
યા હતુ માટ કટલી રકમનો ખચ ે ે ે

થયો 
૨૦૧૮-૧૯ 
( . લાખમાં) 

૨૦૧૯-૨૦ 
( . લાખમાં) 

પગાર ભ થા ૧૮.૭૯ ૨૦.૩૨ 
કચેરી ખચ (ક ટીજ સી) ૧૭.૯૨ ૮.૪૪ 
આઉટસોસ કમચારી પગાર ૨૬.૬૧ ૨૪.૨૦ 
અ ય ીની ગાડી ખરીદી ૧૪.૧૮ - 

અ ય ીની ગાડી સિવસ ખચ - ૦.૩૧ 
કુલ ૭૭.૫૦ ૫૩.૨૭ 

વણવપરાયેલ રકમ ૧૭.૩૦ ૮૧.૭૩  
 (૩)  રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના 
કારણો શુ ંછે? 

  (૩) કારણોઃ 
 લોકસભા અને જ ે તે િવધાનસભા ચંૂટણીઓના 

કારણે આદશ આચારસં હતા અમલમાં હોઇ, િજ ા 
તેમજ રા યક ાએ આયોગની બેઠકો થઇ શકેલ 
નથી. જથેી ખચ ન થવાના કારણ ે રકમ 
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વણવપરાયેલ રહેવા પામલે છે. 
 વહીવટી કારણોસર પગાર-ભ થાનો તથા અ ય 

ખચ થઇ શકેલ નથી તેથી બચત રહેવા પામલે છે. 
--------- 

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનોે  
૨૫૨૩૨ ી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાધનપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ 
અને મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા અંધજન 
બેરોજગાર છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 
અંધજન બેરોજગારની સં યા 

પાટણ ૨૪ 
મહેસાણા ૨૨  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
િજ ો 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

પાટણ ૦ ૦ 

મહેસાણા ૦ ૦  
 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાને 
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, પાટણ અને મહેસાણા મારફત 
અંધજનોને આપવામા ંઆવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

--------- 
સુરત અને તાપી િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૩૭૩ ી સુિનલભાઇ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સરુત 
અને તાપી િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા અંધજન બેરોજગાર 
છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 
અંધજન બેરોજગારની સં યા 

સુરત ૩૯ 
તાપી ૦૩  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

સુરત ૦ ૦ 

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રોજગાર િવિનમય કચેરી, સુરત અન ે તાપી મારફત 
અંધજનોને આપવામાં આવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

--------- 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૨૪૧ ી અિ નભાઇ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ   (૧)  
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સાબરકાંઠા અન ે અરવ ી િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા 
અંધજન બેરોજગાર છે, 

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 
અંધજન બેરોજગારની સં યા 

સાબરકાંઠા  ૨૬ 
અરવ ી ૧૧  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમા ં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

સાબરકાંઠા  ૦ ૦ 

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, સાબરકાંઠા અને અરવ ી મારફત 
અંધજનોન ેઆપવામા ંઆવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૨૩૦ ી શીવાભાઇ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
અંધજન બેરોજગાર છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 
અંધજન બેરોજગારની સં યા 

બનાસકાંઠા  ૦૮ 
ક છ  ૩૩  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

બનાસકાંઠા  ૦ ૦ 

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, બનાસકાંઠા અન ે ક છ મારફત 
અંધજનોન ેઆપવામાં આવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

--------- 
ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો  

૨૫૨૧૫ ીમતી સંતોકબેન આરઠીયાે  (રાપર) : માનનીય મહસુલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અને બનાસકાંઠા િજ ામાં ખોટા 
વિસયતનામા બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 વડોદરા િજ ામાં કવરબાઈનું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓું ે  



તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 460 

૨૩૯૮૯ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦માં વડોદરા િજ ામાં કવરબાઈનું મામે ં યો ના હેઠળ ુ ં
અનુસૂિચત િતની યાઓની કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૩૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજરૂ  કરી, અને   (૨) ૧૨૭ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧૨.૭૦ લાખ 

--------- 
સુરત અને ડાંગ િજ ામાં ગૌચર 

૨૫૩૬૭ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરત અન ે
ડાંગ િજ ામાં કેટલાં ગામોમાં રા ય સરકારે ઠરાવલે લઘુ મ 

ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અને 

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 
સુરત ૬૮૯ 
ડાંગ ૦૦  

 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે? 

  (૨) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ની ગૌચર નીિત અનુસાર 
ગૌચર ફાળવણીનુ ંિનયમન કરવામાં આવે છે. 

--------- 
જતપુર પાવી તાલુકામાં ે આઈ.ટી.આઈ. બનાવવા બાબત 

૨૫૩૫૮ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ાના જતેપુર પાવી તાલુકાના કયા થળ ેઆઈ.ટી.આઈ. 
બનાવવા માટે કયા ગામની જમીન પસંદ કરવામાં આવેલ 
છે, 

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ાના જતેપુર પાવી તાલુકાના 
મોજ-ેજતેપુર પાવીની જમીન આઈ.ટી.આઈ. બનાવવા માટે 
પસંદ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) આ જમીન નીમ કરવા માટે સરકારે યારે હકમ ુ
કય , અન ે

  (૨) કલે ટર ી, છોટાઉદેપુરએ તા.૦૪-૦૨-૨૦૧૯ 
ના હકમ માંકઃ જમીનુ /વશી/૩૪૮-૩૫૬/૨૦૧૯ થી 
આ જમીન નીમ કરેલ છે. 

 (૩) હકમ કયા મુજબની કાયવાહી હાુ લ કયા 
તબ ામાં છે? 

  (૩) નવી બાબત-૨૦૧૯-૨૦મા ં સં થાના નવીન 
મકાન બાંધકામ માટે ગવાઇ થયેલ છે. 
  સરકાર ીના મ અને રોજગાર િવભાગના  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ના ઠરાવથી .૭૪૭.૩૫ લાખના 
નકશા આધારીત અંદા ની વહીવટી મંજરી મળેલ છેૂ . 
  સં થાના નવીન મકાનનું બાંધકામ નવી િનયત 
થયેલ ટાઈપ ડઝાઈન 3371.02 SQ. MT. મુજબ હાથ 
ધરવાનુ ંથાય છે. નવીન ટાઇપ ડીઝાઇન મુજબના બાંધકામ 
માટે માગ અને મકાન િવભાગે . ૮૭૫.૫૭ લાખના 
સુધારેલ અંદા  રજ કરેલ છેૂ , જનેી સુધારેલ વહીવટી મંજરી ૂ

દાન થવા અંગેની કાયવાહી હાલમાં ગિતમા ંછે. 
--------- 

સુરત િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૩૯૩૦ ી િવવેક પટલે  (ઉધના) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, સુરત ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૦૯૩૯ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૨૨૯૪૮ 

--------- 
ગીરસોમનાથ અને અમરલીે  િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 

૨૫૩૦૭ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન-ે૨૦૧૩ પછી થપાયેલ 
પો ટીફામ/હેચરીન ે માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર 
રાખવાની ગવાઈ છે, તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
ગીરસોમનાથ અને અમરેલી િજ ામાં યા પો ટીફામ/હેચરી 
માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદસેર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 

૨૩૯૨૫ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ ય,ુ અન ે

  (૧) ૪૭ 

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

  (૨) ૧૯૮૧૧ 

--------- 
વડોદરા િજ ામાં કવરબાઇું નું મામે  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૯૮૮ ીમતી સીમાબેન મો હલે  (અકોટા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૧૩૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૧૨૭ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૧૨.૭૦ લાખ 

--------- 
ખેડા િજ ામાં ગામોને પાઇપ લાઇનથી પીવાનું પાણી પુ  પાડવા બાબત 

૨૫૩૪૨ ી કાિ તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ખેડા 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોન ે પીવાનુ ં પાણી પાઇપ 
લાઇનથી પૂ  પાડવામાં આવે છેં , 

  (૧) નીચેની િવગતે 
અનુ ં તાલુકો પાઇપ લાઇનથી પાણી 

અપાતા ગામો  
૧ કપડવંજ ૧૦૬ 
૨ કઠલાલ ૫૮ 
૩ ખેડા ૩૯ 
૪ મહેમદાવાદ ૬૫ 
૫ મહધાુ  ૪૧ 
૬ માતર ૪૮ 
૭ ન ડઆદ ૪૫ 
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૮ વસો ૨૧ 
૯ ઠાસરા ૬૬ 

૧૦ ગળતે ર ૨૮ 
કલુ  ૫૧૭  

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

  (૨) ઉ ત િ થિતએ એક પણ ગામને પીવાનુ ં પાણી 
પાઇપલાઇનથી પૂ  પાડવાનું બાકી નથીં . 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલા ગામોમા ં
પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇન નાં યા બાદ પાણી 
આપવાનું બંધ છે, અને 

 

 (૪) તમામ ગામોને યાં સુધીમાં પાઇપ લાઇનથી 
પીવાનું પાણી પૂ  પાડવામાં આવશે ં ? 

 

 (૩) અને  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

૨૩૯૫૬ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ામીણ 
િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ 
યોજનાઓ અ વયે બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર 
તાલુકામાં છે ા એક વષમા ં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૩૦ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૧૧૭.૦૫ લાખ 

--------- 
બનાસકાંઠા અને અમરલીે  િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 

૨૫૨૨૬ ી કા તીભાઇ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મહસુલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં બનાસકાંઠા અને અમરેલી િજ ામાં ખોટા 
વિસયતનામાં બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં શૂ ય મા હતી છે.  
  અમરેલી િજ ામા ં ૧ ફ રયાદ મળલે છે. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) બનાસકાંઠા િજ ામાં  ઉપિ થત થતો નથી. 
કલે ટર ી, અમરેલીના તા.૩૧-૧૨-૧૯ હકમથી  ગણોત ુ
વહીવટ અને ખેતીની જમીન અિધિનયમની કલમ-૬૩ 
(કખ) તથા કલમ-૬૩ (કઘ) ના પારા (૧) અન ે(૨) ની 

ગવાઇ મુજબ િનયમાનુંસારની કાયવાહી કરવા 
મામલતદાર ી ( ા ય)  અમરેલીન ેહકમ કરવામાં આવેલ ુ
છે. 

--------- 
અમરલી અને ભાવનગરે  િજ ામાં પાણીની જજ રત ટાંકીઓ 

૨૫૩૧૯ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની િ થિતએ ચાણવાળા િવ તારોમા ં પૂરતા 

ેશરથી, પૂરતા માણ પાણી પહ ચાડવામાં એકથી પાંચ 
લાખ લીટર પાણીની મતાવાળી કલ કેટલી ઓવરહેડ ુ
ટાંકીઓ આવેલ છે. 

  (૧) અમરેલી િજ ામાં ૩૯ ઓવરહેડ ટાંકીઓ તેમજ, 
ભાવનગર િજ ામા ં ૩૨ ઓવરહેડ ટાંકીઓ બનાવવામાં 
આવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર કેટલી ટાંકીઓ જજ રત   (૨) ઉ ત પૈકી અમરેલી િજ ામાં હાલમાં ૦૧ ટાંકી 
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હાલતમાં છે, અન ે જજ રત હાલતમા ંછે. 
યારે ભાવનગર િજ ામાં એકપણ ટાંકી જજ રત હાલતમાં 

નથી. 
 (૩) ઉ ત જજ રત ટાંકીઓ તોડીને વ તીના માણ ે
વધારે મતાવાળી ટાંકીઓ બનાવવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે? 

  (૩) અમરેલી િજ ામા ં ઉ ત ૦૧ ટાંકીઓના થાન ે
સવ ણ કરીન,ે નિવન ટાંકીઓ બનાવવાનું આયોજન છે. 

યારે ભાવનગર િજ ા માટે  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ક છ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી માંગતી અર ઓ 
૨૩૯૯૭ ીમતી માલતી મહ રીે  (ગાંધીધામ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં િબનખેતી માટેની પરવાનગી માંગતી 
કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૯૦૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર 
જમીનની િબનખેતી માટેના કેટલા કેસો પડતર છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાલુકાવાર 
પડતર કેસો 

મ તાલુકો પડતર કસોે  
૧ અબડાસા ૨ 
૨ નખ ાણા ૨ 
૩ લખપત ૮ 
૪ માંડવી ૮ 
૫ મુ ા ૮ 
૬ ભુજ ૧૮ 
૭ ભચાઉ ૫ 
૮ અં ર ૯ 
૯ ગાંધીધામ ૪ 

૧૦ રાપર ૯ 
કલુ  ૭૩  

 (૩) તેનો કેટલા સમયમાં િનકાલ કરવામાં આવશ?ે   (૩) હાલ કોઈ કેસ પડતર ન હોઈ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
ગીરસોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૩૧૦ ી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામા ં િજ ાવાર િવભાગ 
હ તકની મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી 
શાળાઓ કેટલી છે, 

  (૧) ગીર સોમનાથ –  ૦૦ 
   ભાવનગર –  ૦૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલું 
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને  (૪) ગીર સોમનાથ િજ ામા ં
આદશ િનવાસી શાળાઓ કાયરત નથી. ભાવનગર િજ ાની 
મા હતી પ ક-અ મુજબ  

પ ક 
ભાવનગર િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) મંજર થયેલ ૂ ભરાયેલ કુલ ભરાયેલ પૈકી ખાલી ખાલી જગા યાં 
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જગા જગા સીધી 
ભરતીથી 

ફી સ 
પગારથી 

જગા સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

૧ આચાય (વગ.૨) ૨ ૧ ૦ ૦ ૧ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ.૩ ) ૨ ૧ ૦ ૦ ૧ 
૩ સમાજ ક યાણ િનરી ક (વગ.૩ ) ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૪ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક)(વગ.૩) ૮ ૦ ૦ ૦ ૮ 
૫ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩) ૮ ૫ ૩ ૦ ૩ 
૬ વગ-૪ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 

કુલ ૨૨ ૮ ૪ ૦ ૧૪ 

સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી 

ઉમેદવાર મળેથી 
ભરવામાં 
આવશે. 

--------- 
 

અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  
૨૫૨૪૬ ી જશુભાઇ પટલે  (બાયડ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ામા ં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની 
મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક અન ે િનવાસી શાળાઓ 
કેટલી છે, 

  (૧)  
અરવ ી સાબરકાંઠા 

૦૧ ૦૨  

 (૨) ઉકત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલુ ં
મહેકમ મજંર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફીકસ પગારથી ભરાયેલ છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩)  અન ે(૪)  પ ક મુજબ  
 - ખાલી જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ઉમેદવારો 
ઉપલ ધ થયેથી જ યાઓ ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક 
(૧) અરવ ી િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ મંજર થયેલ જ યાૂ  ભરાયેલ કુલ જ યા 

સીધી ભરતીથી ફી સ પગારથી 
ખાલી 
જ યા 

૧ આચાય (વગ.૨) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા) (વગ-૩ ) ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩ ) ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 
૪ સમાજ ક યાણ િનરી ક (વગ-૩ ) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૫ િસિનયર કલાક (વગ-૩) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૬ કલાક (વગ-૩) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૭ વગ-૪ ૦૪ ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૧૩ ૦૬ ૦૫ ૦૧ ૦૭ 

પ ક 
(૨) સાબરકાંઠા િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ 

મંજર થયેલ ૂ
જ યા 

ભરાયેલ કુલ 
જ યા સીધી ભરતીથી ફી સ પગારથી 

ખાલી 
જ યા 

૧ આચાય (વગ.૨) ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા) (વગ-૩ ) ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૯ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩ ) ૧૧ ૦૮ ૦૮ ૦૦ ૦૩ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩ ) ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
૫ વગ-૪ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૨૫ ૧૨ ૧૦ ૦૨ ૧૩ 

--------- 
અરવ ી િજ ામાં ઇિ દરા ગાંધી નેશનલ ડસેબીલીટી પે શન કીમ હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૬૨ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 
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 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં અરવ ી િજ ામા ં ઇિ દરા ગાંધી નેશનલ 
ડસેબીલીટી પે શન કીમ હેઠળ કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૨ 

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

  (૨) ૧૧૨ 

 (૩) કેટલું પે શન ચૂકવવામાં આ યુ?ં   (૩) ૯૧૮૦૦૦/- 
--------- 

ક છ િજ ામાં િબનખેતીની પરવાનગી માંગતી અર ઓ 
૨૩૯૯૬ ડો. નીમાબેન આચાય  (ભૂજ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ક છ િજ ામાં િબનખેતી માટેની પરવાનગી માંગતી 
કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) ૧૯૦૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર 
જમીનની િબનખેતી માટેના કેટલા કેસો પડતર છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાલુકાવાર 
પડતર કેસો 

મ તાલુકો પડતર કસોે  
૧ અબડાસા ૨ 
૨ નખ ાણા ૨ 
૩ લખપત ૮ 
૪ માંડવી ૮ 
૫ મુ ા ૮ 
૬ ભુજ ૧૮ 
૭ ભચાઉ ૫ 
૮ અં ર ૯ 
૯ ગાંધીધામ ૪ 

૧૦ રાપર ૯ 
કુલ ૭૩  

 (૩) તેનો કેટલા સમયમાં િનકાલ કરવામાં આવશ?ે   (૩) હાલ કોઈ કેસ પડતર ન હોઈ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

--------- 
તાપી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓ ે  

૨૩૮૫૬ ી િવણભાઇ ઘોઘારી (કરજં ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૧૦૧૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૮૦૦ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) . ૩૮,૫૭,૭૫૦/- 

--------- 
અમદાવાદ અને વડોદરા િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૨૫૬ ી લાખાભાઇ ભરવાડ  (િવરમગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ અન ે વડોદરા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
અંધજન બેરોજગાર છે, 

  (૧)  
િજ ો રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ અંધજન 

બેરોજગારની સં યા 
અમદાવાદ ૧૩૦ 
વડોદરા ૨૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
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તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯  
થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

અમદાવાદ ૦ ૧ 
વડોદરા ૦ ૦  

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રોજગાર િવિનમય કચેરી, અમદાવાદ અને વડોદરા 
મારફત અંધજનોન ે આપવામાં આવેલ સરકારી નોકરીની 
િવગત શૂ ય છે. 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ  

૨૫૩૪૮ ી અ તિસંહ ચૌહાણ  (બાલાિસનોર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
મહીસાગર અન ે પંચમહાલ િજ ામાં યા પો ટીફામ/હેચરી 
માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

૨૬૮૯૫ ી ેશકમાર મેવાણીુ  (વડગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને બનાસકાંઠા િજ ા રોજગાર િવનીમય કચેરી ારા 
ન ધાયેલા બેરોજગાર યવુકોની સં યા કેટલી છે, અને 

  (૧)  
િજ ાનું નામ ન ધાયેલા રોજગારવાં છઓની સં યાુ  
અમદાવાદ ૪૨૯૭૫ 
બનાસકાંઠા ૧૪૮૩૮  

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા બેરોજગાર 
પી.એચ.ડી. ડી ી ધારકો છે? 

  (૨)  
િજ ાનું નામ રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલા 

પી.એચ.ડી. ડી ી ધારકો 
અમદાવાદ ૦૫ 
બનાસકાંઠા ૦૬  

--------- 
મહસાણા િજ ામાં માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સાતફરા સમુહ લ  યોજનાે ે  હઠળ મળેલ અર ઓ ે  

૨૩૯૯૦ ી ઋિષકશ પટલે ે   (િવસનગર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષઃ ૨૦૧૯-
૨૦માં મહેસાણા િજ ામાં માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સાતફેરા 
સમુહ લ  યોજના હેઠળ અનુસૂિચત િતઓના કેટલા 
યુગલોની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યુગલોની અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨) ૧૦૫ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૦.૫૦ લાખ 
--------- 

રા યમાં બાંધકામ મજરોના વેૂ ફર ફડમાં સેસની જમા રકમે ં  
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૨૫૩૮૩ ી તુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સસેના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ ુ કેટલી રકમ જમા થયેલ છે, અન ે

  (૧) .૨૮૮૦.૫૦ કરોડ. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર વલસાડ અન ે નમદા િજ ાઓમાં િજ ાવાર 
બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ ૂ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ અન ે
નમદા િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં વષવાર બાંધકામ મજરોના ૂ
ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છે. 

વલસાડ નમદા 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૨૫૨.૨૫ ૨૦૧૮ ૧૨૪.૪૫ 
૨૦૧૯ ૧૩૫.૨૮ ૨૦૧૯ ૬૨.૨૨ 

કલુ  ૩૮૭.૫૩ કલુ  ૧૮૬.૬૭  
--------- 

અમરલી િજે ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૩૯૦૧ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, અમરેલી ખાતે કેટલા રોજગારવાં છુઓ 
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૨૮૮૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૩૮૫૭ 

--------- 
સુર નગર િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે  

૨૩૯૭૬ ી ધન ભાઈ પટલે  (વઢવાણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૯૧૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૯૧૦ 
 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૯૧૦ 

--------- 
હમતનગર તાલુકાના ગામોને િભલોડા તાલુકામાં સમાવવા બાબતં  

૨૬૮૮૨ ડો. અિનલ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ાના હમતનગર તાલુકામા ં સમાવેશ કરવામાં આવેલ ં
ખાપરેટા, નાંખી, ડ ખારપેટા અને હ રપુરા ગામોને પુનઃ 
અરવ ી િજ ાના િભલોડા તાલુકામાં સમાવવાની કાયવાહી 
યા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) િજ ા િવભાજનની આવી કોઈ દરખા ત અ  ે
મળેલ નથી. 

 (૨) યાં સુધીમા ંઆ શે ુલ િવ તારના આ દવાસી 
ગામોને પુનઃ મળુ તાલુકા િભલોડામા ંસમાવવામાં આવશ?ે 

  (૨)  નથી. 

--------- 
વડોદરા િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૩૯૩૧ ી તે  સુખડીઆ  (સયા ગંજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, વડોદરા ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૭૫૧૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૨૭૩૦૦ 

--------- 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૨૮૬ ી લિલત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા અંધજન 
બેરોજગાર છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 
અંધજન બેરોજગારની સં યા 

રાજકોટ ૪૪ 
પોરબંદર ૧૭  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમા ં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં  

આવેલ રોજગારી 
િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
રાજકોટ ૦ ૦ 

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

 (૩)તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, રાજકોટ અન ે પોરબંદર મારફત 
અંધજનોન ેઆપવામાં આવલે સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

--------- 
ભ ચ અને નમદા િજ ામાં ગૌચર 

૨૫૩૬૪ ી સંજયભાઈ સોલંકી  (જબુસરં ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ અને 
નમદા િજ ામાં કેટલા ં ગામોમા ં રા ય સરકારે ઠરાવેલ 
લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 
ભ ચ ૩૧૦ 
નમદા ૨૮૯  

 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે ? 

  (૨) મહેસૂલ િવભાગના તા.૦૧-૦૪-૧૫ની ગૌચર 
નીિત અનસુાર ગૌચર ફાળવણીનું િનયમન કરવામાં આવ ે
છે.  

--------- 
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ગૌચર 

૨૫૩૬૦ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર  (પાદરા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં કેટલાં ગામોમાં રા ય સરકારે 
ઠરાવેલ લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 

વડોદરા ૯૨ 
છોટાઉદેપુર ૨૦૪  

 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે ? 

  (૨) તા.૦૧-૦૪-૧૫ની ગૌચર નીિત અનસુાર ગૌચર 
ફાળવણીનું િનયમન કરવામાં આવે છે.  
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--------- 
દાહોદ અને વલસાડ િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 

૨૫૩૫૧ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે, તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
દાહોદ અન ેવલસાડ િજ ામાં યા પો ટીફામ/હેચરી માનવ 
વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમરલી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજનાે  

૨૬૮૮૯ ી તાપ દૂધાત  (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ સન 
૨૦૧૯ના વષમાં અમરેલી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય 
યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ સન ૨૦૧૯ના 
વષમાં અમરેલી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના 
હેઠળ કલ ુ ૮૪૦ અર ઓ મળેલ છે. 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી અર ઓ નામંજર કરી તેના ૂ
શાં કારણો છે, અન ે

  (૨) નામંજરૂ -૨૨૦ 
મ નામંજરીૂ ના કારણો 
૧ િનયત આવક કરતાં આવક વધુ હોવાથી 
૨ પુ ત વયનો પુ  હોવાથી 
૩ મર ઓછી હોવાથી 
૪ થળે રહેતા ન હોવાથી 
૫ અવસાન થવાથી  

 (૩) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમાં મંજર કરવામા ંૂ
આવનાર છે? 

  (૩) અર દર ીઓ પાસેથી આધાર પૂરાવા મ ેથી 
અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

પોરબંદર િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૩૮૯૩ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, પોરબંદર ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૭૦૬૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમા ં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોુ જગારી આપવામાં આવી ? 

  (૨) ૨૬૫૯ 

--------- 
મહસાણા િજ ામાં માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાતફરા સમુહ લ  યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે ે  

૨૩૯૯૧ ી રમણભાઈ પટલે  (િવ પુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦મા ંમહેસાણા િજ ામાં માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાતફેરા 
સમુહ લ  યોજના હેઠળ અનુસૂિચત િતઓના કેટલા 
યુગલોની અર ઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા યુગલોની અર ઓ મંજર કરવામા ંૂ
આવી, અન ે

  (૨) ૧૦૫ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૧૦.૫૦ લાખ 
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--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૫૦ ી દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

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

  (૧) ૭૮ 

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

  (૨) ૪૦ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૩૧૨૬૦૦/- 
--------- 

આણંદ િજ ામાં આવેલ સમરસ છા ાલયો 
૨૩૯૭૦ ી મહશકમાર રાવલે ુ   (ખંભાત) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) આણંદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ કેટલા સમરસ છા ાલયો ચાલ ેછે, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) આ સમરસ છા ાલયોની િતવાર મા ય 
સં યા કેટલી છે, 

  (૨) અને (૩)  
 SC ST OBC EBC કુલ 
મા ય સં યા ૭૪ ૧૫૨ ૨૨૨ ૫૨ ૫૦૦ 

વેશ આપેલ સં યા ૬૨ ૧૪૩ ૨૧૪ ૫૦ ૪૬૯  
 (૩) આ સમરસ છા ાલયોમાં વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
કેટલા િવ ાથ ઓને િતવાર વેશ આપેલ છે, અને 

  

 (૪) સમરસ છા ાલયમા ં શું સગવડો આપવામા ં
આવે છે? 

  (૪) અિત આધુિનક સુિવધાયુ ત રહેઠાણ, ભોજન, 
સફાઈ અને િસ યુરીટીની સગવડતા િવના મૂ યે આપવામા ં
આવે છે. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં સંત સુરદાસ યોજના હઠળ મળેલ અરે ઓ 

૨૩૮૪૮ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૭૮ 

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

  (૨) ૪૦ 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) ૩૧૨૬૦૦/- 
--------- 

સુર નગર અને મોરબી િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામે  
૨૫૨૭૪ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે, તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં યા પો ટીફામ/હેચરી 
માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/   (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  
--------- 

મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 
૨૫૨૭૭ ી િ જશ મેરે  (મોરબી) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે, તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
મોરબી અન ેબોટાદ િજ ામા ં યા પો ટીફામ/હેચરી માનવ 
વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
અમદાવાદ શહરમાં આવેલ ઝુલતા મીનારા અને શાહઆલમ દરગાહને યા ાધામમાં સમાવેશ કરવા બાે ે બત 

૨૫૨૬૨ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય યા ાધામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ ઝૂલતા િમનારા અન ે
શાહેઆલમ દરગાહનો પિવ  યા ાધામમા ં સમાવેશ કરવા 
કેટલી રજઆતૂ /માંગણી કે દરખા ત સરકારને મળી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ ઝૂલતા િમનારા અન ે
શાહેઆલમ દરગાહનો પિવ  યા ાધામમાં સમાવેશ કરવા 
કોઈ રજઆતૂ /માંગણી કે દરખા ત સરકારને મળી નથી. 

 (૨) ઉ ત મળેલ રજઆતૂ /માંગણી કે દરખા ત 
અ વયે ઉ ત િ થિતએ શુ ંકાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના 

૨૬૮૯૧ ી કીરીટકમાર પટલુ ે  (પાટણ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ સન ે
૨૦૧૯ના વષમા ં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના હેઠળ 
કેટલી અર ઓ મળલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ સન ે૨૦૧૯ના 
વષમાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના હેઠળ ૩૬૮ અર ઓ 
મળેલ છે. 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી અર ઓ નામંજર કરી તેના ૂ
શાં કારણો છે, અન ે

  (૨) નામંજરૂ -૭૧ 
મ નામંજરીૂ ના કારણો 
૧ િનયત આવક કરતાં આવક વધુ હોવાથી 
૨ પુ ત વયનો પુ  હોવાથી 
૩ મર ઓછી હોવાથી 
૪ થળે રહેતા ન હોવાથી 
૫ અવસાન થવાથી  

 (૩) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમા ંમંજર કરવામા ંૂ
આવનાર છે? 

  (૩) અર દર ીઓ પાસેથી આધાર પૂરાવા મ ેથી 
અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

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

૨૫૨૫૦ ડો. સી.જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સસેના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમા થયેલ છેુ , અન ે

  (૧) .૨૮૮૦.૫૦ કરોડ. 
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 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ગાંધીનગર અને અમદાવાદ િજ ાઓમા ં
િજ ાવાર બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ૂ
ખચ કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર અન ે
અમદાવાદ િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર બાંધકામ 
મજરોના ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છેૂ . 

ગાંધીનગર અમદાવાદ 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૧૫૯.૨૦ ૨૦૧૮ ૧૫૩૧.૭૩ 
૨૦૧૯ ૯૨.૦૮ ૨૦૧૯ ૬૮૬.૪૫ 

કલુ  ૨૫૧.૨૮ કલુ  ૨૨૧૮.૧૮  
--------- 

સુર નગર અને વડોદરા િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદોે  
૨૫૨૬૯ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં સુરે નગર અને વડોદરા િજ ામાં ખોટા 
વિસયતનામાં બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  નથી. 

ખેડા અને વલસાડ િજ ામાં ગૌચર બાબત 
૨૫૩૪૧ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહધાુ ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
વલસાડ િજ ામાં કેટલા ગામોમાં રા ય સરકારે ઠરાવેલ 
લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
ખેડા ૮૦ 

વલસાડ ૨૬૮  
 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉકત િ થિતએ થયેલ છે ? 

  (૨) તા.૧-૪-૨૦૧૫ની ગૌચર નીિત અનુસાર 
ગૌચર ફાળવણીનુ ંિનયમન કરવામાં આવે છે. 

--------- 
ભાવનગર િજ ામાં પવનચ ી માટ જમીન મેળવવાની અર ઓ ે  

૨૩૯૯૯ ી કશુભાઈ નાકરાણીે  (ગારીયાધાર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) ૮ (આઠ). 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) કેટલા અરજદારોન ે કેટલી જમીન ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
તાપી અને સુરત િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 

૨૫૩૭૦ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં તાપી અને સરુત િજ ામાં ખોટા વિસયતનામા ં
બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ફ રયાદો ૂ
સરકારન ેમળી, અન ે

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
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કરવામા ંઆવી ? 
--------- 

પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમે ેૂ  
૨૫૨૩૬ ી ચદંન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની મા યિમક, 
ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ કેટલી છે, 

  (૧)  
પાટણ મહસાણાે  
૦૨ ૦૩  

 (૨) ઉકત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલુ ં
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફીકસ પગારથી ભરાયેલ છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને (૪)  સામેલ પ ક મુજબ 
-ખાલી જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ઉમેદવારો 
ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે  
  

પ ક 
(૧) પાટણ િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનું નામ  

મંજર ૂ
થયેલ 
જ યા 

ભરાયેલ 
કલ ુ

જ યા 
સીધી 

ભરતીથી 
ફીકસ 

પગારથી 

ખાલી 
જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨)  ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક) (વગ-૩) ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ-૩) ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૭ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩) ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
૫ વગ-૪  ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

કલુ  ૧૮ ૦૫ ૦૩ ૦૨ ૧૩  
(૨) મહસાણાે  િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનું નામ 

મંજર ૂ
થયેલ 
જ યા 

ભરાયેલ 
કલ ુ

જ યા 
સીધી 

ભરતીથી 
ફીકસ 

પગારથી 
બઢતી 

ખાલી 
જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨)  ૦૩ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક) (વગ-૩) ૧૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૪ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ-૩) ૧૬ ૦૯ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૭ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩) ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨ 
૫ વગ-૪  ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 કલુ  ૩૭ ૧૪ ૧૧ ૦૧ ૦૨ ૨૩ 

--------- 
મોડાસા તાલુકાના મુલોચ ગામે સોલાર લા ટ 

૨૫૨૪૩ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે  (મોડાસા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ાના મોડાસા તાલુકાના મુલોચ ગામ ે સોલાર લા ટ 
િબનખેતી કયા વગર થાપવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત સાચી 
છે, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તે અ વયે જવાબદારો સામે શી  
કાયવાહી કરવામા ંઆવી ? 

  (૨) જવાબદારો સામ ે િશ ા મક કાયવાહી કરવા 
જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૬૬ હેઠળ નોટીસો કાઢી 
સુનવણીની કાયવાહી ચાલુ છે. જમીનની અનાિધકૃત 
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તબદીલી બાબતે મામલતદાર ી, મોડાસા ારા 
ગણોતધારાની કલમ-૮૪(સી) હેઠળ કાયવાહી કરી હકમો ુ
કરેલ છે. જ ે નાયબ કલેકટર ી, મોડાસાની કચેરીએ 
ગણોતધારાની કલમ-૭૬-ક હેઠળ અવલોકનમાં લેવાના 
થતા હોઈ જવાબદારો સામે નોટીસો કાઢી સુનાવણીની 
કાયવાહી ચાલુ છે. 

ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ િજ ામાંૂ  ન ધાયેલ બેરોજગારો 
 

૨૫૩૧૪ ી પંુ ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અન ેજનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા િશિ ત ૂ
અને અધ િશિ ત બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
િજ ાનું નામ િશિ ત અધ 

િશિ ત 
કલુ  

ગીર સોમનાથ ૯૦૭૫ ૧૬૯ ૯૨૪૪ 
જનાગઢૂ  ૧૪૫૭૯ ૫૨૨ ૧૫૧૦૧  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર ઉ ત 
િજ ાવાર કેટલા િશિ ત અને કેટલા અધ િશિ ત 
બેરોજગારોને નોકરી પૂરી પાડવામાં આવી,અને 

  (૨)  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
િજ ાનંુ નામ 

િશિ ત અધ 
િશિ ત 

િશિ ત અધ િશિ ત 

ગીર સોમનાથ ૩૭૪૮ ૭૦૧ ૪૦૨૮ ૩૦૦ 
જૂનાગઢ ૩૨૩૫ ૪૫૦ ૩૦૦૮ ૧૪૪   

 (૩) ઉ ત નોકરી પૂરી પાડવામાં આવી તે પૈકી 
િજ ાવાર કેટલાને સરકારી અન ે કેટલાન ે ખાનગી નોકરી 
પૂરી પાડવામાં આવી ? 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ મારફત ૂ
આપવામાં આવેલ સરકારી અને ખાનગી રોજગારી 

 સરકારી* ખાનગી 
ગીર સોમનાથ ૧૮૯ ૮૫૮૮ 
જનાગઢૂ  ૦ ૬૮૩૭ 

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

--------- 
મનગર િજ ામાં પવનચ ી માટ જમીન મેળવવાની અર ઓ ે  

૨૪૦૦૭ ી રાઘવ ભાઈ પટલે   ( મનગર ા ય) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમા ં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) ૨૯૬. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) ૯૮. 

 (૩) કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામાં 
આવી? 

  (૩) ૯૮ અરજદારોન ે હે.૪૪૧-૦૦-૦૦ જમીન 
ફાળવવામા ંઆવેલ છે.  

--------- 
ડાંગ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૫૪ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૨   (૧) ૧૧૪ 
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વષમાં ડાંગ િજ ામાં રા ય સરકારની િનરાધાર વૃ ધ સહાય 
યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અન ે   (૨) ૯૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૮,૦૦,૫૦૦/- 

--------- 
આણંદ અને નમદા િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 

૨૫૩૩૪ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મહસુલે  મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં આણંદ અને નમદા િજ ામાં ખોટા વિસયતનામા 
બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટૂ લી ફ રયાદો 
સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) આણંદ િજ ામા-ં૧  અન ે
  નમદા િજ ામા-ં૨ એમ કલુ -૩ ફ રયાદો મળી. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૨)   

 આણંદ િજ ાની ફ રયાદ અ વય ે સીટમા ં
મે.મહેસૂલ સિચવ ી (િવવાદ) અમદાવાદના 
હકમ નંુ .આણંદ/હકપ/ 
મિવિવ/૨૩૯/૨૦૧૬થી કેસ રીમાંડ કરવામા ં

આવેલ. જ ે અંગે કલેકટર ી ારા RTS 
રીમા ડ/કેસ ન.ં૨૯૭/૧૭, તા.૧૫/૬/૧૯ 
થી િવલ અંગેની ફેરફાર ન ધ નામંજર કરવામા ંૂ
આવેલ છે.  

 નમદા િજ ાની ફ રયાદ અ વયે િજ ા જમીન 
તકેદારી કેસ ન.ં૩/૨૦૧૮થી તપાસ કરી મોજ ે
બખર તા.ગ ડે રની વસીયતની ન ધ ન.ં૬૭૦, 
તા.૭/૧૦/૨૦૦૮ રીવીઝનમા ં લેવા 
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ િનણય કરેલ છે.  
જનેા આધારે ન ધ રીવીઝન કેસ 
નં.૦૧/૨૦૨૦થી  સદરહ ન ધની રીવીઝનની ું
કાયવાહી હાલ સુનાવણી હેઠળ છે, અન ે  મોજ-ે
સુલતાનપુરા, તા.નાંદોદની વસીયતની ન ધ 
નં.૨૬૦, તા.૨૮-૧૨-૧૯૯૩ બાબતે હાલ 
તપાસની કાયવાહી ચાલ ુછે.  

--------- 
રા યમાં બાંધકામ મજરોનાૂ  વે ફર ફડમાં સેસની જમા રકમે ં  

૨૫૩૭૬ ી મંગળભાઈ ગાિવત  (ડાંગ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સસેના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કુલ કેટલી રકમ જમા થયેલ છે, અન ે

  (૧) કલ ુ .૨,૮૮૦.૫૦ કરોડ 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર ડાંગ અન ેભ ચ િજ ાઓમા ંિજ ાવાર બાંધકામ 
મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંૂ
આ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ડાંગ અન ેભ ચ 
િજ ામા ં છે ા બે વષમાં વષવાર બાંધકામ મજરોના ક યાણ ૂ
માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છે. 

ડાંગ ભ ચ 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૨૮.૨૪ ૨૦૧૮ ૧૧૩.૨૭ 
૨૦૧૯ ૦.૧૦ ૨૦૧૯ ૮૦.૮૧ 



તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 

અતારાંિકત ો 

 476 

કલુ  ૨૮.૩૪ કલુ  ૧૯૪.૦૮   
--------- 

ક છ િજ ામાં તાલુકાવાર પશુિચ ક સકની ખાલી જ યાઓ 
૨૫૨૧૧ ી ુમનિસંહ ડે   (અબડાસા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા પશુિચિક સકની જ યાઓ 
ખાલી છે, 

  (૧)  
અ. નં તાલુકાનું નામ પશુિચ ક સકની ખાલી 

જ યાની સં યા 
૧ ભુજ ૦૬ 
૨ માંડવી ૦૧ 
૩ મું ા ૦૧ 
૪ અં ર ૦૦ 
૫ ગાંધીધામ ૦૦ 
૬ ભચાઉ ૦૧ 
૭ રાપર ૦૫ 
૮ નખ ાણા ૦૫ 
૯ અબડાસા ૦૩ 

૧૦ લખપત ૦૩ 
કલુ  ૨૫  

 (૨) ઉ ત જ યાઓ યારથી ખાલી છે,   (૨) પ ક-બ મુજબ. 
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ રહેવાના શા કારણો છે, 
અન ે

  (૩) પશુિચિક સા અિધકારીઓની બદલી, બઢતી, 
વયિનવૃિ  તથા અ ય જ યાએ સીધી પસંદગીથી િનમણૂક 
થતાં જ યાઓ ખાલી રહેવા પામે છે. 

 (૪) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યા ં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) શ ય તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે 

પ ક-બ 
અ.નં. તાલુકો પશુ દવાખાનાનું નામ ખાલી જ યાની તારીખ 

પશુ દવાખાના, લોડાઇ તાઃ ૧૬-૦૮-૨૦૧૪ 
ફરતુ પશુદવાખાનુ ખાવડા બ ી તાઃ ૦૧-૦૧-૧૯૯૦ 
પશુ દવાખાના, િભર ડયારાં  તાઃ ૦૪-૧૨-૨૦૧૩ 
પશુ દવાખાના, કકમાુ  તાઃ ૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 

તાઃ ૨૮-૦૨-૨૦૧૧ 

૧ ભુજ 

ટ ઉછેર કે  ઢોરી 
તાઃ ૦૪-૧૧-૨૦૧૫ 

૨ માંડવી પશુ દવાખાના, માંડવી તાઃ ૦૧-૦૫-૨૦૧૮ 
૩ મું ા પશુ દવાખાના, ભ ે ર તાઃ ૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 
૪ ભચાઉ પશુ દવાખાના, ચોબારી તાઃ ૧૬-૦૮-૨૦૧૪ 

પશુ દવાખાના, રાપર તાઃ ૧૨-૦૮-૨૦૧૫ 
પશુ દવાખાના, િક ડયાનગર તાઃ ૧૨-૦૮-૨૦૧૫ 
પશ ુદવાખાના, ભીમાસર તાઃ ૦૫-૧૧-૨૦૧૫ 
પશુ દવાખાના, ગાગોદર તાઃ ૧૨-૦૮-૨૦૧૫ 

૫ રાપર 

પશુ દવાખાના, બાલાસર તાઃ ૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 
પશુ દવાખાના, િનરોણા તાઃ ૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 
પશુ દવાખાના, સુખપર રોહા તાઃ ૨૪-૦૨-૨૦૧૫ 
પશુ દવાખાના, ને ા તાઃ ૧૯-૦૮-૨૦૧૯ 
પશુ દવાખાના, મંજલ તાઃ ૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 

૬ નખ ાણા 

ઘિન  પશુસુધારણા યોજના, ભુજ, તાઃ ૦૪-૧૧-૨૦૧૫ 
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અ.નં. તાલુકો પશુ દવાખાનાનું નામ ખાલી જ યાની તારીખ 
જથૂ મથક-િવથોણ 
પશુ દવાખાના, નલીયા તાઃ ૦૬-૧૧-૨૦૧૮ 
પશુ દવાખાના, કોઠારા તાઃ ૧૬-૦૮-૨૦૧૪ ૭ અબડાસા 
બકરા સંવધન ફામ, નલીયા તાઃ ૨૧-૦૯-૨૦૧૫ 
પશુ દવાખાના, માતાના મઢ તાઃ ૧૭-૦૮-૨૦૧૩ 
પશુ દવાખાના, ધડલીુ  તાઃ ૧૯-૦૮-૨૦૧૩ ૮ લખપત 

પશુ દવાખાના, પા ો તાઃ ૧૬-૦૮-૨૦૧૪ 
કલ ખાલી જ યા ુ - ૨૫ 

--------- 
 

સુર નગર અને પોરબંદરે  િજ ામાં ઘરથાળના લોટની મળેલ અર ઓ 
 

૨૪૮૮૨ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય ામ ગૃહિનમાણ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર સુરે નગર અને પોરબંદર િજ ામા ં
તાલુકાવાર ઘરથાળના લોટ મળેવવા કેટલી અર ઓ 
મળી, 

  (૧) પ ક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ વષવાર, તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજર અન ે કેટલી અર ઓ કયા કારણસર ૂ
નામંજર કરીૂ , 

  (૨) પ ક-૨ મુજબ 

 (૩) વષવાર, તાલુકાવાર મંજર અર ઓ પૈકી ૂ
કેટલાન ે લોટનો કબ  સ પવામા ંઆ યો, અન ે

  (૩) પ ક-૩ મુજબ 

 (૪) બાકી રહેલાન ે યાં સુધીમાં લોટનો કબ  
સ પવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) સુરે નગર િજ ામા ંલખતર અન ેમુળી તાલુકામા ં
ગામતળ નીમ થયેથી, વઢવાણ તાલુકામાં દબાણ દૂર 
થયેથી બનતી વરાએ કબ  સ પવામાં આવશ.ે ચુડા 
તાલુકામાં ૧૩  લાભાથ ઓને બનતી વરાએ કબ  
સ પવામા ંઆવશ.ે દસાડા તાલુકામા ં૮ લાભાથ ઓ કબ  
લેવા માંગતા નથી અને ૨૫ ગામતળ દબાણ દરૂ થયેથી 
બનતી વરાએ સ પવામાં આવશ.ે 
પોરબંદર િજ ામા ં કોઈ લાભાથ ને લોટનો કબ  
સ પવાનો બાકી નથી.  

 
પ ક-૧ 

ઘરથાળ લોટ મેળવવા મળેલ અર ઓની સં યા 
િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો 

૧-૧-૨૦૧૮ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૧-૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
૧ મુળી ૯૩ ૭ 
૨ થાનગઢ ૦ ૦ 
૩ ચોટીલા ૮ ૦ 
૪ સાયલા ૦ ૦ 
૫ ચુડા ૧૬ ૨૨ 
૬ વઢવાણ ૧૨૭ ૧૦૬ 
૭ લ બડી ૦ ૦ 
૮ લખતર ૨૦ ૭૨ 
૯ દસાડા ૧૫૧ ૦ 

૧૦ ાંગ ા ૦ ૧૦૮ 

સુરે નગર 

કુલ ૪૧૫ ૩૧૫ 
પોરબંદર ૧ પોરબંદર ૨ ૪૯ 
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૨ રાણાવાવ ૦ ૦૦ 
૩ કુિતયાણા ૮૩ ૦ 

કુલ ૮૫ ૪૯ 
એકદર કુલં  ૫૦૦ ૩૬૪ 

 
 
 

પ ક-૨ 
મંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  નામંજર કરલ અર ઓની સં યાૂ ે  

િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો ૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

અર ઓ નામંજર કરવાના ૂ
કારણો 

૧ મુળી ૩૦ ૨ ૬૩ ૫ 
સરકાર ીની યોજનામા ં
ન ી થયેલ માપદંડમા ં
પા તા ધરાવતા ન હોવાથી 

૨ થાનગઢ ૦ ૦ ૦ ૦  
૩ ચોટીલા ૮ ૦ ૦ ૦  
૪ સાયલા ૦ ૦ ૦ ૦  
૫ ચુડા ૧૬ ૧૩ ૦ ૯ 

૬ વઢવાણ ૪૫ ૦ ૪૯ ૦ 

સરકાર ીની યોજનામા ં
ન ી થયેલ માપદંડમા ં
પા તા ધરાવતા ન હોવાથી 

૭ લ બડી ૦ ૦ ૦ ૦  
૮ લખતર ૩ ૦ ૫ ૦ 

સુરે નગર 

૯ દસાડા ૪૪ ૦ ૧૦૭ ૦ 

સરકાર ીની યોજનામાં 
ન ી થયેલ માપદંડમાં 

પા તા ધરાવતા ન હોવાથી 
 ૧૦ ાંગ ા ૦ ૦ ૦ ૦  
  કુલ ૧૪૬ ૧૫ ૨૨૪ ૧૪  

૧ પોરબંદર ૨ ૪૩ ૦ ૬ 
૨ રાણાવાવ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ કુિતયાણા ૮૩ ૦ ૦ ૦ 

સરકાર ીની યોજનામાં 
ન ી થયેલ માપદંડમાં 
પા તા ધરાવતા ન હોવાથી પોરબંદર 

કુલ ૮૫ ૪૩ ૦ ૬  
એકદર કુલં  ૨૩૧ ૫૮ ૨૨૪ ૨૦  

પ ક-૩ 
મંજર અર ઓ પૈકી લોટનો કબ  સ પવામાંૂ  

આવેલ તેની સં યા 
િજ ાનંુ નામ મ તાલુકો 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ મુળી ૮ ૨ 
૨ થાનગઢ ૦ ૦ 
૩ ચોટીલા ૮ ૦ 
૪ સાયલા ૦ ૦ 
૫ ચુડા ૧૬ ૦ 
૬ વઢવાણ ૨૬ ૦ 
૭ લ બડી ૦ ૦ 
૮ લખતર ૩ ૦ 
૯ દસાડા ૧૧ ૦ 

૧૦ ાંગ ા ૦ ૦ 

સુરે નગર 

કુલ ૭૨ ૨ 
૧ પોરબંદર ૨ ૪૩ 
૨ રાણાવાવ ૦ ૦ 
૩ કુિતયાણા ૮૩ ૦ 

પોરબંદર 

 કુલ ૮૫ ૪૩ 
એકદર કુલં  ૧૫૭ ૪૫ 

--------- 
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અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં ે િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના 
૨૬૪૩૯ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧)  તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ંઅમદાવાદ શહેર અન ે િજ ામા ંવૃ ધ સહાય અંગેની 
કેટલી અર ઓ મળી,  

  (૧) ૬૭૭૯ 

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

  (૨) મંજરૂ -૬૧૪૪ 
  નામંજરૂ -૫૯૨ 
 

 (૩) ઉ ત અર ઓ નામંજર થવાના કારણો શા ંછેૂ ?   (૩)  
મ નામંજર થવાૂ ના કારણો 
૧ િનયત આવક કરતાં આવક વધુ હોવાથી 
૨ પુ ત વયનો પુ  હોવાથી 
૩ મર ઓછી હોવાથી 
૪ થળે રહેતા ન હોવાથી  

--------- 
 

સુરત િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૩૯૨૯ ી હષ સંઘવી (મજરાૂ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, સુરત ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૦૯૩૯ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૨૨૯૪૮ 

--------- 
 

રા યમાં બાંધકામ મજરોના વે ફર ફડમાં સેસની જમા રકમૂ ે ં  
૨૫૨૬૫ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સેૂ સના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમા થયેલ છેુ , અન ે

  (૧) કલ ુ .૨,૮૮૦.૫૦ કરોડ 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર અમદાવાદ અન ે વડોદરા િજ ાઓમાં િજ ાવાર 
બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ ૂ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ અન ે
વડોદરા િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર બાંધકામ મજરોના ૂ
ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છે. 

અમદાવાદ વડોદરા 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૧૫૩૧.૭૩ ૨૦૧૮ ૩૨૨.૦૨ 
૨૦૧૯ ૬૮૬.૪૫ ૨૦૧૯ ૨૫૪.૮૧ 

કલુ  ૨૨૧૮.૧૮ કલુ  ૫૭૬.૮૩  
--------- 

 
અમરલી અને દેવભૂિમ ારકાે  િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૩૧૮ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની 
મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક અન ે િનવાસી શાળાઓ 
કેટલી છે, 

  (૧) અમરેલી   –  ૦૫ 
  દેવભૂિમ ારકા –  ૦૧ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલુ ં
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયલે છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને  (૪) સામેલ પ ક મુજબ 

 
પ ક 

અમરલી િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતે ેૂ  
ભરાયેલ પૈકી 

મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) 
મંજર થયેલ ૂ

જગા 
ભરાયેલ કુલ 

જગા 
સીધી 

ભરતીથી 
ફી સ 

પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં 
સુધીમાં ભરવામાં 

આવશ?ે 

૧ આચાય (વગ.૨) ૩ ૩ ૧ ૦ ૦ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ.૩ ) ૫ ૨ ૦ ૦ ૩ 
૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક)(વગ.૩) ૧૭ ૦ ૦ ૦ ૧૭ 
૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩) ૨૨ ૧૨ ૧૨ ૦ ૧૦ 
૫ વગ-૪ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 
 કુલ ૪૮ ૧૮ ૧૪ ૦ ૩૦ 

સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી 

ઉમેદવાર મળેથી 
ભરવામાં 
આવશે. 

 
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) 

મંજર થયેલ ૂ
જગા 

ભરાયેલ કુલ 
જગા 

સીધી 
ભરતીથી 

ફી સ 
પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં 
સુધીમાં ભરવામાં 

આવશ?ે 

૧ આચાય (વગ.૨) ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ.૩ ) ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ 
૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક)(વગ.૩) ૫ ૦ ૦ ૦ ૫ 
૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩) ૬ ૦ ૦ ૦ ૬ 
 કુલ ૧૩ ૨ ૧ ૧ ૧૧ 

સીધી ભરતી 
અને બઢતીથી 

ઉમેદવાર મળેથી 
ભરવામાં 
આવશે. 

--------- 
 

વડોદરા િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૩૯૦૩ ી શૈલેષભાઈ મહતાે  (ડભોઈ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, વડોદરા ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૭૫૧૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૨૭૩૦૦ 

--------- 
 

જનાગઢ અને ડાંગૂ  િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 
૨૫૩૦૧ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે   (૧) શૂ ય. 
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વષમાં વષવાર જનાગઢ અન ે ડાંગૂ  િજ ામાં ખોટા 
વિસયતનામાં બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 
 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  નથી. 

--------- 
 

ડાંગ િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૮૫૫ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા ૨ 
વષમાં ડાંગ િજ ામા ંરા ય સરકારની િનરાધાર વૃ  સહાય 
યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે. 

  (૧) ૧૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૯૪ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) . ૮,૦૦,૫૦૦/- 

--------- 
મહીસાગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 

૨૩૯૨૧ ી ેશકમાર સેવકુ  (લુણાવાડા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહીસાગર િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ ય,ુ અન ે

  (૧) ૧૫ 

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

  (૨) ૩૨૫૯ 

 
મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં એન. .ઓ.ની જમીન મેળવવા મળેલ અર ઓ  

૨૫૨૮૮ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મેહસૂલ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં એન. .ઓ. 
સં થાઓ ારા શૈ િણક અન ે સેવાકીય હેતુ માટે જમીન 
મેળવવા કલ કેટલી અર ઓ મળીુ , 

  (૧)  
િજ ો મળેલ અર ઓ 
મનગર ૩૧ 

રાજકોટ ૧૩  
 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨)  

િજ ો મંજરૂ  કરલ અર ઓે  
મનગર ૦ 

રાજકોટ ૦  
 (૩) મંજર અર ઓ પૈકી કઈ એનૂ . .ઓ.ને કેટલી 
જમીન ગૌચરમાંથી ફાળવવામાં આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

સુર નગર િજ ામાં સર વતી સાધના યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે ે  
૨૩૯૭૭ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

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

  (૧) ૯૧૦ 
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મળી, 
 (૨) તે પૈકી કેટલી મંજર કરવામા ંઆવીૂ , અને   (૨) ૯૧૦ 
 (૩) કેટલી સાયકલ આપવામા ંઆવી?   (૩) ૯૧૦ 

--------- 
 
 

સાબરકાંઠા િજ ામાં મ હલા દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓને સરકારી જમીન આપવા બાબત 
૨૪૦૨૦ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યમાં મ હલા દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓન ે
(દૂધઘર) હેતુ માટે સરકારી પડતર જમીન આપવાની કોઈ 

ગવાઈ કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ સાબરકાંઠા િજ ામા ં
કેટલી જમીનની ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

આણંદ િજ ામાં આવેલ સમરસ છા ાલયો 
૨૩૯૭૧ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર  (ઉમરેઠ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) આણંદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ કેટલા સમરસ છા ાલયો ચાલ ેછે, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) આ સમરસ છા ાલયોની િતવાર મા ય 
સં યા કેટલી છે, 

 

 (૩) આ સમરસ છા ાલયોમા ંવષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં
કેટલા િવ ાથ ઓને િતવાર વેશ આપેલ છે, અને 

 

 (૨) અને (૩)  
 SC ST OBC EBC કલુ  
મા ય 
સં યા 

૭૪ ૧૫૨ ૨૨૨ ૫૨ ૫૦૦ 

વેશ 
આપેલ 
સં યા 

૬૨ ૧૪૩ ૨૧૪ ૫૦ ૪૬૯ 

 
 (૪) સમરસ છા ાલયમાં શું સગવડો આપવામા ં
આવે છે? 

  (૪) અિત આધુિનક સુિવધાયુ ત રહેઠાણ, ભોજન, 
સફાઈ અને િસ યુરીટીની સગવડતા િવના મૂ યે આપવામા ં
આવે છે. 

--------- 
 

અમરલી ે િજ ા રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૩૯૦૦ ી કાંિતભાઈ બલર  (સુરત-ઉ ર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, અમરેલી ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૧૨૮૮૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૩૮૫૭ 

--------- 
 

અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 
૨૩૯૨૬ ી રાકશભાઈ શાહ ે  (એલીસ ીજ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક   (૧) ૪૭ 
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વષમાં અમદાવાદ િજ ા િવિનમય કચેરી ારા કેટલા 
ઔ ોિગક ભરતી મળેાનું આયોજન કરવામાં આ ય,ુ અન ે
 (૨) આ ભરતી મેળામા ં કેટલા ઉમેદવારોન ેરોજગારી 
આપવમાં આવી? 

  (૨) ૧૯૮૧૧ 

--------- 
 

અમદાવાદ િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 
૨૩૯૨૭ ી ભુપે ભાઈ પટલે  (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૪૭ 

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

  (૨) ૧૯૮૧૧ 

--------- 
 

અમરલીે  િજ ામાં રઈન ફ વોટર હારવે ટ ગ ટ ચર િસ ટમ યોજનાે  
૨૫૩૨૩ ી અંબરીષ ડર ે  (રાજલાુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી િજ ામા ંતાલુકાવાર રેઈન ફ વોટર 
હારવે ટ ગ ટ ચર િસ ટમ યોજના અ વય ે કેટલા 
યિ તઓએ આ યોજનાનો લાભ લીધો, 

 

 (૨) તે અ વયે કઈ એજ સીને કેટલી પાણીની 
ટોરેજ ટાંકીઓ બાંધકામ અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં

આવી, 

 

 (૩) ઉ ત પાણીની ટોરેજ ટાંકી કેટલી કેપેસીટીની 
બાંધવામાં આવે છે, અન ે

 

 (૪) ઉ ત ટોરેજ કેપેસીટીમાં છે  ે યારે કેટલો 
વધારો કરવામા ંઆવેલ છે? 

 

 (૧), (૨), (૩) અને (૪)  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંઅમરેલી 
િજ ામાં રેઈન ફ વોટર હારવે ટ ગ ટ ચર િસ ટમ 
યોજના અ વયે વરસાદી પાણી સં હના ટાંકા મંજર ૂ
કરવામા ંઆવેલ ન હોવાથી  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

પંચમહાલ અને મહીસાગર િજ ામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  
૨૪૨૧૪ ી જઠાભાઈ ભરવાડે  (શહેરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ામીણ િવ તારમા ંનળ ડાણમા ંવધારો કાય મ 
હેઠળ પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક 
પેયજળ યોજનાઓ અ વયે પંચમહાલ િજ ાના શહેરા, 
ગોધરા અને મ હસાગર િજ ાના લુણાવાડા તાલુકાની 
જથેરીબાર ગામ ેકેટલી યોજનાઓ મંજર કરીૂ , અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પંચમહાલ 
િજ ાના શહેરા તાલુકામા ં ૦૨ યોજનાઓ તથા ગોધરા 
તાલુકામાં ૧૧ યોજનાઓ મંજર કરી છેૂ . મ હસાગર િજ ાના 
લુણાવાડા તાલુકાના જથેરીબાર ગામ ે નલ સ ે જલ યોજના 
હેઠળ સવની કામગીરી હાથ ધરી યોજના બનાવવામા ંઆવી 
રહેલ છે. 

 (૨) ઉ ત મંજર કરેલ યોજનાઓની કલ અંદાિજત ૂ ુ
રકમ કેટલી છે? 

  (૨)  
મ તાલુકો મંજર કરલ યોજનાની અંદા ત ૂ ે

રકમ  
( . લાખમાં) 

૧ શહેરા ૨૯.૮૭ 
૨ ગોધરા ૭૭.૨૯ 
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કલઃુ - ૧૦૭.૧૬  
--------- 

 
મોરબી અને વલસાડ િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 

૨૫૨૮૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા  (વાંકાનેર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મોરબી અને વલસાડ િજ ામાં ખોટા 
વિસયતનામા બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

રા યમાં બાંધકામ મજરોના વે ફર ફડમાં સેસની જમા રકમૂ ે ં  
૨૫૩૩૮ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સેસના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમા થયેલ છેુ , અન ે

  (૧) .૨૮૮૦.૫૦ કરોડ. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ાઓમાં િજ ાવાર બાંધકામ 
મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંૂ
આ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અન ે
ખેડા િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં વષવાર બાંધકામ મજરોૂ ના 
ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છે. 

આણંદ ખેડા 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૭૨.૧૩ ૨૦૧૮ ૮૬.૧૩ 
૨૦૧૯ ૧૨૧.૮૫ ૨૦૧૯ ૨૬.૯૨ 

કુલ ૧૯૩.૯૮ કુલ ૧૧૩.૦૫  
--------- 

 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 

 
૨૫૩૩૦ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામા ંખોટા વિસયતનામા ં
બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેૂ ટલી ફ રયાદો 
સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે યારે શું કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  નથી. 

--------- 
 

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 
 

૨૫૨૯૩ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં
ખોટા વિસયતનામા ંબનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની ૂ

  (૧) શૂ ય. 
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કેટલી ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અન ે
 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 
 

ખેડા અને ભ ચ િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 
 

૨૫૩૪૫ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ખેડા અને ભ ચ િજ ામાં ખોટા 
વિસયતનામાં બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) ખેડા િજ ામાં વિસયત(વીલ)થી ખેડત બનેલ ૂ
હોય તેવા િક સાની સં યા -૦૧ (એક) છે.  
ભ ચ િજ ામા ંમા હતી શૂ ય છે. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ખેડા િજ ામા ં મોજ.ે ચકલાસીપાટ , તા. 
નડીયાદના સ.નં. ૧૬૦૫ વાળી જમીનમાં કલેકટર ીની 
કચેરીના  
તા.૩૦-૦૬-૧૮ ના હકમથી કલમ ુ ૭૨(એ) હેઠળ 
મામ ી, નડીયાદ ને અિધકૃત કરી ગણોત ધારાની કલમ-
૬૩ હેઠળ તપાસ કરવા હકમ કરેલ છેુ . આ જમીન ઉપર 
કલેકટર ીની કચેરીના તા.૨૪-૦૫-૧૮ ના હકમથી કામ ુ
ચલાઉ મનાઈ હકમ આપેલ છેુ .   
ભ ચ િજ ામા ં  ઉપિ થત થતો નથી. 

 
--------- 

 
મ હસાગર િજ ામાં ઔ ોિગક ભરતી મેળાનું આયોજન 

 
૨૩૯૨૦ ી કબેરભાઈ ડ ડોરુ  (સંતરામપુર) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

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

  (૧) ૧૫ 

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

  (૨) ૩૨૫૯ 

 
--------- 

 
પાલનપુર તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ  

 
૨૩૯૫૫ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ામીણ 
િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ 
યોજનાઓ અ વયે બનાસકાંઠા િજ ાના પાલનપુર 
તાલુકામાં છે ા એક વષમા ં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી ુ
યોજનાઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૩૦ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અંદાિજત ૂ ુ   (૨) . ૧૧૭.૦૫ લાખ 
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િકમત કેટલી છેં ? 
 

--------- 
 
 
 

રા યમાં બાંધકામ મજરોના વે ફર ફડમાં સેસની જમા રકમૂ ે ં  
૨૫૨૯૫ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સેસના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમા થયેલ છેુ , અન ે

  (૧) .૨૮૮૦.૫૦ કરોડ. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર દેવભૂિમ ારકા અને પોરબંદર િજ ાઓમા ં
િજ ાવાર બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ૂ
ખચ કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ ારકા 
અને પોરબંદર િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં વષવાર બાંધકામ 
મજરોના ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છેૂ . 

દેવભૂિમ ારકા પોરબંદર 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ ( .લાખમાં) 

૨૦૧૮ ૨૯.૪૪ ૨૦૧૮ ૧૨.૫૦ 
૨૦૧૯ ૬૪.૦૦ ૨૦૧૯ ૨૫.૧૨ 

કુલ ૯૩.૪૪ કુલ ૩૭.૬૨  
--------- 

 
તાપી િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૮૫૭ ી અરિવંદ રાણા  (સુરત-પૂવ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૧૦૧૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અર ઓ મંજર કરીૂ , અને   (૨) ૮૦૦ 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩) .૩૮,૫૭,૭૫૦/- 

 
--------- 

 
ધોળકા તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હેઠળ મંજર યોજનાઓૂ  

૨૩૯૫૯ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૦૬ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૯૪.૫૭ લાખ 

 
--------- 

 
મહસાણા િજ ા રોજગાર કે ચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 

૨૩૮૯૦ ી કરશનભાઈ સોલંકી  (કડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની િ થિતએ િજ ા 
રોજગાર કચેરી, મહેસાણા ખાતે કેટલા રોજગારવાં છઓ ુ
ન ધાયેલ છે, અન ે

  (૧) ૨૨૧૪૭ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવી ુ ? 

  (૨) ૭૨૩૧ 

--------- 
 
 
 

જનાગઢ અને ભ ચ િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનોૂ  
૨૫૨૯૭ ી ભીખાભાઇ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢૂ  
અને ભ ચ િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા અંધજન બેરોજગાર 
છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 
અંધજન બેરોજગારની સં યા 

જનાગઢૂ  ૨૦ 
ભ ચ  ૧૦  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

જનાગઢૂ  ૦ ૦ 

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રોજગાર િવિનમય કચેરી, જનાગઢૂ  અને ભ ચ મારફત 
અંધજનોન ેઆપવામાં આવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

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

૨૫૩૮૦ ી અનંતકમાર પટલુ ે  (વાંસદા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સેસના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમા થયેલ છેુ , અન ે

  (૧) .૨૮૮૦.૫૦ કરોડ. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર નવસારી અન ેછોટાઉદેપૂર િજ ાઓમાં િજ ાવાર 
બાંધકામ મજરોના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ ૂ
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી અન ે
છોટાઉદેપૂર િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર બાંધકામ 
મજરોના ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છેૂ . 

નવસારી છોટાઉદેપૂર  
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૯૮.૮૪ ૨૦૧૮ ૮૪.૩૨ 
૨૦૧૯ ૧૮૧.૩૪ ૨૦૧૯ ૧૧.૯૦ 

કલુ  ૨૮૦.૧૮ કલુ  ૯૬.૨૨  
--------- 

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ગૌચર બાબત 
૨૫૨૧૭ ીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામા ં કેટલા ગામોમા ં રા ય સરકારે ઠરાવેલ 
લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 

બનાસકાંઠા ૧૧૬૫ 
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ક છ  ૩૧૨  
 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉકત િ થિતએ થયેલ છે ? 

  (૨) તા.૧-૪-૨૦૧૫ ની ગૌચર નીિત અનુસાર 
ગૌચર ફાળવણીનુ ંિનયમન કરવામાં આવે છે. 

--------- 
 

જૂનાગઢ િજ ામાં પશુપાલન િશિબરનું આયોજન 
૨૫૩૦૪ ી બાબુભાઇ વા  (માંગરોળ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર જનાગઢ િજ ામા ં તાલુકાવાર કેટલી ૂ
પશપુાલન િશિબરનુ ંઆયોજન કરવામાં આ યુ.ં અન ે

  (૧)  
તા. ૦૧.૦૧.૨૦૧૮ થી  

તા. ૩૧.૧૨.૨૦૧૮ દર યાન 
તા. ૦૧.૦૧.૨૦૧૯ થી  

તા. ૩૧.૧૨.૨૦૧૯ દર યાન 
તાલુકાનંુ નામ તાલુકા 

પશુપાલન 
િશિબરની સં યા 

તાલુકાનંુ 
નામ 

તાલુકા 
પશુપાલન 

િશિબરની સં યા 
ભેસાણ ૦ ભેસાણ ૧ 
જૂનાગઢ ૧ જૂનાગઢ ૧ 
કેશોદ ૧ કેશોદ ૧ 

માળીયા ૧ માળીયા ૧ 
માણાવદર ૧ માણાવદર ૧ 
માંગરોળ ૧ માંગરોળ ૧ 
મદરડા ૦ મદરડા ૧ 
વંથલી ૧ વંથલી ૧ 

િવસાવદર ૦ િવસાવદર ૧ 
કુલ ૦૬ કુલ ૦૯  

 (૨) ઉ ત પશુપાલન િશિબર વાર કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો?  

  (૨)  
તાલુકાનંુ નામ િશબીરવાર ખચ 

. 
તાલુકાનંુ 

નામ 
િશબીરવાર ખચ 

. 
ભેસાણ ૦ ભેસાણ ૧,૦૦,૦૦૦ 
જૂનાગઢ ૧,૦૦,૦૦૦ જૂનાગઢ ૧,૦૦,૦૦૦ 
કેશોદ ૧,૦૦,૦૦૦ કેશોદ ૧,૦૦,૦૦૦ 

માળીયા ૧,૦૦,૦૦૦ માળીયા ૧,૦૦,૦૦૦ 
માણાવદર ૧,૦૦,૦૦૦ માણાવદર ૧,૦૦,૦૦૦ 
માંગરોળ ૧,૦૦,૦૦૦ માંગરોળ ૧,૦૦,૦૦૦ 
મદરડા ૦ મદરડા ૧,૦૦,૦૦૦ 
વંથલી ૧,૦૦,૦૦૦ વંથલી ૧,૦૦,૦૦૦ 

િવસાવદર ૦ િવસાવદર ૧,૦૦,૦૦૦ 
કુલ ૦૬,૦૦,૦૦૦ કુલ ૦૯,૦૦,૦૦૦  

--------- 
બનાસકાંઠા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ સહાય યોજના 

૨૬૮૯૦ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ સન ે
૨૦૧૯ના વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અર ઓ મળલે છે. 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અન ે
૨૦૧૯ના વષમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં િનરાધાર વૃ ધ 
સહાય યોજના હેઠળ કલ ુ ૫૬૫ અર ઓ મળલે છે. 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી અર ઓ નામંજર કરી તેના ૂ
શાં કારણો છે, અન ે

  (૨) નામંજરૂ -૧૧૦ 
મ નામંજરીૂ ના કારણો 
૧ િનયત આવક કરતાં આવક વધુ હોવાથી 
૨ પુ ત વયનો પુ  હોવાથી 
૩ મર ઓછી હોવાથી 

૪ થળે રહેતા ન હોવાથી 
૫ અવસાન થવાથી  
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 (૩) બાકીની અર ઓ યાં સુધીમાં મંજર કરવામા ંૂ
આવનાર છે? 

  (૩) અરજદાર ીઓ પાસેથી આધાર પૂરાવા મ ેથી 
અર ઓનો િનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે 

--------- 
 
 

ભાવનગર િજ ામાં પવનચ ી માટ જમીન મેળવવાની અર ઓે  
૨૩૯૯૮ ી આર.સી.મકવાણા (મહવાુ ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાવનગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં પવનચ ીના હેતુ માટે જમીન 
મેળવવાની કેટલી અર ઓ રા ય સરકારને મળી, 

  (૧) ૮ (આઠ) 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) શૂ ય 

 (૩) કેટલા અરજદારોને કેટલી જમીન ફાળવવામા ં
આવી? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
ગાંધીનગર અને દાહોદ િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૨૫૪ ી સુરશકમાર પટલે ુ ે  (માણસા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
ગાંધીનગર અન ેદાહોદ િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા અંધજન 
બેરોજગાર છે, 

  (૧)  
િજ ો રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 

અંધજન બેરોજગારની સં યા 
ગાંધીનગર ૧૪ 

દાહોદ ૦૭  
 (૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
િજ ો  

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ગાંધીનગર ૦ ૦ 

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, ગાંધીનગર અન ે દાહોદ મારફત 
અંધજનોન ેઆપવામા ંઆવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

--------- 
 

ભાવનગર અને વડોદરા િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 
૨૫૩૨૭ ી કનુભાઇ બારયાૈ  (તળા ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
ભાવનગર અને વડોદરા િજ ામાં યા પો ટીફામ/હેચરી 
માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 
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 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 
 

ગાંધીનગર િજ ામાં વારસાઇ હ  માટની અર ઓે  
૨૪૦૭૨ ી બળદેવ  ઠાકોર  (કલોલ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ામાં વારસાઇ હ  માટેની કેટલી 
અર ઓ આવી, 

  (૧) ૧૧૬૬૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ન ધો પાડવામા ં આવી અને 
કેટલી ન ધો મંજર કરવામાં આવી અને કેટલી ન ધ નામંજર ૂ ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨)  
પાડવામાં આવેલ 

ન ધો 
મંજર ન ધોૂ  નામંજર ન ધોૂ  

૧૧૬૬૨ ૧૦૪૨૧ ૨૮૭  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ ન ધ નામંજર કરવાના કારણો ૂ
શા છે? 

  (૩) વારસાઇની ન ધમા ં પેઢીનામા, સોગંદનામા તથા 
મરણના દાખલા િવગેરે રજ થયેલ ન હોવાના કારણોસર ુ
નામંજર કરવામાં આવેલ છેૂ . 

--------- 
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં પશુિચ ક સકોની ખાલી જ યાઓ  

૨૫૨૨૪ ી નથાભાઇ પટલે  (ધાનેરા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા 
પશુિચિક સકોની જ યા કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને 

  (૧)  
િજ ો ખાલી જ યા સામેલ પ ક 

બનાસકાંઠા ૦૭ પ ક-અ 
સાબરકાંઠા ૦૯ પ ક-બ  

 (૨) ઉ ત જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ંઆવશ?ે   (૨) શ ય તેટલી ઝડપથી ભરવામાં આવશ.ે 
પ ક-અ 

અ.નં. તાલુકો પશુ દવાખાનાનું નામ ખાલી જ યાની તારીખ  
પશુ દવાખાના, માંકડી તા. ૧૬-૦૮-૨૦૧૪ ૧ દાંતા 
પશુ દવાખાના, અંબા  તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૩ 

૨ ધાનેરા પશુ દવાખાના, નાનામેડા તા. ૨૩-૦૮-૨૦૧૩ 
૩ ભાભર પશુ દવાખાના, તેતરવા તા. ૦૪-૦૮-૨૦૧૮ 

પશુ દવાખાના, પાદરડી તા. ૨૦-૦૭-૨૦૧૭ ૪ કાંકરેજ 
પશુ દવાખાના, લ મીપુરા તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૪ 

૫ ડીસા ઘિન  પશુસુધારણા યોજના, બનાસકાંઠા,  
જથૂ મથક-રામપુરા દામા 

તા. ૧૮-૦૫-૨૦૧૮ 

કલ ખાલી જ યાઓ ુ –  ૦૭ 
પ ક-બ 

અ.નં. તાલુકો પશુ દવાખાનાનું નામ ખાલી જ યાની તારીખ  
પશુ દવાખાના, હમતનગરં  તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૪ 
પશુ દવાખાના, ગઢોડા તા. ૧૭-૦૫-૨૦૧૬ 

૧ હમતનગરં  

ઘિન  મરઘા િવકાસ ઘટક-મહેતાપુરા, હમતનગરં  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
પશુ દવાખાના, સોનાસણ તા. ૧૭-૧૨-૨૦૧૩ ૨ ાંિતજ  
પશુ દવાખાના, તખતગઢ તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૪ 

૩ તલોદ પશુ દવાખાના, પંુસરી તા. ૦૩-૦૫-૨૦૧૮ 
૪ ઇડર પશુ દવાખાના, ઇડર તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 

અતારાંિકત ો 

  491 

૫ વડાલી પશુ દવાખાના, ડોભાડા તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૭ 
૬ પોશીના પશુ દવાખાના, પોશીના તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૭ 

કલ ખાલી જ યાઓ ુ –  ૦૯ 
--------- 

 
રાજકોટ અને મનગર િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૨૮૦ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટકારાં ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ 
અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા અંધજન 
બેરોજગાર છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 
અંધજન બેરોજગારની સં યા 

રાજકોટ ૪૪ 
મનગર ૨૨  

 (૨) ઉ ત િ થિત◌ેએ છે ા બે વષમા ં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

રાજકોટ ૦ ૦ 
મનગર ૦ ૦  

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાને 
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રોજગાર િવિનમય કચેરી, રાજકોટ અન ે મનગર 
મારફત અંધજનોને આપવામા ં આવેલ સરકારી નોકરીની 
િવગત શૂ ય છે. 

--------- 
પાટણ અને મહસાણા િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામે  

૨૫૨૩૩ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
પાટણ અન ે મહેસાણા િજ ામા ં કયા પો ટીફામ/હેચરી 
માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

તાપી અને સુરત િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 
૨૫૩૭૪ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સને ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ 
પો ટીફામ/હેચરીન ે માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર 
રાખવાની ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
તાપી અને સુરત િજ ામાં કયા પો ટીફામ/હેચરી માનવ 
વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 
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 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદસેર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 
 

સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં ગેરકાયદસેર પો ટીફામ 
૨૫૨૪૨ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સાબરકાંઠા અને અરવ ી િજ ામાં કયા પો ટીફામ/હેચરી 
માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

૨૩૯૬૧ ી િવવેક પટલે  (ઉધના) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૦૯ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૧૪૮.૧૧ લાખ 

--------- 
ગીર સોમનાથ અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 

૨૫૩૦૮ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ગીર સોમનાથ અન ે છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
ખોટા વિસયતનામા ંબનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની ૂ
કેટલી ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અન ે

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

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

૨૩૯૫૭ ી અરિવંદકમાર પટલુ ે  (સાબરમતી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

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

  (૧) ૦૬ યોજનાઓ 

 (૨) મંજર કરેલ ઉ ત યોજનાઓની કલ અદંા ત ૂ ુ   (૨) . ૯૪.૫૭ લાખ 
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િકમત કેટલી છેં ? 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૨૨૭ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની મા યિમક, 
ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ કેટલી છે, 

  (૧)  
બનાસકાંઠા ક છ 

૦૪ ૦૬  
 (૨) ઉકત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલુ ં
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફીકસ પગારથી ભરાયેલ છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩)  અન ે(૪)  પ ક મુજબ  
 - ખાલી જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ઉમેદવારો 
ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 

પ  ક 
(૧) બનાસકાંઠા િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ 

મંજર થયેલ ૂ
જ યા 

ભરાયેલ કુલ 
જ યા સીધી ભરતીથી ફી સ પગારથી 

ખાલી 
જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨) ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા) (વગ-૩ ) ૧૮ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૧૬ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩ ) ૧૮ ૧૦ ૧૦ ૦૦ ૦૮ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩ ) ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 
૫ વગ-૪ ૦૬ ૦૬ ૦૬ ૦૦ ૦૦ 
 કુલ ૪૮ ૨૩ ૧૮ ૦૫ ૨૫ 

(૨) ક છ િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  
ભરાયેલ પૈકી 

મ જ યાનંુ નામ 
મંજર થયેલ ૂ

જ યા 
ભરાયેલ કુલ 

જ યા સીધી ભરતીથી ફી સ પગારથી બઢતી 
ખાલી 
જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨) ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૪ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા) (વગ-૩ ) ૨૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૬ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩ ) ૨૫ ૦૭ ૦૭ ૦૦ ૦૦ ૧૮ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩ ) ૦૬ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૪ 
૫ સમાજ ક યાણ િનરી ક (વગ-૩ ) ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 
૬ િસિનયર લાક ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 
૭ લાક ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 
૮ વગ-૪ ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 કુલ ૭૩ ૧૨ ૦૯ ૦૧ ૦૨ ૬૧ 

--------- 
અમરલી અને બોટાદ િજ ામાં મયોગીઓના સંતાનો માટ િશ ણ સહાયે ે  

૨૫૩૨૦ ી િવર ભાઈ ઠ મરુ  (લાઠી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરેલી 
અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર બાંધકામ મયોગીઓના 
સંતાનો માટે િશ ણ સહાય મળેવવા છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલી અર ઓ મળી, 

  (૧)  
િજ ો અમરલીે  બોટાદ 

વષ-૨૦૧૮ ૧૦૦૭ ૩૪૯૪ 
વષ-૨૦૧૯ ૧૨૦૫ ૨૯૪૨ 

કુલ ૨૨૧૨ ૬૪૩૬  
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િજ ાવાર, વષવાર કેટલા 

મયોગીઓના બાળકોને િશ ણ સહાય આપવામા ંઆવી, 
  (૨)  

િજ ો અમરલીે  બોટાદ 
વષ-૨૦૧૮ ૬૮૫ ૨૨૦૭ 
વષ-૨૦૧૯ ૦ ૦ 

કુલ ૬૮૫ ૨૨૦૭  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર કેટલી અર ઓ   (૩)  
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પડતર છે, અન ે િજ ો અમરલીે  બોટાદ 
વષ-૨૦૧૮ ૩૦૬ ૧૨૮૭ 
વષ-૨૦૧૯ ૧૨૦૫ ૨૯૪૨ 

કુલ ૧૫૧૧ ૪૨૨૯  
 (૪) પડતર અર ઓનો િનકાલ યાં સુધીમા ં
કરવામા ંઆવશ?ે 

  (૪) િનયમોનુસારની ચકાસણી કરી સ વરે િનકાલ 
કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશ.ે 

--------- 
ગીરસોમનાથ અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૩૧૧ ી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગીર 
સોમનાથ અને દવેભૂિમ ારકા િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા 
અંધજન બેરોજગાર છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ અંધજન 

બેરોજગારની સં યા 
ગીરસોમનાથ  ૧૬ 

દેવભિૂમ ારકા ૦૧  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
િજ ો 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ગીરસોમનાથ  ૦ ૦ 
દેવભિૂમ ારકા ૦ ૦  

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, ગીરસોમનાથ અન ેદેવભિૂમ ારકા 
મારફત અંધજનોન ે આપવામાં આવલે સરકારી નોકરીની 
િવગત શૂ ય છે. 

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

૨૫૨૪૭ ી જશુભાઈ પટલે   (બાયડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમા ં
બાંધકામ મજરોના સેસના કાયદા મુજબ વે ફેર ફડમા ંૂ ં
સેસની કલ કેટલી રકમ જમા થયેલ છેુ , અન ે

  (૧) . ૨૮૮૦.૫૦ કરોડ 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં 
વષવાર અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ાઓમાં િજ ાવાર 
બાંધકામ મજરોૂ ના ક યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચ 
કરવામા ંઆ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામા ં છે ા બે વષમા ં વષવાર બાંધકામ 
મજરોના ક યાણ માટે નીચે મુજબ રકમનો ખચ થયેલ છેૂ . 

અરવ ી સાબરકાંઠા 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
વષ ખચ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૮ ૭૬.૬૮ ૨૦૧૮ ૮૬.૧૫ 
૨૦૧૯ ૩૧.૦૨ ૨૦૧૯ ૯૦.૨૨ 

કુલ ૧૦૭.૭૦ કુલ ૧૭૬.૩૭  
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ડો.આંબેડકર િવદેશ અ યાસ લોન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૯૭૯ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦મા ં અમદાવાદ િજ ામાં ડો.આંબેડકર િવદેશ અ યાસ 
લોન યોજના હેઠળ અનુસિૂચત િતના િવ ાથ ઓની 
કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૭૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમની લોન આપવામાં આવી?   (૨) . ૧૧૪૦.૦૦ લાખ 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 
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૨૫૨૫૭ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગુજરાત પો ટીફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સને ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ 
પો ટીફામ/હેચરીન ે માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર 
રાખવાની ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
અમદાવાદ અન ેગાંધીનગર િજ ામા ંકયા પો ટીફામ/હેચરી 
માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદસેર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 

૨૫૩૪૯ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં મહીસાગર અન ે પંચમહાલ િજ ામાં ખોટા 
વિસયતનામા બનાવી ખેડત ખાતેદાૂ ર બનવા અંગેની કેટલી 
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
િભલોડા અને મેઘરજ તાલુકામાં પીવાના પાણીની યોજના 

૨૬૮૮૩ ડો. અિનલ િષયારા  (િભલોડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ નલ સે જલ 
યોજનામાં અરવ ી િજ ાના િભલોડા અને મેઘરજ 
તાલુકામાં યોજનાની અમલવારી માટે સવની કામગીરી કયા 
તબ ે  છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ નલ સ ે જલ 
યોજનામાં અરવ ી િજ ાના િભલોડા અને મેઘરજ 
તાલુકામાં સવની કામગીરી ગિતમા ંછે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ યાં સુધીમાં ઉ ત તાલુકાઓમાં 
પીવાનું પાણી આપવામાં આવશ,ે અન ે

  (૨) ઉ ત િ થિતએ આગામી ણ વષમાં તબ ાવાર 
પીવાનું પાણી આપવાનુ ંઆયોજન છે. 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમનો ખચ થનાર છે?   (૩) આશરે .૩૩.૦૦ કરોડ 
--------- 

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 
૨૫૨૮૭ ી લલીત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગુજરાત પો ટીફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સને ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ 
પો ટીફામ/હેચરીન ે માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર 
રાખવાની ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં કયા પો ટીફામ/હેચરી 
માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદસેર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

વડોદરા અને સુરત િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  
૨૫૩૬૧ ી જશપાલિસંહ પઢીયાર (પાદરા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વડોદરા 
અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની મા યિમક, 
ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ કેટલી છે, 

  (૧)  
  વડોદરા –  ૦૩ 
  સુરત    - ૦૨ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલું 
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયલે જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફીકસ પગારથી ભરાયેલ છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩)  અન ે(૪)  પ ક મુજબ  
  

પ  ક 
વડોદરા િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) 

મંજર ૂ  
થયેલ 
જગા 

ભરાયેલ  
કુલ 
જગા 

સીધી 
ભરતીથી 

ફી સ 
પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં સુધીમાં 
ભરવામાં આવશ?ે 

૧ આચાય (વગ.૨) ૩ ૩ ૧ ૦ ૦ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી 

(વગ.૩ ) 
૩ ૨ ૦ ૧ ૧ 

૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક) 
(વગ.૩ ) 

૧૫ ૧ ૦ ૧ ૧૪ 

૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩ ) ૧૫ ૧૦ ૧૦ ૦ ૫ 
૫ િસિનયર લાક (વગ.૩) ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૬ લાક (વગ.૩) ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
૭ વગ-૪ ૩ ૩ ૩ ૦ ૦ 
 કુલ ૪૧ ૧૯ ૧૪ ૨ ૨૨ 

સીધી ભરતી અને બઢતીથી  
ઉમેદવાર મળેથી ભરવામા ં
આવશે. 

સુરત િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  
ભરાયેલ પૈકી 

મ જ યાનંુ નામ (સંવગ) 
મંજર ૂ
થયેલ 
જગા 

ભરાયેલ 
કુલ જગા 

સીધી 
ભરતીથી 

ફી સ 
પગારથી 

ખાલી 
જગા 

ખાલી જગા યાં સુધીમાં 
ભરવામાં આવશ?ે 

૧ આચાય (વગ.૨) ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ 
૨ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી 

(વગ.૩ ) 
૨ ૨ ૦ ૨ ૦ 

૩ મદદનીશ િશ ક (ઉ ચતર મા યિમક) 
(વગ.૩ ) 

૩ ૦ ૦ ૦ ૩ 

૪ મદદનીશ િશ ક (મા યિમક) (વગ.૩ ) ૫ ૪ ૪ ૦ ૧ 
૫ વગ-૪ ૪ ૪ ૪ ૦ ૦ 
 કુલ ૧૬ ૧૦ ૮ ૨ ૬ 

સીધી ભરતી અને બઢતીથી  
ઉમેદવાર મળેથી ભરવામાં આવશે. 

--------- 
 

દાહોદ અને નમદા િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  
૨૫૩૫૨ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અને 
નમદા િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની મા યિમક, 
ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ કેટલી છે, 

  (૧)  
  દાહોદ –  ૦૦ 
  નમદા - ૦૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલું 
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફીકસ પગારથી ભરાયેલ છે, અને 

 

 (૨), (૩)  અન ે(૪)   
   ઉપિ થત થતો નથી. 
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 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 
 
 

અમરલી િજ ામાં નવા ગામતળ નીમ કરવા બાબતે  
૨૬૮૯૪ ી તાપ દૂધાત (સાવરકડલાુ ં ) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સન ે૨૦૧૮ 
અને ૨૦૧૯ના વષમાં અમરેલી િજ ામા ં નવા ગામતળ 
નીમ કરવાની કેટલા ગામની દરખા તો સરકારન ેમળલે છે, 

  (૧) ૩૧ 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી દરખા તો મંજર કરવામાં ૂ
આવી અને કેટલી દરખા તો પડતર છે, અન ે

  (૨) ૧૩ –  મંજરૂ  
  ૧૮ –  પડતર 

 (૩) ઉ ત બાકી રહેલ દરખા તો યાં સુધીમાં મંજર ૂ
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૩) િનયમોનુસાર કાયવાહી કરી, બનતી વરાએ. 

--------- 
દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓને િવના હરા એ જમીન આપવા બાબત 

૨૩૯૯૪ ી બાબુભાઈ બોખીરીયા  (પોરબંદર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં દૂધ ઉ પાદક સહકારી મંડળીઓન ે
િવના હરા એ સરકારી પડતર જમીન આપવાની ગવાઈ 
કરેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં પોરબંદર િજ ામા ં કેટલી જમીનની 
ફાળવણી કરવામાં આવી છે? 

  (૨) ૨૫૦ ચો.મી. 

--------- 
અમદાવાદ િજ ામાં ડો.આંબેડકર િવદેશ અ યાસ લોન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  

૨૩૯૮૦ ી દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-
૨૦મા ં અમદાવાદ િજ ામાં ડો.આંબેડકર િવદેશ અ યાસ 
લોન યોજના હેઠળ અનુસિૂચત િતના િવ ાથ ઓની 
કેટલી અર ઓ મંજર કરવામાં આવીૂ , અન ે

  (૧) ૭૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમની લોન આપવામાં આવી?   (૨) . ૧૧૪૦.૦૦ લાખ 
--------- 

અમદાવાદ િજ ામાં ડો.આંબેડકર િવદેશ અ યાસ લોન યોજના હઠળ મળેલ અર ઓે  
૨૩૯૭૮ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ 
૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ િજ ામાં ડો.આંબેડકર િવદેશ 
અ યાસ લોન યોજના હેઠળ અનુસિૂચત િતના 
િવ ાથ ઓની કેટલી અર ઓ મંજર ૂ કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૭૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમની લોન આપવામાં આવી?   (૨) . ૧૧૪૦.૦૦ લાખ 
--------- 

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 
૨૫૨૭૮ ી િ જશ મેરે   (મોરબી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી 
અને  રાજકોટ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા અંધજન 
બેરોજગાર છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ 
અંધજન બેરોજગારની સં યા 

મોરબી ૧૨ 
રાજકોટ ૪૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ રોજગારી 

િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

મોરબી ૦ ૦ 
રાજકોટ ૦ ૦  

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રોજગાર િવિનમય કચેરી, મોરબી અને રાજકોટ મારફત 
અંધજનોન ેઆપવામા ંઆવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

--------- 
પાટણ િજ ામાં નવા ગામતળ નીમ કરવા બાબત 

૨૬૮૯૨ ી કીરીટકુમાર પટલે  (પાટણ) : માનનીય મહસુલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સન ે૨૦૧૮ 
અને ૨૦૧૯ના વષમાં પાટણ િજ ામાં નવા ગામતળ નીમ 
કરવાની કેટલા ગામની દરખા તો સરકારને મળેલ છે; 

  (૧)  
વષ ગામની સં યા 
૨૦૧૮ ૦૨ 
૨૦૧૯ ૦૧ 

કલુ  ૦૩  
 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી દરખા તો મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અને કેટલી દરખા તો પડતર છે, અને 

  (૨)  
૦૨-મંજરૂ  
૦૧-પડતર 

 (૩) ઉ ત બાકી રહેલ દરખા તો યાં સુધીમાં મંજર ૂ
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૩) િનયમોનુસાર બનતી વરાએ. 

--------- 
અરવ ી અન ેસાબરકાંઠા િજ ામાં ખેડૂત ખાતેદાર બનવા અંગેની ફ રયાદો 

૨૫૨૪૫ ી રાજ િસંહ ઠાકોરે   (મોડાસા) : માનનીય મહસુલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ખોટા 
વિસયતનામાં બનાવી ખેડત ખાતેદાર બનવા અંગેની કેટલી ૂ
ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વય ે શુ ં કાયવાહી 
કરવામા ંઆવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૩૩૫ ી િનરજન પટલં ે  (પેટલાદ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ 
અને ખેડા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા અંધજન બેરોજગાર 
છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાત ેન ધાયેલ અંધજન 

બેરોજગારની સં યા 
આણંદ ૧૮ 
ખેડા ૧૭  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર   (૨)  
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કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ રોજગારી 
િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 
તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
આણંદ ૦ ૦ 
ખેડા ૦ ૦  

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાને 
સરકારી નોકરી મળેલ છે? 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, આણંદ અને ખેડા મારફત અંધજનોન ે
આપવામાં આવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય છે. 

--------- 
 

ડાંગ અને નવસારી િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 
૨૫૩૭૭ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
ડાંગ અને નવસારી િજ ામા ંકયા પો ટીફામ/હેચરી માનવ 
વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય. 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

ક છ િજ ામાં ડીસેલીનેશન લા ટ થાપવાની કામગીરી 
૨૫૨૧૨ ી ુમનિસંહ ડ  ે  (અબડાસા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ 
િજ ામાં લખપત, નારાયણ સરોવર અને જખૌ િવ તારમા ં
પાણીના નવા ડીસેલીનેશન લા ટ થાપવાની કામગીરી 
કયા તબ ે  છે, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
લખપત, નારાયણ સરોવર અન ેજખૌ િવ તારમાં પાણીના 
નવા ડીસેલીનેશન લા ટ થાપવાની કોઈપણ કામગીરી 
હાથ ધરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમા ં પુણ કરવામા ં
આવશ?ે 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
 

સુર નગર અનેે  છોટાઉદેપુર િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 
૨૫૨૭૧ ી સોમાભાઈ કોળીપટલે  (લ બડી) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
સુરે નગર અન ેછોટાઉદેપુર િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા 
અંધજન બેરોજગાર છે. 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ અંધજન 

બેરોજગારની સં યા 
સુરે નગર ૧૧ 
છોટાઉદેપુર ૦૫  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને  

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં આવેલ 

રોજગારી 
િજ ો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮  

થી  
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

સુરે નગર ૦ ૦ 

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાન ે   (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
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સરકારી નોકરી મળેલ છે? રોજગાર િવિનમય કચેરી, સુરે નગર અને છોટાઉદેપુર મારફત 
અંધજનોને આપવામાં આવેલ સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

--------- 
અમદાવાદ શહર અને િજ ામાં જમીનોમાં શરતભંગની ફરીયાદોે  

૨૬૪૪૦ ી ઈમરાન ખેડાવાલા  (જમાલપુર ખાડીયા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ાં બે 
વષમાં અમદાવાદ શહેર અન ે િજ ામાં કેટલી જમીનોમાં 
શરતભંગ થવા અંગેની ફ રયાદો સરકારન ેમળી, અને 

  (૧) ૫૨૯૬૭૬ ચો.મી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી જમીનો સરકારી પડતર 
દાખલ કરવામા ં આવી અને કેટલી જમીનો ઉપર સરકાર 

ારા કબ  લેવામાં આ યો? 

  (૨)  
 ે ફળ 
સરાકારી પડતર દાખલ ૪૧૭૬૬ ચો.મી. 
સરકાર ારા કબ  ૧૧૩૬૭૯ ચો.મી.  

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

૨૩૯૬૦ ી હષ સંઘવી  (મજરાુ ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ામીણ 
િવ તારમાં લોક યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ 
યોજનાઓ અ વયે તાપી િજ ાના યારા તાલુકામા ં છે ા 
એક વષમાં રા ય સરકાર ારા કલ કેટલી યોજુ નાઓ મંજર ૂ
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૦૯ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૧૪૮.૧૧ લાખ 

--------- 
અમદાવાદ અને બોટાદ િજ ામાં બેરોજગાર અંધજનો 

૨૫૨૬૬ ી રાજશકમાર ગો હલે ુ  (ધંધુકા) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા અંધજન બેરોજગાર 
છે, 

  (૧)  

િજ ો 
રોજગાર કચેરી ખાતે ન ધાયેલ અંધજન બેરોજગારની 

સં યા 
અમદાવાદ ૧૩૦ 
બોટાદ ૦૨  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં વષવાર 
કેટલાન ેનોકરી આપવામાં આવી, અને 

  (૨)  
રોજગાર કચેરી મારફત વષવાર આપવામાં 

આવેલ રોજગારી 
િજ ો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
અમદાવાદ ૦ ૧ 

 (૩) આપવામાં આવેલ નોકરી પૈકી કેટલાને સરકારી 
નોકરી મળલે છે? 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, અમદાવાદ અને બોટાદ મારફત 
અંધજનોને આપવામાં આવલે સરકારી નોકરીની િવગત શૂ ય 
છે. 

જનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજૂ ૂ ર મહકમે  
૨૫૩૦૨ ી હષદકમાર રીબડીયાુ  (િવસાવદર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
અને પોરબંદર િજ ામા ં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની 
મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક અન ે િનવાસી શાળાઓ 
કેટલી છે, 

  (૧)  
જનાગઢૂ  પોરબંદર 

૦૪ ૦૩  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલું 
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને (૪) પ ક મુજબ 
- ખાલી જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ઉમેદવારો 
ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 
   

પ ક 
(૧) જનાગઢ િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાંૂ  મંજર મહકમની િવગતૂ ે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ 

મંજર થયેલ ૂ
જ યા 

ભરાયેલ કુલ 
જ યા 

સીધી 
ભરતીથી 

ફી સ 
પગારથી 

બઢતી ખાલી જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨) ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા.) (વગ-૩) ૧૬ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૧૫ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩) ૨૦ ૧૨ ૧૨ ૦૦ ૦૦ ૦૮ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩ ) ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૨ 
૫ વગ-૪ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૪૫ ૧૯ ૧૩ ૦૧ ૦૫ ૨૬ 

(૨) પોરબંદર િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  
ભરાયેલ પૈકી 

મ જ યાનંુ નામ  
મંજર થયેલ ૂ

જ યા 
ભરાયેલ કુલ 

જ યા 
સીધી 

ભરતીથી 
ફી સ 

પગારથી 
બઢતી ખાલી જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨) ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૨ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા.) (વગ-૩) ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૯ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩) ૧૧ ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૭ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩ ) ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 
૫ સમાજ ક યાણ િનરી ક (વગ-૩) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૬ િસિનયર કલાક (વગ-૩) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૭ કલાક (વગ-૩) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૮ વગ-૪ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૩૦ ૦૯ ૦૫ ૦૩ ૦૧ ૨૧ 
--------- 

સુરત િજ ામાં રોજગાર કચેરીમાં ન ધાયેલ બેરોજગારો 
૨૩૯૨૮ ી પૂણશ મોદી  (સુરત-પિ મ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૨૦૯૩૯ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા એક વષમાં કેટલા 
રોજગારવાં છઓને રોજગારી આપવામાં આવીુ ? 

  (૨) ૨૨૯૪૮ 

--------- 
મનગર િજ ા અને શહરમાં આવેલ ઔ ોિગક એકમોમાં થાિનકોને રોજગારીે  

૨૫૨૮૯ ી િવણભાઈ મુસ ડયા (કાલાવડ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
મનગર િજ ા અન ે શહેરમાં આવેલ કેટલા 

ઔ ોિગક એકમોમાં છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલા 

  (૧) મ અને રોજગાર િવભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ના 
ઠરાવની ગવાઈ અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ 

મનગર િજ ા રોજગાર કચેરીને ઔ ોિગક એકમોની મળેલ 
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થાિનક લોકોને રોજગારી આપવામાં આવી, અન ે મા હતી અનુસાર છે ા બે વષમાં વષવાર આપવામાં આવેલ 
થાિનક રોજગારીની િવગત. 

મનગર િજ ો મનગર શહરે  

વષ 
ઔ ોિગક 
એકમોની 
સં યા  

આપવામાં 
આવેલ 
થાિનક 

રોજગારી 

ઔ ોિગક 
એકમોની 
સં યા 

આપવામાં 
આવેલ 
થાિનક 

રોજગારી 
૨૦૧૮ 
( ડસે બર 
અંિતત) 

૧૩ ૬૫૩૯ ૫૪ ૫૩૧૩ 

૨૦૧૯ 
( ડસે બર 
અંિતત) 

૧૬ ૬૫૫૯ ૫૨ ૫૧૫૭ 

 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ થાિનકોને રોજગારી 
આપવાના સરકારી િનયમોનું ઉ ંઘન કરતા કેટલા 
એકમો સામે શું કાયવાહી કરવામા ંઆવી? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ થાિનકોન ેરોજગારી આપવાના સરકારી 
િનયમોનું ઉ ંઘન કરતા એકમો શૂ ય હોય, કાયવાહી કરવાનો 

 ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

ધોળકા તાલુકામાં આંત રક પેયજળ યોજના હઠળ મંજર યોજનાઓે ૂ   
૨૩૯૫૮ ી રાકશભાઈ શાહે  (એલીસ ીજ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

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

  (૧) ૦૬ યોજનાઓ 

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

  (૨) . ૯૪.૫૭ લાખ. 

--------- 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૨૮૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામા ં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની મા યિમક, 
ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ કેટલી છે, 

  (૧)  
મોરબી રાજકોટ 

૦૧ ૦૩  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલુ ં
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

 

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

 

 (૨), (૩) અને (૪) પ ક મુજબ 
- ખાલી જ યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ઉમેદવારો 
ઉપલ ધ થયેથી ભરવામાં આવશ.ે 
   

પ ક 
      (૧) મોરબી િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગૂ ે ત 

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ 

મંજર થયેલ ૂ
જ યા 

ભરાયેલ કુલ 
જ યા 

સીધી 
ભરતીથી 

ફી સ 
પગારથી 

ખાલી જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા.) (વગ-૩) ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩) ૦૫ ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૧ 
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૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩ ) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
કુલ ૧૨ ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૮ 

(૨) રાજકોટ િજ ામાં િવભાગ હ તકની આદશ િનવાસી શાળાઓમાં મંજર મહકમની િવગતૂ ે  
ભરાયેલ પૈકી 

મ જ યાનંુ નામ  
મંજર થયેલ ૂ

જ યા 
ભરાયેલ કુલ 

જ યા સીધી ભરતીથી ફી સ પગારથી બઢતી 
ખાલી જ યા 

૧ આચાય (વગ-૨) ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૧ 
૨ મદદનીશ િશ ક (ઉ.મા.) (વગ-૩) ૦૮ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૬ 
૩ મદદનીશ િશ ક (મા) (વગ-૩) ૧૬ ૦૭ ૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૯ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-

૩ ) 
૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૫ કલાક (વગ-૩) ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૬ વગ-૪ ૦૪ ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૩૫ ૧૮ ૧૧ ૦૪ ૦૩ ૧૭ 

--------- 
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં ગૌચર 

૨૫૩૩૯ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અન ે
મ હસાગર િજ ામા ં કેટલા ગામોમાં રા ય સરકારે ઠરાવેલ 
લઘુ મ ગવાઈથી ઓછ ગૌચર છેુ ં , અન ે

  (૧)  
િજ ો ગામોની સં યા 
આણંદ ૨૧૯ 

મહીસાગર ૬૬૬  
 (૨) ઉ ત ગામોના ગૌચરની જમીન કોઈપણ હેતુસર 
નહ  ફાળવવાના શા આદેશ ઉ ત િ થિતએ થયેલ છે ? 

  (૨) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ની ગૌચર નીિત અનુસાર 
ગૌચર ફાળવણીનુ ંિનયમન કરવામાં આવે છે.  

--------- 
ખેડા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િવભાગ હ તકની શાળાઓમાં મંજર મહકમૂ ે  

૨૫૩૪૬ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર િવભાગ હ તકની 
મા યિમક, ઉ ચતર મા યિમક અને િનવાસી શાળાઓ 
કેટલી છે, 

  (૧)  
ખેડા ૦૧ 
છોટાઉદેપુર ૦૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર કેટલુ ં
મહેકમ મંજર થયેલ છેૂ , 

  (૨)  
આચાય (વગ-૨) ૦૧ 
મદદનીશ િશ ક(વગ-૩) (ઉ ચતર મા યિમક) ૦૫ 
મદદનીશ િશ ક(વગ-૩) (મા યિમક) ૦૬ 
મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩) ૦૧  

 (૩) તે પૈકી સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, 
ભરાયેલ જ યાઓ પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ સીધી 
ભરતી/ફી સ પગારથી ભરાયલે છે, અને 

  (૩) પ ક મુજબ 

 (૪) િજ ાવાર, સંવગવાર કેટલી જ યાઓ ખાલી છે 
અને તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ?ે 

  (૪)  
આચાય (વગ-૨) ૦૦ 
મદદનીશ િશ ક(વગ-૩) (ઉ ચતર મા યિમક) ૦૫ 
મદદનીશ િશ ક(વગ-૩) (મા યિમક) ૦૩ 
મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩) ૦૦ 

- સીધી ભરતી/બઢતીથી ઉમદેવાર ઉપલ ધ 
થયેથી ખાલી જ યા ભરવામા ંઆવશ.ે 

પ ક 
  (૧) ખેડા િજ ામાં આવેલ આદશ િનવાસી શાળાઓના મહકમની િવગતે  

ભરાયેલ પૈકી 
મ જ યાનંુ નામ  

ભરાયેલ 
કુલ જ યા સીધી ભરતીથી ફી સ પગારથી બઢતી 
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૧ આચાય (વગ-૨) ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૨ મદદનીશ િશ ક (વગ-૩) (ઉ ચતર મા યિમક) ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૩ મદદનીશ િશ ક (વગ-૩) (મા યિમક) ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 
૪ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી (વગ-૩ ) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

કુલ ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ 

દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 
૨૫૨૯૬ ી િવ મભાઈ માડમ  (ખંભાિળયા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ગુજરાત પો ટીફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સને ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ 
પો ટીફામ/હેચરીન ે માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર 
રાખવાની ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં કયા 
પો ટીફામ/હેચરી માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક 
ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદસેર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
જનાગઢ અને ભ ચ િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામૂ  

૨૫૨૯૯ ી ભીખાભાઈ ષી (જનાગઢૂ ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
જનાગઢ અને ભ ચ ૂ િજ ામા ંકયા પો ટીફામ/હેચરી માનવ 
વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ગેરકાયદેસર પો ટીફામ 

૨૫૨૧૮ ગનેીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ગુજરાત પો ટી ફામ રિજ ટેશન પોિલસી-
૨૦૧૩ મુજબ સન ે ૨૦૧૩ પછી થપાયેલ પો ટી 
ફામ/હેચરીન ેમાનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર દૂર રાખવાની 

ગવાઈ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં કયા પો ટીફામ/હેચરી 
માનવ વસાહતથી ૫૦૦ મીટર ન ક ચાલી ર ા છે, અન ે

  (૨) શૂ ય 

 (૩) ઉ ત તમામ ગેરકાયદેસર ચાલતા પો ટીફામ/ 
હેચરીને યાં સુધીમા ંદૂર કરવામાં આવશ?ે  

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
જનાગઢ િજ ામાં તાલુકાવાર ન ધાયેલ બેરોજગારોૂ  

૨૫૩૦૫ ી બાબુભાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.-
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  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જનાગઢ ૂ
િજ ામાં તાલુકાવાર કેટલા િશિ ત અને અધ િશિ ત 
બેરોજગારો ન ધાયેલ છે, 

  (૧) 
ન ધાયેલ બેરોજગારોની સં યા તાલુકાનું 

નામ િશિ ત અધ િશિ ત 
જનાગઢૂ  ૪૨૮૯ ૨૭૪ 
મદરડા ૫૧૮ ૨૨ 
માળીયા ૧૫૭૩ ૨૧ 
માંગરોળ ૨૧૬૫ ૩૭ 
કેશોદ ૨૩૮૧ ૩૭ 

માણાવદર ૧૫૬૨ ૩૯ 
વંથલી ૯૭૭ ૪૧ 
ભસાણ ૪૯૩ ૨૬ 

િવસાવદર ૬૨૧ ૨૫ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ન ધાયેલ િશિ ત અન ે
અધિશિ ત બેરોજગારો પૈકી દ યાંગ બેરોજગારો કેટલા 
છે, 

  (૨) ૨૩૭ 

 (૩) ઉ ત દ યાંગ બેરોજગારો પૈકી કેટલા દ યાંગ 
બેરોજગારોને છે ા બે વષમાં ખાનગી અને સરકારી 
રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવી? 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રોજગાર િવિનમય કચેરી, જનાગઢ મારફત દ યાંગ ૂ
બેરોજગારોને આપવામાં આવેલ ખાનગી અને સરકારી 
નોકરીની િવગત શૂ ય છે. 

બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા ગામતળ નીમ કરવા બાબત 
૨૬૮૯૩ ી મહશકમાર પટલે ુ ે  (પાલનપુર) : માનનીય મહસૂલ ે મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ સન ે૨૦૧૮ 
અને ૨૦૧૯ ના વષમાં બનાસકાંઠ િજ ામાં નવાગામતળ 
નીમ કરવાની કેટલા ગામની દરખા તો સરકારન ેમળલે છે, 

  (૧) ૧૩ 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલી દરખા તો મંજર કરવામાં ૂ
આવી, અને કેટલી દરખા તો પડતર છે, અને 

  (૨) ૫-મંજરૂ  
  ૭-પડતર 

 (૩) ઉ ત બાકી રહેલ દરખા તો યા ં સુધીમા ં મંજર ૂ
કરવામા ંઆવનાર છે? 

  (૩) િનયમોનુસાર કાયવાહી કરી, બનતી વરાએ 

 ી િવ મભાઇ  અ. માડમ : માનનીય અ ય ી, આ ગૃહને લાઇવ ટેિલકા ટ કરવા માટે દેશના દરેક દરેક નાગ રકન ે
અ યારે સસંદ ચાલુ છે..(અંતરાય) 
  અ  ય ી : આ કોઇ પોઇ ટ ઓફ ઓડર નથી. લીઝ, આપની કોઇ રજૂઆત હોય તો પછી મને કર . આપની આ 
માગણી છે. લીઝ, આ પોઇ ટ ઓફ ઓડર નથી માનનીય િવ મભાઇ, આપ બેસો.  

પોઇ ટ ઓફ ઓડર 
 માંકઃ૪ માં મ વીના મૃ યુની કરલ વાત અંગેે  

 ી િપયુષભાઇ દ. દેસાઇ : માનનીય અ ય ી, મારો પોઇ ટ ઓડર એ છે કે,  નં.૪મા ંસ ય ીએ * (xxx) જ ે
વાત કરી છે ૭૮(૪) માણે એ વ ોિકત શ દો છે માટે કોઇ પણ સં ગોમાં એ શ દો રેકોડ ઉપરથી કાઢી નાખવા ઇએ.  
  અ  ય ી : કાઢી નાખવામાં આવે છે. 

 મં ી ીનંુ િનવેદન (િનયમ-૪૪)   
 આંગણવાડી કાયકરો તથા તેડાગરોના માનદ વેતનમાં વધારો કરવા અંગ.ે  

 ીનીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, િવધાનસભાના િનયમ ૪૪ હેઠળ હ આ ું
િનવેદન કરવાની અનુમિત માગંુ છંુ.  

                                         
*  માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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 અ  ય ી : અનુમિત આપવામા ંઆવે છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, રાજયની ૫૩,૦૨૯ આંગણવાડીઓમાં આવતા અંદા ત ૩૩ લાખ 
બાળકોના સવાગી િવકાસ અને મ હલાઓના પોષણ તરને ચંુ લઇ જવાની કામગીરી કરતા આંગણવાડી કાયકરો અન ે
તેડાગરો પોષણ સેવાના મહ વના ંઅંગ છે. તેઓ ૬ વષ સુધીની મરના બાળકોના સવાગી િવકાસ માટે બાળકોને પૂવ શાળા 
િશ ણ આપવાની, પૂરક પોષણ આપવાની તથા અ ય પાયાની મહ વની કામગીરી કરે છે.  
 આંગણવાડી કાયકરોના સંગઠન તરફથી માન. મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને મારી સમ  તથા માનનીય 
મં ી ી ગણપતભાઇ વસાવા અન ે માનનીય રાજય ક ાના મં ી ીમતી િવભાવરીબેન દવે સમ  આંગણવાડીઓમા ં કામ 
કરતાં કાયકરો અને તેડાગરોના માનદ વેતનમાં વધારો કરવાની રજઆત કરવામાં આવેલ છેૂ . આંગણવાડીની સેવામાં પોતાનુ ં
અમૂ ય યોગદાન આપી રહેલી બહેનોન ેવધુ સા  કાય કરવા ેરણા અન ે ો સાહન મળે તે હેતુથી ગુજરાતં ની ૫૩૦૦૦થી વધુ 
આંગણવાડીઓમાં કામ કરતા આંગણવાડી કાયકરો, તેડાગરો અને િમિન આંગણવાડીના કાયકરોના માનદ વેતનમાં વધારો 
કરવાનો રાજય સરકારે િનણય લીધો છે. જનેી હ સ માનનીય સભાગૃહ સમ  હેરાત કરતાં આનંદની લાગણી અનુભવું છું ંુ .  
 હાલમા ંરાજયની ૫૧૨૨૯ જટેલી આંગણવાડીઓની કાયકર બહેનોને માનદ વેતન તરીકે માિસક િપયા ૭૨૦૦ મળ ે
છે. તેમાં હવે માિસક િપયા ૬૦૦નો વધારો કરી તેઓને િપયા ૭૮૦૦ માનદ વેતન આપવામાં આવશ.ે તેવી જ રીતે 
આંગણવાડી તેડાગર બહેનોને હાલ માનદ વેતન તરીકે િપયા ૩૬૫૦ આપવામાં આવે છે તેમાં દર મ હને િપયા ૩૦૦નો 
વધારો કરી માનદ વેતન િપયા ૩૯૫૦ આપવામા ંઆવશ.ે રાજયની ૧૮૦૦ જટેલી િમિન આંગણવાડીની કાયકર બહેનોન ે
માનદ વેતન િપયા ૪૧૦૦ ચૂકવવામાં આવે છે તેમા ં દર મ હને િપયા ૩૦૦નો વધારો કરી માનદ વેતન િપયા ૪૪૦૦ 
આપવામાં આવશ.ે આ વધારો તા.૦૧લી માચ, ૨૦૧૯થી અમલમાં આવે તે રીતે આપવામાં આવશ.ે  
 આંગણવાડીના કાયકર, િમિન આંગણવાડી કાયકર અન ે તેડાગર બહેનોને આપવામા ંઆવનાર આ વધારાનો ખચ 
સંપૂણપણે રાજય સરકાર ચૂકવશ.ે આ માટે રાજય સરકારને અંદાજ ેવાિષક િપયા ૫૫.૯૮ કરોડ જટેલો કાયમી વધારાનો ખચ 
થશે. આ વધારેલુ ંમાનદ વેતન માચ ૨૦૨૦થી ચૂકવવામાં આવશ.ે  
 માચ ૨૦૧૯થી ફે ુઆરી ૨૦૨૦ સુધીના સમયગાળાનુ ં માનદ વતેનનું એરીયસ ણ હ ામા ં ચૂકવવામાં આવશ.ે 
રાજય સરકાર પર એરીયસનું અદંાજ ે િપયા ૫૫.૯૮ કરોડ જટેલું ભારણ આવશે એટલે કલ ુ ૧૧૧ કરોડ િપયાનુ ંભારણ થશ.ે  
 આજ ેઆ િનયમ ૪૪ ના િનવેદનથી આંગણવાડીની બહેનો માટે વતેન વધારાની હેરાત કરતા મન ેઆનંદ થાય છે. 
 અ  ય ી : માનનીય લલીતભાઇ આપને શુ ંપૂછવું છે? 
 ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, મારે કઇ પૂછવું નથી પણ એક ન  િનવેદન કરવું છેં . 
 અ  ય ી : િનવેદન ન હ, આમાં મારી વાત સાંભળો, એકાદ  કોઇને પૂછવા દેવાનું મને લા યું અને આપે હાથ 

ચો કય  એટલે મ આપને ક ુ.ં  
 ી લલીત વસોયા : માનનીય અ ય ી, એક જ વાત કહેવા માગંુ છ કેુ ં , કોરોના વાયરસના હસાબે અગમચેતીના 
પગલાં પે િવધાનસભાની અંદર દરરોજ છ થી સાત હ ર લોકો અવરજવર કરે છે તો એને સરકારે મા સ મૂકી દેવા ઇએ, 
સલામતીની અગમચેતીના પે આવા પગલાં ભરવા ઇએ અથવા તો તમારે આવવા ઉપર િતબંધ મૂકવો ઇએ.  
 અ  ય ી : લીઝ, પોઇ ટ ઓફ ઓડરનો િવષય બનતો નથી, આપનો મુ ો નામંજર ક  છૂ ું ં . નેક ટ.  

િવધેયકો (સરકારી) 
સન ૨૦ર૦નું ગુજરાત િવધેયક માંક : ર 

ગુજરાત (પૂરક) િવિનયોગ િવધેયક, ૨૦ર૦  
સન ૨૦ર૦ના માચ મ હનાની એક ીસમી તારીખે પૂરા થતા નાણાકીય વષની સેવાઓ 

માટ ગુજરાત રા યના એકિ ત ફડમાંથી અમુક વધુ રકમો આપવાનો અને તેનોે ં  
િવિનયોગ કરવાનો અિધકાર આપવા બાબત િવધેયક 

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ  યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, રા પ માં અગાઉ િસ  થયેલા સન 
૨૦ર૦ના િવધેયક માંક-ર-સન ૨૦ર૦નું ગુજરાત (પૂરક) િવિનયોગ િવધેયકને આપની અનુમિતથી હ દાખલ ક  છું ં ંુ . 

અ  ય ી : િવધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે સન ું ં ંૂ ુ ૨૦ર૦ના િવધેયક માંક -ર- સન 
૨૦ર૦નું ગુજરાત (પૂરક) િવિનયોગ િવધેયકનું પહેલુ ંવાચન કરવામાં આવ.ે  

તાવ રજ કરવામાં આ યોૂ . 

                                         
 િવધેયક તા. ૩  માચ, ર૦ર૦ના ગુજરાત ગવનમે ટ ગેઝેટમાં િસ  કરવામાં આ યુ ંછે.  



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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 અ  ય ી : આજ ેપૂરક િવિનયોગ િવધેયક ચચા માટે હાથ ધરાવાનું છે. ઉ ત િવધેયકની ચચામા ંભાગ લેવા માટે 
કલ ચાર માનનીય સ ય ીઓએ તેમના મુ ા આપેલા છેુ . િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ ૨૩૮(૩) અ વયે આ િવધેયક 
ઉપરની ચચા સભાગૃહની આ બેઠક મલુ વી રાખવાના ૧ કલાક પહેલા પૂરી કરવાની રહે છે. આજ ે પૂરક િવિનયોગ િવધેયક 
ઉપરાંત અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચાનો ી  દવસ પણ હાથ ધરાવાનો હોવાથી પૂરક િવિનયોગ િવધેયક ઉપરની ચચામા ં
ભાગ લેવા માટે મુ ા આપનાર દરેક સ ય ીને ચચામાં ભાગ લેવા માટે પહેલાં ણ િમિનટ ફાળવાતી હતી તેના બદલ ેઆજ ેહ ું
પાંચ િમિનટનો સમય ફાળવુ ંછંુ. ત નુસાર આ મુ ા ઉપરની ચચા સમા  થયા બાદ પૂરક િવિનયોગ િવધેયક સભાગૃહના મત 
ઉપર મૂકવામાં આવશ.ે  
 ીપંુ ભાઇ ભી. વંશ(ઉના) : માનનીય અ ય ી, નાણાં મં ી ી, પૂરક િવિનયોગ િવધેયક જ ેલઇને આ યા છે 
તેમાં મ મારો મુ ો જ ેરજ કય  છે તેમાં ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પરી ાઓ રદ થતાં આવી પરી ાઓ લાંબા સમય ૂ
સુધી ફરીથી ન લેવાતા ઉમદેવારોને થતાં અ યાયોને િનવારવામાં તં ની િન ફળતા. છે ાં ઘણા લાંબા સમયથી રા ય 
સરકારના તમામ િવભાગોની અદંર મોટા માણમાં જ યાઓ ખાલી રહેલી છે. આ ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે રા ય સરકારનુ ં
તમામ િવભાગો માટેનું ભરતી કેલે ડર હોય છે અને તે ભરતી કેલે ડર મુજબ રાજય સરકારના જ ેતે િવભાગોએ વહીવટી યા 
સમય-મયાદામાં પૂણ કરીને ભરતી કરવી ઇએ. સરકારના જ ેતે િવભાગો સમય-મયાદામાં ભરતી કેલે ડર મુજબ વહીવટી 

યા ન કરવાના કારણ ેિવિવધ કારની જ ેજ યાઓ ખાલી છે તે જ યાઓ સમય-મયાદામાં પૂરાતી નથી અને ના પૂરાવાન ે
કારણે રાજય સરકારની જ ેકોઇ યોજનાઓ હોય છે તે યોજનાઓના લાભો ગામડાના છેવાડાના માનવીને પહ ચાડવા માટે, 
અપૂરતા ટાફન ેકારણે સમય-મયાદામા ંઆ યોજનાના કામો પૂણ થતા નથી. એમાંય ખાસ કરીન ેતાલુકા પંચાયત, િજ ા 
પંચાયત અને િ તરીય માળખું હોય છે તે િ તરીય માળખાની અંદર અન ે તેમાં િશ ણ િવભાગ પણ આવી ય યારે 
યાપક માણમાં મોટી ખાલી જ યાઓ હોવાના કારણે રાજય સરકારની જ ે કોઇ યોજનાઓ હોય છે તે યોજનાઓના લાભ 

િજ ા પંચાયત મારફત અને તાલુકા પંચાયત મારફત અને જ ેતે ામ પંચાયત મારફત લોકો સુધી પહ ચતા હોય છે. આ ભરતી 
ન થવાના કારણે સમય-મયાદામાં કામ થતા નથી અને ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ એમને ભરતી કરવા માટેની જ ે
જવાબદારી છે આ ગુજરાત ગૌણ સવેા પસંદગી મંડળ મારફત સમય-મયાદામાં જ ેપરી ાઓ લેવાવી ઇએ પરી ા લેવાની 

હેરાત કરે અને હેરાત કયા પછી પરી ાઓ લેવાય અને પરી ાઓ લેવાયા પછી લાંબા સમય સુધી તેના પ રણામો હેર 
કરવામા ંઆવતા નથી અન ેતેના કારણે સમય-મયાદામાં જ ેભરતી થવી ઇએ તે ભરતી થતી નથી. છે ાં વષ માં ગુજરાત 
ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ તરફ શંકાની સોય સેવવામા ંઆવ ેછે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ તટ થ અન ે માિણક રીતે 
જ ેભરતી કરવી ઇએ તે ભરતી ન થવાને કારણે ગુજરાતના િશિ ત બેરોજગાર યુવાનોનુ ંભિવ ય બગડે છે અને તે ભિવ ય 
બગડયા પછી સરકારના િનયમ માણે જ ેતેની મર હોય છે તે મર પણ પૂરી થઇ ય છે અને તેના કારણે પછી તે નોકરીથી 
વંિચત રહે છે અને તેના મૂળભૂત કારણોમાં છે ાં વષ ની અંદર દા.ત. ભૂતકાળમાં તલાટી મં ીની પરી ાઓ લેવામાં આવી હતી 
અને તેની અંદર તે વખતે પણ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ મારફત પરી ા લેવામા ંઆવી અને પેપર ફટી ગયું અન ેતે ફટી ૂ ૂ
ગયા પછી તેની તપાસ થઇ તેમાં ચંપાવત કરીન ેમાણસ હતા તેમણે પણ ક ુ ંહતુ કે લાખો િપયાનો આમા ંવહીવટ થાય છે 
અને પૈસા આ યા પછી ભરતી કરવામા ં આવે છે આવ ુ રેકોડ ઉપર આ યું છે. આ એકે પરી ામા ં નહ  પણ બી  અ ય 
પરી ાઓ પણ રદ કરવી પડે છે. રદ કરવાનું કારણ શું ? રાજયના ગૃહમં ી ી દપિસંહ ડે એ એક ેસ કો ફર સ ભરીન ે
ક ું હતંુ કે પરી ાઓ રદ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના િવ ાથ ઓએ અમારી સમ  જ ેરજઆત કરી છેૂ , એસઆઇટીની રચના 
કરવામાં આવી છે, કયાંક ફ રયાદના અનસુંધાને તપાસ કરવામાં આવી છે સવાલ એ થાય છે કે પરી ાઓ લવેાયા પછી રદ શા 
માટે કરવી પડે છે ? રદ કરવામાં આવે છે તેનો અથ એવો છે કે તેમાં કયાંક અને કયાંક ગોલમાલ થાય છે અન ેગોલમાલ થાય 
છે, ગોઠવાય છે અન ેતેના કારણ ેપરી ાઓ રદ કરવાની થાય છે યારે જ ેિવ ાથ  રાત- દવસ મહેનત કરે છે, પ ર મ કરે છે, 
પોતાની લાયકાતના આધારે તે મે રટ ઉપર આવે છે એવા લોકોને અ યાય થાય છે એવા લોકો પરી ાઓમાં ગુજરાત ગૌણ સેવા 
પસંદગી મંડળની જ ેકામગીરી છે તે યાિયક અને તટ થ ના હોવાના કારણે તેમની સાથે (xxx) જ ે કારની પ રિ થિત 
િનમાણ થાય છે તેના કારણે ગુજરાતના યુવાનોને નુકસાન થઇ ર ું છે, ગુજરાતના ભિવ યને નુકસાન થઇ ર ું છે યારે 
આવનારા દવસોમા ંરાજય સરકાર ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ મારફત જ ેપરી ાઓ લેવાય તેના પ રણામો તા કાિલક 

હેર કરવામાં આવે અને ભિવ યમાં પણ પરી ાઓ રદ કરવાની નોબત ના આવે અને િવ ાથ ઓનું ભિવ ય ના બગડે તેના 
માટે રાજય સરકાર ગંભીરતાપૂવક પગલાંઓ લે અને તકેદારી રાખી અને કામગીરી કરે એવી િવનંતી ક  છં ંુ .  
  અ  ય ી   : *(xxx)શ દો હ રેકડ પરથી દૂર ક  છું ં ંુ .  
 ી િવર ભાઇ ઠ મરુ (લાઠી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી પૂરક િવિનયોગ િવધેયક જ ે લઇન ે
આ યા છે. તે બાબતના ર૩૮ ના િનયમ-પ અ વયે હ ખેડતો માટેની વાતમાં  મારા પૂરક િવિનયોગ િવધેયકના મુ ા ઉપિ થત ું ૂ
કરી તેના પર બોલવા ઉપિ થત થયો છંુ.  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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 ખેડત જગતનો તાત છેૂ , સતત ખેડતોની િચંતા કરવા માટેની વાતો થઇ છેૂ , પરતુ ખેડતોની િચંતા ન થતી હોય તેવુ ંં ૂ
મને લાગી ર ું છે. ખેડતોના પાક િવમા માટે સતત િચંતા છેૂ , મં ી ીએ જવાબ આપવાનો હોય તો એ જવાબ આપવાને બદલ ે
અમે િચંતા કરીએ છીએ, કપનીઓને દબાવીએ છીએં . કપનીઓ તોં  આપણી સામે દબાવવી જ ઇએ. એ ન દબાવીને ખેડતો ૂ
પાસેથી કરોડો િપયાનું િ િમયમ ઉઘરા યા પછી આ ાઇવટે કપીનીઓ િવમા ચૂકવતી નથીં , એ મોટો િચંતાનો િવષય બ યો 
છે. છે ા વષ માં િપયા ર૦ હ ર કરોડથી વધારે નફો ાઇવેટ કપનીઓ કરી ચૂકી છેં , તેવા આંકડાઓ પણા િસ  થયા છે. 
આ પાક િવમો ન ચૂકવવાના કારણ ેજગતનો તાત આજ ેમુ કેલી અને િચંતામા ંમૂકાયો છે. ગાંધીનગર ઉપર તેમની નજર છે, 
એમની જ ે આંખ છે એની આંખનો ડોળો ધારાસ યો પર છે કે કયા ધારાસ ય અન ે સરકાર શુ ં કરી રહી છે. મારે તો નાણા ં
મં ી ીન ે િવનંતી કરવી છે, કોઇ પણ સં ગોમાં આ ાઇવેટ કપનીઓને ફટકારી અને દબાવીન ે પણ ખેડતોના પાક િવમા ં ૂ
અપાવવા ઇએ. િપયત અને િબન- િપયત એવા જદા ન પાડીન ેદુ કાળ  અને અછત  હોય યારે ટે કરોથી પાણી અપાતંુ ુ
હોય એવા સં ગોમાં િપયતના નામે પાક િવમો ન ચૂકવો એ બરાબર નથી. આ પાક િવમો તા કાિલક અસરથી ચૂકવવા માટે 
સરકાર ફરજ પાડે તેવી મારી લાગણી યકત ક  છં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, રાજય સરકારે ખેડતોને ૂ ૪ ટકા યાજ રાહતની જ ેવખતે કરેલી હેરાત તે વખતે પણ મ ી 
નીિતનભાઇને અિભનદંન આ યા ંહતા.ં મારો આ  પણ હ રાજયપાલ ીના વચન પરની ચચામા ંરજ કયું ૂ  હતો, એ ૪ ટકા 
યાજ ચૂકવણી માટે એક- એક વષ લંબાઇ ય છે આ એક વષ લંબાઇ જવાના કારણે જયારે એક વષ પછી ટકી મદુતનુ ંૂં

િધરાણ વસલૂ આપવાનું યારે આપણે ખેડતોને એક વષ ચૂક યા હતા એ સારી બાબત છેૂ . પરતુ ં ૩  ટકાની જ ેરાહત છે એ ૩ 
ટકાની રાહત નાબાડ બે-બે વષ સધુી ચૂકવતી નથી. આ નાબાડનું રફાયના સ મંડળીઓન ેમળતંુ હોય છે, િજ ા મ ય થ 
બે ક ારા, ગુજરાત રાજય સહકારી બે ક મારફત િજ ા સહકારી મ ય થ બે કોને મળે છે, આ િજ ા સહકારી મ ય થ બે ક 
મારફત ાથિમક જ ેપી.એ.સી જ ેછે, એ ાથિમક ખેડતોની મંડળીઓ મારફતે ૂ ખેડતોન ેિધરાણ થાય છેૂ . આ નાબાડ ફરજ પાડે 
છે કે મંડળીઓ ૩ ટકા જ ે યાજ આપવાનું છે એ જમા આપે, મંડળી ચલાવનાર  કોઇ પણ ચેરમેન હોય, હ પણ એક મંડળીનો ું
ચેરમેન છંુ, મારે આ ૩ ટકા યાજ રાહત આપવી પડે રપ થી ૩૦ કરોડ િપયાનું િધરાણ અમારી મંડળીઓ મારફતે થાય છે. 
એની  ૩ ટકાની ગણતરી કરવામાં આવે તો માનનીય નાણામં ી ી ૧-૧ કરોડ િપયા જવેું યાજ થાય છે. એ બે વષ સુધી 

 ન ચૂકવાય તો મંડળી ચાલતી બંધ થઇ ય, એવી પ રિ થિત િનમાણ થઇ છે, યારે આ યાજ રાહત માટે ૪ ટકાની અન ે
૩ ટકાની જ ેચૂકવણી છે એ ચૂકવવામા ંઆવ,ે ખેડત જગતનો તાૂ ત છે.  
  આજ ેપણ વરસાદ પડયો છે તેના કારણે  પર અસર થઇ છે અને ઘ ના પાક પર અસર થઇ છે, અ યારના જ ે
પાકો પર અસર થઇ છે યારે ખેડતો માટે િચંતા કરીન ેનાણામં ી ી મોટ મન રાખો છો એમ  હજ પણ મોટ મન રાખોૂ ુ ુ ું ં . જમે તમ ે
તેડાઘરને પગાર વધારો કય  છે, સારી બાબત છે. હજ પણ આના બદલે વધારે  પુ , ૭ અન ે૧૦ હ ર િપયા કયા હોત તો હ ું
પાટલી થપથપાવીન ેઅિભનંદન આપવાનો હતો. પરતુ ખેડતો માટે મોટ મન રાખે તેવી લાગણી યકત ક  છં ં ં ંૂ ુ ુ .  
 ડો. અિનલ િષયારા(ભીલોડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણા ંમં ી ી  નીિતનભાઇ જ ે પૂરક િવિનયોગ 
િવધેયક લઇને આ યા છે, તેમાં મારો મુ ો મ ઉપિ થત કય  હતો. " ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પરી ાઓમાં વારવાર ં
ચોરીઓના બનાવો બનતાં પરી ાઓ વારવાર રદ કરવી પડે છેં ". આપણા જ ેયુવાનો છે એના માટે આપણે યુવાનોને દેશનુ ં
ભાિવ કહીએ છીએ, આ જ ેિશિ ત બેકારો છે સાહેબ, આજ ેએમનું ભાિવ સાવ ધંૂધળું થઇ ગયું છે. ખૂબ મહેનત કરે છે, દરેક 
પરી ા આપે, મહેનત કરે, એમા ંફોમ ભરે, કોચ ગ કલાસીસ કરે, પરી ા આપે અન ેપછી થોડોક સમય થાય અને પરી ા રદ 
થઇ ય છે. વારવાર પરી ાઓ રદ થાય છેં , કદાચ એકાદ વખત બન,ે પણ આ તો  જટેલી પણ પરી ા આવે એ પરી ા 
લગભગ રદ કરવી પડે છે. એ પરી ાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી, પંચાયત સેવા પસંદગી કે પોલીસ ર ટમે ટ પરી ા હોય કે ુ
િશ ણ િવભાગની ટેટ- કે ટાટની પરી ા હોય આ પરી ાઓ વારવાર રદ કરવી પડે છેં . એના લીધે સરકારને જ ર આવક થતી 
હશે. કારણ કે ફોમ દીઠ આપણે સો- થી પાંચસો િપયા ફી લઇને આવક ઉભી કરતા હોઇએ છીએ. પરતુ આ છોકરાઓનું જ ેં
ભાિવ બગડે છે એની આપણે િચંતા કરતા નથી. ઘણી વખત પ રિ થિત એવી થાય છે. આ છોકરાઓ છે એ બધા જ પૂરાવાઓ 
આપે છે, ચોરી કેવી રીતે થાય છે? સી.સી.ટી.વી. ફટેઝના પૂરાવા આપે ૂ છે. મોબાઇલ ઉપર ચેક કરીન ેજવાબો લખવામા ંઆવ ે
છે. ઘણી વખત સી.સી.ટી. વી. માં ચોરીની આખી ઘટના દેખાય છે. છતાં પણ સરકાર એનો િનણય જલદી કરે નહ  અને એના 
લીધે મુ કેલી ઉભી થાય છે. એલ.આર.ડી.ની પરી ા હતી, સા  થયું કે બી  વખતે તા કાિલક િનં ણય કય , પણ જયાં ચોરી 
થાય છે જ ે જ યાએથી ચોરી થાય છે એની કયારેય તપાસ કરવામાં આવતી નથી. એલ.આર.ડી.ની. પરી ામા ં પેપર કયા ં
છાપવા આ યું? એ પેપર કણાટકમાં છપાવવા માટે આપવામાં આ યું હતંુ, કેમ યાં સં થામાં તપાસ કરવામાં ન આવી? કયા 
સં ગોમા ં યા ંચોરી થઇ તેની કોઇ તપાસ સરકાર કરતી નથી. એટલે મારી િવનંતી છે કે આ જદી જદી જ યાએ જ ેચોરીઓના ુ ુ
બનાવો બન ેછે એના લીધે જ ે િવ ાથ ઓનુ ંભાવી બગડે છે એમાં તમે ખાસ યાલ રાખો અન ેબી  વખતે આવુ ંવારવાર ન ં
બને તે ખાસ મહ વની બાબત છે. હવે જ ેતમે હમણા ંએલ.આર.ડી.માં િનણય કય , તા.૧-૪-૨૦૧૮નો જ ેપ રપ , સીટો 
વધારી દીધી, કદાચ એટલી સીટો મંજર હશે કે નહ  તેનો મને યાલ નથીૂ . પણ સીટો વધારવાથી કદાચ સો યુશન નહ  આવ,ે 
અમુક સમા  છે એને તમે યાય આપી શકશો. પણ ટાયબલ સમાજને એમાં નુકસાન થાય છે. એટલી જ યા તમે નહ  ભરશો 
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તો એ અમારી બહેનોને એલ.આર.ડી.માં નોકરી નહ  મળી શકે, એટલે મારી મં ી ીને પણ િવનંતી છે કે એલ.આર.ડી.મા ં
જટેલી જ યાઓ જ ેબી  મ પર તમ ેવધારી છે એટલી જ જ યાઓ આમાં ટાયબલની છોકરીઓ માટે પણ વધારવામાં આવ ે
અને લગભગ ૮૫૦ જટેલી જ યાઓ થાય છે એ ભરવામાં આવે એવી મારી િવનંતી છે. મ સરકાર સાથે થોડી ચચા કરી હતી 
પણ મન ેએવો જવાબ મ ો કે છોકરીઓને બદલે આપણે છોકરાઓથી ભરીએ, એ સવાલ પેદા નથી થતો, જ ેહ  બહેનોનો 
છે એ હ  ૩૩ ટકા માણે એમનો રહેવો જ ઇએ. એટલે મારે સરકારને િવનંતી કરવી છે કે વારવાર આ ચોરીઓ થતી અટકે ં
અને િવ ાથ ઓનુ ંભાવી ધંૂધળુ ન થાય તેના માટે આપ ખૂબ સ ગ રહો એટલી િવનંતી સાથે િવરમું છંુ.  
 ી મહેશભાઇ  છો. વસાવા(દેડીયાપાડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણા ંમં ી ી િવિનયોગ િવધયેક લઇને આ યા છે 
તેના ઉપર મારા િવચારો રજ કરી અને ચચા કરવા માૂ ટે ઉભો થયો છંુ. ખાણ ખિનજ માટેનો મારો િવષય છે. જ ેઅનુસૂિચત એ રયા છે, 
િશડયુલ ફાઇવ, આ દવાસી એ રયાની અંદર સૌથી વધારે ખિનજ નીકળ ે છે. પ થર હોય, રેતી હોય કે પાણી હોય કે કોલસો હોય, એ 
ટાયબલ િવ તારમાં સૌથી વધારે નીકળે છે. તો ટાયબલ િવ તારના ગામડાંને અને યાંના જ ેલાભાથ ઓ છે તેમને એનો કોઇ તનો લાભ 
મળતો નથી. નાણાં મં ી સાહેબ જ ેિવધેયક લઇને આ યા છે એમાં મારે ખાસ એ કહેવું છે કે, જ ે ામ પંચાયતો છે યાંથી જ ેખિનજ નીકળ ે
છે એ ખિનજની જ ેઆવક થાય છે એ આવક નફાની અદંરથી પ૦ ટકા ભાગીદારી જ ેતે ામ પંચાયતને મળે તો ચો સ ામ સભાઓ 
સ ધર થાય અને ગામના લોકો સ ધર થાય તો યા ંઆગળ િશ ણ, આરો ય અને એમની જ ેઆિથક પ રિ થિત ખરાબ છે એમાં ચો સ 
સુધારો થઇ શકે. અને એ ગામનો િવકાસ થાય. દાખલા તરીકે નમદાનંુ પાણી, એની અંદર કરોડો િપયાની આવક થાય છે, પણ યાંના 
િવ તારના લોકોને કોઇ તનો લાભ મળતો નથી. માટે સરકાર પ૦ ટકા ામ પંચાયતોને ભાગીદારી આપે અને ખાસ કરીને રોય ટીની 
વાત કરીએ તો જ ેરોય ટી ગવનમે ટમા ં ય છે તે રોય ટીની િકમત જ ેથાય તેના ં ૨૫ ટકા િકમત જ ેતે ામ પંચાયતને મળવી ઇએં . 
ખાસ કરીને મારા ટાયબલ િવ તારમાં જ ેખિન  નીકળે છે, તો યાં ખાણોની જ ેમંજરી આપવામાં આવે છેૂ , પંચાયત ારા ઠરાવ કરવામા ં
આવે છે, તો એમને જ ેકોઇ યાંના માિલક હોય એને એનો લાભ મળવો ઇએ. આજ ેએની અદંર ખાણ બનાવવામા ંઆવે છે તો એના 
પહેલા પૈસા ભરવામા ંઆવ,ે આ દવાસી ખેડત ખાણના આ દવાસી લાભાથ  હોય તોૂ  સરકારે એને મફત અિધકાર આપવો ઇએ, ખાસ 
કરીને અ યારે આ ખાણની બાબતમાં હરા  કરવામાં આવે છે અને હરા  કરીને બી  લોકો એમાં પૈસા ભરીને લાભ લઇ ય છે અને મૂળ 
ખેડત છે તે મૂળ ખેડતના બદલે એ ખિનજના પૈસા િબન આ દવાસી લોકો જ ેહોય તેને મળે છેૂ ૂ . માટે યાંના જ ેમાિલક છે તેને જ મળવુ ં

ઇએ તેવી યવ થા કરવી ઇએ અને સરકારે અ યારે જ ે િનણય કય  છે તેના માટે એને ધ યવાદ આપંુ છ કારણ કેુ ં , આ દવાસી 
િવ તારમાં ખનીજ નીકળે છે એમાં પહેલી પસંદગી આ દવાસીઓને આપવામાં આવે છે એ બદલ સરકારને ધ યવાદ આપંુ છંુ. ખની મા ં
પાણી, રેતી, પ થર વગેરે નીકળ ેછે એમા ંસીધ ેસીધી પ૦ ટકા ભાગીદારી જ ેતે ામ પંચાયતોને આપવામા ંઆવ ેતો સો ટકા ગામડાંનો 
િવકાસ થશે, ખાસ કરીને રોજગારી મળશે જથેી અ યારે શહેરોમા ંઆવે છે યા ંઝૂંપડપ ીમાં વધારો થાય છે એના ઉપર અ યાચારો થાય છે 
એને પૂ ં  વેતન આપવામાં આવતંુ નથી. તેથી ગામડાંમાં જ રોજગારી મળી રહે તેવી યવ થા કરવા સરકારને મારી િવનંતી અને ભલામણ 
છે.  
 ીનીિતનભાઇ ર. પટેલ(નાયબ મુ યમં ી ી) : માનનીય અ ય ી, અમારી પૂરક િવિનયોગ િવધેયકની આજની 
આ ટકી ચચામા ંચાર ૂં જટેલા માનનીય સ ય ીઓએ એમના સૂચનો કયા છે અન ેપોતાના િવચારો યકત કયા છે.  
 સૌથી થમ માનનીય સ ય ી પંુ ભાઇ વંશ ારા સરકારી ભરતી માટેની જ ે યા ચાલે છે એમાં િવલંબ થાય છે 
એ કારની રજઆત કરી છેૂ . આ  વારવાર ચચાઇ ચૂકયો છેં , ભૂતકાળમાં સરકારી ભરતીઓમાં મોટા માણમાં કાપ હતો 
અને એ દરેક સરકારો વખતે હતો. હ કોઇ રાજકીય અવલોકન નથી કરતોું . ખૂબ કમચારીઓ હોય સરકાર ઉપર ખૂબ મોટ ભારણ ુ
આવતંુ હોય, ક યુટરાઇઝેશન વ યુ,ં સાધન સામ ી વધી, સંદશેા યવહારના સાધનો વધે એટલે કમચારીઓની કદાચ 
જ રત સરકારમાં ઓછી થઇ હોય એટલે કાપ મૂકવામાં આવલેો. પરતુ અમારી સરકારે આ કાપમાં મોટા માણમાં ઘટાડો કય  ં
છે એના માટે ભરતી કેલે ડર બનાવવામાં આ યું  છે જ ેભૂતકાળમાં નહોતંુ. ભરતી કેલે ડર શ દ વાપરવામા ંઆ યો છે એ 
ક ેસની સરકાર હતી કે બી  કોઇ સરકારો હતી તે વખતે નહોતો. અમ ેિનણય કય  કે કયા િવભાગમાં કેટલી ભરતી કરવી? 
કારણ કે ભરતી કરી દો, કરી દો કહેવાથી  પતતો નથી. સાતમુ ંપગાર પંચ, એ પહેલા છ   પગાર પંચ આ યુ ં એના લીધે ું
રાજય સરકાર ઉપર ઘણો મોટો આિથક બો  આ યો છે. જટેલો બો  વધારે આવે એટલે એ ઓછી આવકમાંથી િવકાસના 
કામો માટે, ોજકેટો માટે, સગવડો માટે, ગરીબો માટે આ દવાસીઓ, દિલતો કે ઓબીસી વગના ઉ કષ  માટે, િશ ણ, 
આરો ય કે ઇ ા ટકચરની યવ થા માટે પૈસા વાપરવાના થાય છે. જટેલો પગાર વધારે થાય એટલો આપણે િવકાસની 
પાછળ ખચ ઓછો કરી શકીએ. એટલ ેભૂતકાળમા ંસરળતાથી બધી સરકારોએ કય ુહતંુ એમ અમ ેઆખે આખો ભરતી કાપ ન 
નાં યો અને ભરતી કેલે ડર બના યું છે એ માણે ભરતી યા ચલાવીએ છીએ. અગાઉ પણ અમે ક ું  છે કે મોટા માણમા ં
સવા લાખ જટેલા કમચારીઓ, અિધકારીઓની ભરતી અમારી સરકારે ઓછા વષમાં કરી છે અને એનો લાભ ગુજરાતના ભણેલા 
ગણેલા, દીકરા દીકરીઓ છે એન ેનોકરી માટે મળે છે. એટલે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ હોય, પંચાયત સેવા પસદંગી મંડળ 
હોય કે .પી.એસ.સી. હોય એના ારા ભરતી ચાલી રહી છે. કયાંક કોટ કેસના કારણે અથવા કોઇ િવિવધ કારણોસર કોટ કેસ 
આવતો હોય, ઘણીવાર પરી ા લેવાય ચૂકી હોય ઉમદેવારો પસંદ કરી દેવામા ંઆ યા હોય અને િનમણૂક પ  આપી દેવામા ં
આ યા હોય  અને કદાચ કોઇ યિકતને વાંધો હોય અને કોટમાં ય અને ટે લઇ આવે તો જ ેસો કે પ૦૦ની ભરતી કરી દીધી 
હોય એ આખે આખું કરણ કોટમા ં ય એટલ ેએ બધાને ઓડર આપી શકતા નથી. ભૂતકાળમા ંપાંચ છ વષ પહેલાંની વાત 
છે. તલાટીની ભરતીમાં િવવાદ થયલે એની ભરતી અને પસંદગી થઇ ગઇ હતી અને ઓડર પણ અપાઇ ગયા હતા એ પૈકી 
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કેટલાક લોકો કોટમાં જઇને ટે લઇ આ યા એના કારણ ેઘણા વષ  સુધી કોટના ટેના કારણે આપણે િનમણૂક આપી શકયા 
ન હ. વષ  સુધી કોટના ટેના કારણે આપણે ઉમદેવારો પસંદ થયા હતા તોય એમને આપણે નોકરીમાં નહોતા લઇ શ યા અન ે
ઉમેવારોને નોકરી નહોતી મળી. આવા પણ ઘણા કારણો થતા હોય છે.  
 બીજુ,ં હમણાં િબન સિચવાલયના કમચારીઓની આપણે જ ેમોટા માણમાં સાડા ણથી ચાર હ ર ભરતી કરવાનો 
િનણય કય , કમનસીબે એનું પ  લીક થઇ ગયું અને મુ યમં ી ીને જવેી રા ે ણ થઇ કે આ  પ  લીક થયું છે. અમ ે
કોઇ િવ ાથ ઓને અ યાય ન થાય, ઉમેદવારોન ેઅ યાય ન થાય એ માટે તા કાિલક અસરથી એ પરી ા મલુતવી રાખી અન ે
એની તપાસ કિમ ટ મૂકી, પેિશયલ એસ.આઇ.ટી. બનાવી, ગૃહમં ી ી દપિસંહ એ ત દેખરેખ નીચે આ 
એસ.આઇ.ટી.ને માગદશન આપી અને બધી તપાસ કરાવડાવી અને આખું ષડયં , કોણે પેપર ફો ુ,ં યાંથી પેપર ફ ુંૂ , 
કોણે વો સ એપ કયા, યાંથી મેસે  ફરતા થયા આ બધંુ જ આખુ ષડયં  આપણે પકડી પા ુ ંછે. હવે એ જની વાત થઇ ગઇ ૂ
પણ હ  મળૂ પરી ા તો લેવાની બાકી છે. એટલે અમ ેહવ ેન ી કયુ છે કે, યાં સીસીટીવી કેમેરા હોય એવા પરી ા કે ોમા ં
જ આ પરી ા લેવી અન ે એવા કે ોનો આપણે સરવ ે કરી ર ા છીએ. દરિમયાનમાં સ ર-અઢાર લાખ જટેલા બોડના 
િવ ાથ ઓની પરી ા માનનીય ભૂપે િસંહ ના િશ ણ િવભાગ ારા અ યારે ચાલુ થઇ ચૂકી છે. એટલે આ પરી ા પતે, 
શાળાઓના વગ  સીસીટીવીવાળા ઉપલ ધ થાય એટલ ેતરત જ આપણે પરી ા લેવાના છીએ. સાથ ેસાથ ેએલ.આર.ડી.ની 
પણ વાત કરી લ , જ ેડો. િષયારા એ મુ ો અહ યા ઉપિ થત કય  છે. તો એલ.આર.ડી.માં પણ આપણે ભરતી કરી. 
ગુજરાતનું વાતાવરણ બગાડવાનો ય ન કય , કોઇ રાજકીય પ ે એમાં બં ે બાજ સહકાર આ યોુ , એક છાવણીમાં અમુક 
લોકો ગયા, બી  છાવણીમા ં અમુક લોકો ગયા. ફરી ગુજરાતને હસાની આગમા ં હોમવાનોં , વગ -વગ  વ ચે, ાિતઓ-

ાિતઓ વ ચે, સમા  -સમા  વ ચે સંઘષ થાય, ગુજરાતની એકતા, ગુજરાતની જ ેઆપણી ગુજરાતીઓની સાથે રહેવાની 
જ ેલાગણી છે એમાં ભંગાણ પાડવાનો કેટલાક લોકોએ ફ ત રાજકીય ઇરાદાઓથી ય ન કય  પણ અમ ેએનો યવહા રક 
ર તો કા ો. અમે બધા િસિનયર મં ી ીઓ, મુ યમં ી ી અમે બધા જ િચંિતત હતા. જદા જદા આંદોલનકારીઓ સાથે ચચા ુ ુ
કરી, ધારાસ યો સાથે ચચા કરી, નેતાઓ ડે ચચા કરી, હાઇકોટના એડવોકેટ જનરલનો અિભ ાય લીધો અન ેછેવટે સાહેબ 
અમે એવો ઉપાય કય  કે ભલે થોડા વધારે આપણા છોકરા-છોકરીઓને નોકરી મળે તો એનું ભારણ સરકાર ઉપાડી લેશ,ે 
આિથક રીતે પહ ચી વળીશું પણ ગુજરાતમા ંિવખવાદ કરવો, ાિતઓ- ાિતઓ વ ચે સંઘષ કરાવવો એ જ ેકાવત  કેટલાક ં
લોકોએ તૈયાર કયુ હતંુ, ો સાહન આપી રહેલા. ગુજરાતને ફરી અશાંિતની દશામા ં લઇ જવા હતા એના ઉપર અમ ે ખૂબ 
બુિ પૂવક આયોજન કરી અને ઠડ પાણીં ુ  રેડી દીધંુ. માનનીય અ ય ી, મને આજ ે જણાવતા ં આનંદ થાય છે કે, જ ે
છાવણીઓ નાંખી કેટલાક િવ ાથ ઓ, ઉમેદવારો અથવા કશું જ ના હોય એવા પણ બેઠા હતા. ઉમદેવાર બેસે એ તો સમંત 
સાહેબ, એની લાગણીઓ  સરકારમાં રજઆત કરે એ એનો અિધકાર છે પણ જનેે હાવા િનચોવવાનું નહોતંુૂ , લેવા દેવાનુ ં
નહોતંુ, મે ટક પાસ થયા નથી એવા લોકો પણ દોડી દોડીન ે યાં પહ ચી જતા હતા. સાહેબ, આજ ેમને આનંદ છે કે, આજની 
તારીખે ગાંધીનગરમા ંઓ.બી.સી.ના નહ , આ દ િતના નહ , જનાગઢના િગરનારના માલધારી ભાઇૂ -બહેનો નહ , કોઇ પણ 

કારની કોઇ જ છાવણી, બી  િવરોધીઓએ બહ જ માથા પછા ાુ , ખાનગીમાં િપયા પણ ખ યા હશ,ે ના ણે શું નુ ંશુ ં
કયુ હશે બધંુ જ અમે િન ફળ કરી દીધંુ. અને અમે એ પણ ભરતી કરી. વધારે િવ ાથ ઓ હોય તો વધારે પણ આપણા 
ગુજરાતના જ છે ન.ે યાંકથી પૈસા બચાવી લઇશું અને એમને પગાર અન ેનોકરી બં ે આપીશુ.ં એટલે આ બધંુ જ અમે કયુ છે 
એટલ ેિવરોધીઓના ગુજરાતને જ ેલોકો અશાંત કરવા માગતા હતા, નોકરીના બહાન ેજ ેિવ ાથ ઓ ભણી ગણીન ેનોકરી લવેા 
ઇ છે છે તેમન ેઆગળ કરીન ેબધી રીતે િન ફળ ગયા હતા એવા લોકો આમા ંકદી પ ા હતાૂ . એ  અમે સો વ કરી દીધો 
છે. 
 માનનીય િવર ભાઇનો જ ેખેડતો માટેનો  છેૂ . અમે કાયમ કહીએ છીએ કે અમે ખેડતો માટેની સરકાર છીએૂ . 
ગુજરાતની જનતાની સરકાર છીએ. ગામડે ગામડે ખેડતો અથતં  માટેૂ , કૃિષ ઉ પાદન માટે,  દેશનુ ં પેટ ભરવા અનાજ અન ે
અ ય પાકોનું ઉ પાદન રાત- દવસ મહેનતથી કરે છે. અમે વીકારીએ છીએ. વષ ૧૯૯૫થી અમારી ભાજપની સરકાર આવી 
યારથી ખેડતને અમે ાઇમ િ એ મહ વ આ યું છેૂ . પછી એ વીજળીના ડાણ હોય, બી  કાયદાઓમાં સુધારા હોય, આઠ 

િકલોમીટરની જમીન મયાદા દરૂ કરવાનો  હોય. આ બધંુ ઘ  ંઘ ં કય ુ છે. ઘણા મહેસલૂી સધુારા કયા છે. પારદશકતા 
લા યા છીએ. હવ ેઆ ખેડતો પહેલા ં યાજ ેરકમ લેતા હતાૂ . હ કહ તો કોઇ ખોટ ન લગાડતાું ું ં ુ . ભૂતકાળની સરકારોમા ં યારે 
ભાજપ સ ામાં નહોતો યારની વાત ક  છં ંુ . આ જ ખેડતોૂ , કારણ કે હ પણ સહકારી રાજકારણ સાથે દાયકાઓથી સંકળાયેલો ું
છંુ. ભાજપ િસવાયની જની સરકારોમાં પછી એ કે માં ભાજપ િસવાયની સરકાર હોય કે ગુજરાતમાં ભાજપ િસવાયની સરકાર ૂ
હોય, ૧૨થી ૧૫ ટકા યાજ ખેડતો પાસેૂ , આ સહકારી મંડળીઓ પાસે આ સરકારો લેવડાવતી હતી. એક પૈસો મદદ નહોતી 
કરતી. અમારી ભારતીય જનતા પ ની સરકારે જ ેિનણય કય . અ યારે ગુજરાતના ખેડતોને આપણે જ ેસહાય કરીએ છીએૂ , જ ે
િધરાણ આપીએ છીએ એક તો ટેટ કો-ઓપરેટીવ બક જ ેબધી મોટામા ંમોટી બકોનું ફેડરેશન છે. ૧૮ િજ ા સહકારી બકો 
અને ૯,૦૦૦ ઉપરાંત સવેા મંડળીઓ જ ેમાનનીય િવર ભાઇએ ક ું કે એક સેવા મંડળીના ચેરમેન છે. આના માળખા ારા 
કોઇને આ ય થાય અન ેબધાન ેઆનંદ પણ થશ ેકે અમારી સરકારે ૩૯,૦૦૦ કરોડ િપયા આ વષ ખેડતોન ેટકી મદુતનું પાક ૂ ૂં
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િધરાણ અપા યું છે અને એ પણ ઝીરો ટકા યાજ.ે કલ ુ ૭ ટકા યાજ બકોને આપવાનું હોય છે. અમરેલીની બક હોય ી 
િવર ભાઇ, તો તમારી મંડળીન ેમાફી મળે છે પણ અમરેલી બકન ે યાજ આપવું પડે છે. મહેસાણા બકન,ે અમદાવાદ બકન ે
બધી બકોને યાજ આપવું પડે છે. આ ી અ ણિસંહ આપણા ભ ચ બકના ચેરમેન છે. એમની બકને પણ યાજ આપવું પડે 
છે. આ િપયા ૩૯,૦૦૦ કરોડનુ ં યાજ ખેડતો આપતા નથીૂ . એ યાજ ગુજરાતની ભારતીય જનતા પ ની સરકાર અન ે
કે ની ી નરે ભાઇ મોદીની સરકાર આપે છે. ૪ ટકા બો  ગુજરાત સરકાર ઉપાડી લે છે. ૩ ટકા બો  કે ની ી 
નરે ભાઇની સરકાર ઉપાડી લે છે. ૩૯,૦૦૦ કરોડ િપયાનું એક પૈસો યાજ કોઇ ખેડતને ભરવું પડતંુ નથીૂ . આવુ ં
ભૂતકાળમાં કોઇ દવસ ભાજપ િસવાયની સરકાર વખતે થયું નહોતંુ. આ તો અમે કરીએ છીએ.(અંતરાય)   
 અ  ય ી : માનનીય િવર ભાઇ, આપને જ ેકહેવાનું હતંુ તે પહેલા ંકહી ગયા.  
  ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મને તક આપો તો તમને બધો જવાબ આપંુ. પહેલાં નહોતા આપતા 
એની તો વાત કરો. હવે ચૂકવાય છે. આ તો સાહેબ, ગામમાં બસ નહોતી આવતી. અમ ેબસ ચાલુ કરી એટલે કહે કે પાંચ 
િમિનટ મોડી આવે છે. (અંતરાય) ી િવર ભાઇ, લીઝ. મ તમને ડ ટબ નહોતા કયા. બધંુ કહંુ. ધીરે ધીરે આવું ન?ે પાંચમા 
માળ ઉપર જવુ ંહોય તો એક એક માળ પગિથયા ંચઢવા પડે. હ હનમુાન તો છ ું ંુ નહ  કે સીધો કદકો મારી દૂ . હ તો માણસ છું ંુ . 
ધીમે ધીમે ચઢ છુ ું ં . આપનો જ ેબી   છે. બજટેની ગવાઇ માણે ભારત સરકાર ા ટ છટી કરેૂ . બકોની લાગણી એવી 
હતી કે યાં સુધી બકમાં યાજ જમા નહ  થાય યાં સુધી અમે સવેા મંડળીઓને એ રકમ ટા ફર નહ  કરીએ. એમના પૈસા 
રોકીશુ.ં ગઇ સાલ મ આ સભાગૃહમાં નાણામં ી તરીકે હેરાત કરેલી, કૃિષમં ી ી ફળદુ સાહેબે ભલામણ કરેલી, ી 
ઇ રભાઇ સહકાર મં ીએ િમ ટગ કરેલીં . પ૦૦ કરોડ િપયા વધારાનું રીવો વ ગ ફડ અમારી સરકારે બજટેમા ં મંજર કયું ૂ .  
બકોને અમ ે આગોતરા જ ર પડે તો પૈસા આપીએ છીએ અને મને આનંદ છે, દા.ત. આપણી સારી બકો. દા.ત. અમારી 
એ.ડી.સી. બક, ી અજયભાઇ પટેલ ચેરમેન છે, એ ગુજરાત સરકારના યાજનો હ ો આવે એની રાહ તા નથી, એ પાસ 
કરી દે છે. મને લાગે છે અમરેલી બક પણ પાસ કરી દે છે. અમારી રાજકોટ નાગ રક િજ ા બક પણ કરી દે છે. જયાં ભા.જ.પ.નું 
શાસન છે એવી િજ ા બકો કરી દ ેછે એવું મા  લગભગ અનુમાન છેં . હ સો ટકા નથી કહેતો કારણ કે હ  ગણી ગાંઠી બકોમા ંું
બી  પ ોના ચેરમેનો છે. એ લોકો તો એવું જ ઇ છે છે કે સરકાર ગમે તેમ કરીને હેરાન થાય. સરકાર બદનામ થાય, સરકાર 
િવ  ો થાય, પણ અમારા ચેરમનેોએ કારણ કે બકોને સરકારે ઘ ં આ યું છે. નાબાડ ઘ ં આપે છે એટલે જ ેબકો ના 
આપતી હોય એમન ેતમે કહે  કે એ બધા આપી દ,ે અમ ે િપયા પ૦૦ કરોડ રીવો વ ગ ફડ કરી જ દીધંુ છે એટલે  નથીં . 
પાક વીમા યોજના માટે કહંુ, અમે જ ેરકમો ચૂકવી છે એમાં વષ ર૦૧૬-૧૭માં ૧ર૬૭ કરોડ િપયા ચૂક યા, વષ ર૦૧૭-
૧૮માં ૧૦૭પ કરોડ િપયા ચૂક યા અને વષ ર૦૧૮-૧૯માં અમારા માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ, કૃિષમં ી ી ફળદ ુ
સાહેબ અને અમે બધાએ જ ે ફોલોઅપ કરા યું એના કારણ ે (અતંરાય) તમે કહો છો ને કે વીમા કપનીઓને દબાવોં , આ 
દબાવાનું પ રણામ એ છે કે ર૭૭૭ કરોડ િપયા પાક વીમો અમે અપાવી ચૂકયા છીએ. હવે જ ેદાવાઓની ચકાસણી ચાલુ છે એ 
પ િત માણે એ ચૂકવવામાં આવશ.ે (અંતરાય) આ તો જઓ તમે બધા ચચાઓ કરો છો એટલ ેહ બોલતો નથી પણ તમન ેુ ું
સાદ ુજ ઉદાહરણ આપી દ , આપણે બધા એલ.આઇ.સી. પાસ ે વન વીમો લઇએ છીએ, એનુ ં િ િમયમ ભરીએ છીએ, એ 

વન વીમાનુ ં વળતર કયારે મળ?ે માણસ ગુજરી ય તો મળ.ે તમે અક માતે ગુજરી ના વ,(અંતરાય) મારી વાત 
સાંભળોને ી િવર ભાઇ, તમે બુ ીશાળી છો, અ યાસુ છો એટલ ેહ તમારી પાું સે દલીલો ક  છ બાકી બહ ઓછા લોકો ડે ં ં ુુ
હ દલીલો કરવાનુ ંપસંદ ક  છું ં ંુ .  દા.ત. કોઇએ મોટરકારનો વીમો લીધો હોય,    
 અ  ય ી : એ તમને નથી કહેતા, તમ ેસો વરસ વો એમ હ કહ છું ું ંુ .   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : સાહેબ, બધા સ માનનીય સ યો છે, આપણે માણસોને છોડીએ, બી  દાખલો આપંુ, 
કોઇએ મોટરકારનો વીમો લીધો કે મારી મોટરકાર અથડાય અને મન ેનુકસાન થાય તો મને વીમા કપની રીપેર ગ કરવાનુંં , કોઇ 
મૃ યુ પા યું હોય તો એનું વળતર ચૂકવવાની રકમ આપે, આપણે િ િમયમ ભરે જતા ઇએ પણ ભગવાનના આશીવાદથી એ 
મોટરકારને કદી અક માત જ ના થાય, એ મોટરકારમાં બેઠેલા કે રોડ ઉપર ચાલનાર કોઇ ગુજરી જ ના ય તો એ રકમ 
ભરવાની હોય પણ સામે કશુ ં આવે નહ , એમ વીમો એટલે વીમો, નુકસાન થાય તો મળ,ે આ િ િમયમ તો લેવા માટેનુ ં
ભરવાનુ ં હોય છે  એટલ ે આ રીતે એન ે વુ ં પડે.(અંતરાય) ી પંુ ભાઇ, અ યારે કશુ ં કહેવાનુ ં હોય જ નહ , મારે ી 
મહેશભાઇને જવાબ આપવો છે.   
 ી પંુ ભાઇ ભી. વંશ : (અંતરાય) માનનીય મં ી ી,જ ેપાક િન ફળ થયો છે એની ચકાસણી યો ય રીતે કરવી 

ઇએ એ નથી થઇ. (અંતરાય) 
 અ  ય ી : માનનીય પંુ ભાઇ, લીઝ.. લીઝ.. 
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : નહ , નહ , ી િવર ભાઇ બો યાને કે આટલું બધંુ િ િમયમ આપી દીધંુ, ી પંુ ભાઇ, 
વીમો લીધો હોય એ િ િમયમ ભરવું પડે, િ િમયમ ભરો એ કપની લઇ ય અને નુકસાન થાય તો જ મળેં . છતાં અમે સાચી 
રીતે ખેડતોનો સરવ ેથાયૂ , ખરેખર નુકસાન થયુ ંહોય તો એને મળ ેએ માટે અમ ેઅમારી પૂરેપૂરી શિકતથી કામ કરીએ છીએ. 
એમા ં તમે કહો એ સા  છે કારણ કે તમે ના અન ે ખેડતોના િતિનિધ છો પણ અમ ે અહ યા સો જણા બેઠા છીએ એ ં ૂ
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ખેડતોના અને સમાજના િતિનિધ છીએૂ . અમારા ૯૦ ટકા ધારાસ યો ગામડામાંથી આવે છે. અમે બધંુ કરીએ છીએ. ી 
મહેશભાઇનો છે ો  છે એ આ દવાસી સમાજ માટે ખૂબ અગ યનો છે. જ ે આ દવાસી િવ તારો છે યા ં જ ે ખિનજ રેતી, 
પ થરો, કપચી કે કોઇ િકમતી ધાતુ નીકળે એ બધંુ પેસા એ ટ માણે જ ેઆ દવાસી િવ તાર હોય એ ખેડતોન ેલાભ મળવો ં ૂ

ઇએ અને એ બંધારણે વીકારેલ હકીકત છે. એ માણે  ટકમાં કહ તો માનનીય મહેશભાઇની લાગણી છે એ માણ ેૂં ું
તા.ર૪-૫-ર૦૧૭થી આજ સુધીમાં જ ેઆ દવાસી િશ ુલ િવ તારો છે એમાં આપણે લોક પા ા, ઇ-ઓકશનથી એટલે કે 
ઓન લાઇન હરા  કરી. પહેલા તો માથાભારે મા ફયા બદમાશો અને ગંુડાઓ કોઇન ેટે ડર ભરવા દેતા ન હતા. મફતમાં બધંુ 
પડાવી લેતા હતા. કોઇ ગરીબ સાચો માણસ, ધંધાદારી માણસ ભાગ લઇ શકતો ન હતો. આ બધંુ મા ફયા રાજ અમારી સરકાર 
આવી યારથી બંધ કરી દીધંુ છે. બધંુ ઓન લાઇન થાય છે. માગ અને મકાન િવભાગ હોય, પાણી પુરવઠા િવભાગ હોય કે 
કોઇપણ િવભાગ હોય પણ બધંુ ઓન લાઇન થઇ ગયુ.ં આના કારણે આજ ેકોઇ મા ફયા ત વો યાંય દેખાતા નથી. પહેલા કેવુ ં
ચાલતંુ હતંુ?  (અંતરાય) ઓન લાઇનમા ંમાણસ ન આવ.ે જનેે જદું વું છેુ . એના ચ મા દુિનયામાં બ યા નથી. બધંુ બ યું 
છે, ઓછ દેખાતંુ હોય અન ેમોટ દેખાય એવા ચ મા બ યા છે પણ િવપ ને સા  દેખાય એવા ચ મા લગભગુ ું ં ં  બ યા નથી. 
અમે સમ વવાનો ય ન કરીએ છીએ કે જથેી મગજ મારફત આંખમાં ઉતરે, દય મારફત આંખમા ંઉતરે અન ેસાચંુ વીકારે. 

ી મહેશભાઇનો  છે એમાં મ ક ું એમ ઇ-ઓકશનના ૧ર૮ લોક અમે હેર હરા મા ંમૂ યા હતા. એમાંથી ૮૮ લોકની 
હરા  સફળતાપૂવક થઇ ચૂકી છે. એમાંથી ૭ર સફળ િબડરો એ ફકત કાયદા મુજબ જ ેઆ દવાસી િવ તારમાં રહેતા હોય, 
આ દવાસી હોય અને કાયદાની યા યા માણે યાંના િશ ુલ એ રયાના હોય એવા જ લોકોને આ ૭ર લોક અમારી સરકારે 
ફાળ યા છે. કોઇ આ દવાસીને કે કોઇ ગામડાના યિ તને કોઇ નુકસાન કરવાનો અમારો કોઇ ય ન નથી. માનનીય 
સ ય ીની ણકારી માટે રેતી, મોરમ આવા બધા જ ે ખિન  છે એ ખિન ની આવક સરકારને થાય છે એ રકમ સરકાર 
રાખતી નથી. ૯૫ ટકા રકમ અમે િજ ા પંચાયતોને ા ટ તરીકે દર વષ ફાળવીએ છીએ. આ વષ પણ િપયા ૧૪૦ કરોડ 
જટેલી રકમ અમે િજ ા પંચાયતોને ફાળવી દીધી છે. િજ ા પંચાયતની ફરજ છે કે જ ેિવ તારમાંથી આ ખિનજ નીકળતી હોય 
એ િવ તારના ગામડાઓને એનો લાભ એમન ેફાળવવો. એ ઉપરાતં જ ે૧૦ ટકા ડ ટી ટ િમનરલ ફડ માટે રકમ જમા કરીએ ં
છીએ અન ે યાંથી ખાણ ખિનજ િવભાગ આવક મેળવ ેછે એના િવકાસ માટે આ રકમનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. ખિનજની 
ફાળવણીમા ંઅનુસિૂચત જન િત િવ તારમાં થમ ામસભાનો ઠરાવ લેવામા ંઆવે છે પછી એની હરા  કરવામાં આવે છે 
અને એમાં અનુસૂિચત જન િતની જ ે યિ તઓ હોય એન ે ાયો રટી આપવામાં આવે છે. આમ, િબલકલ પારદશકતાથી ુ
અમારો ખાણ ખિનજ િવભાગ આ દવાસીઓ અથવા યાંથી ખિનજ નીકળ ે છે એ િવ તાર માટે આ રકમ ફાળવી આપે છે. 
સરકારમાં બહ રકમ રાખતા નથી એટલે રા યનો સવાગી િવકાસ થાય અન ે યા ંઘસારો થાય છે એ િવ તારનો િવકાસ થાય ુ
એવું અમ ેકરીએ છીએ. આ ચાર સ ય ીઓની િવગતો મ આપી છે એટલે પરત ખચવા પા  હોય તો પરત ખચી લ.ે  
  અ  ય ી : મતદાન થાય.  
 ી મહેશભાઇ  છો. વસાવા : માનનીય અ ય ી, યાંથી ખિનજ નીકળે છે એની રકમ ામસભાને મળે છે?  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, રકમ બધી યાં જ ય છે. એના નીિત િનયમો માણે એ રકમની 
ફાળવણી થાય છે. િજ ા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત જ ેતે ામ પંચાયત એના નો સ માણ ેછે. મા  ટકમા ંકહેવાનું એટલુ ંછે ં ં ૂ
કે, આ દવાસીઓના હ  માણે જ ેમળવાપા  છે એમાં એક પણ ટકો અમારી ભાજપની સરકારે ઓછો નથી કય , યાંક 
વધારે આ યું હશે પણ ઓછ નથી કયુુ ં .  

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને મંજર કરવામાં આ યોે ૂ .  
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે સન ું ં ંૂ ુ ૨૦ર૦ના િવધેયક માંક -ર- સન 
૨૦ર૦નું ગુજરાત (પૂરક) િવિનયોગ િવધેયકનું બીજ વાચન કરવામા ંઆવેુ ં .   

  મત માટ મૂકવામાં આ યો અને ે મંજર કરવામાં આ યોૂ . 
કલમ-ર અને ૩, અનુસૂિચ, કલમ-૧,  દીધસં ા અને ઇનેિ ટગ ફો યુલા િવધેયકનો ભાગ બનીં . 

 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, હ તાવ રજ ક  છ કે સન ું ં ંૂ ુ ૨૦ર૦ના િવધેયક માંક -ર- સન 
૨૦ર૦નું ગુજરાત (પૂરક) િવિનયોગ િવધેયકનું ીજ વાચન કરવામા ંઆવે અને તે પસાર કરવામા ંઆવેુ ં . 
 અ  ય ી : પહેલેથી ચેતવણી આપંુ છ કે મન ેઅવાજ ઓછો સંભળાશે તો મને જવેુ ંલાગશે તેવુ ંહ કહીશુ ં ું .  

 મત માટ મૂકવામાં આ યો અને મંજર કરવામાં આ યોે ૂ . 
 

અ  ય ી : સન ૨૦ર૦ના િવધેયક માંક -ર- સન ૨૦ર૦નું ગુજરાત (પૂરક) િવિનયોગ િવધેયકનુ ં ીજ વાચન કરવામાં ુ ં
આવે છે અને તે પસાર કરવામાં આવે છે, નેક ટ.  



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 

અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા ( ી  દવસ) 

  513 

અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા ( ી  દવસ) 
 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા(ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય અ ય ી, આ રા યના નાણામં ી ીએ સને ૨૦૨૦-૨૧ નુ ં
બજટે રજ કયુ છે એમાં એમણે કિવતા મૂકી છેૂ . ી નીિતનભાઇ સાહેબ પણ હવે કિવતાઓ ગાતા થઇ ગયા છે એટલે અિભનંદન 
આપંુ છંુ. એમાં ‘ ‘ કામ કરતા આ યા છીએ અન ેકામ કરતા રહીશુ’ં ’  યાંથી શ આત થાય છે અન ેછે ી લીટીમા ંછે - ‘ ‘ ઋણી 
છીએ ગુજરાતના ઋણ ચૂકવતા રહીશુ.ં’ ’  પણ માનનીય અ ય ી, મારે કહેવું છે કે, આ પંિ તમાં થોડો સુધારો કરવાની જ ર 
છે. કારણ કે, જ ેબજટે રજ થયું છે એમાં ગુજરાત રા યનુ ંદેવું માનનીય નાણામં ી ીૂ , િપયા ૨,૪૦,૦૦૦/- કરોડનું થયુ ં
છે. વષના અંતે િપયા ૩,૦૦,૦૦૦/- કરોડ થવાનુ ં છે અન ે વષ ૨૦૨૨ સુધી તમારી સરકાર રહે યા ં સુધીમા ં િપયા 
૪,૦૦,૦૦૦/- કરોડ સુધી જવાનું છે. ગુજરાતનું દરેક જ મતંુ બાળક ૬૦,૦૦૦/- િપયાના દેવા સાથે જ મ ે છે એવુ ં
દેવાિળયુ ંગુજરાત તમ ેકયુ છે એટલે હ તમને પંિ ત સુધારવા કહ છ કે ું ું ંુ -‘ ‘ ઋણી છીએ ગુજરાતના’ ’  એ બરાબર છે. ‘ ‘ ઋણ 
ચૂકવતા રહીશુ’ં ’  એમ નહ  પણ ‘ ‘ ઋણ વધારતા રહીશુ’ં ’ તમે ઋણ વધારતા વ છો, દેવું વધારતા વ છો અને ગુજરાતન ે
દેવાિળયું બનાવતા વ છો. એમાંથી દેવામુ ત કરો એવી િવનંતી માનનીય અ ય ી મારફતે માનનીય નાણામં ી ીને ક  ં
છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આ િપયા ૨,૧૭,૦૦૦ કરોડનું બજટે રજ થયું છે એમાં ૂ ૪૪,૦૦૦ કરોડ િપયા લોન લઇન ે
કરવાના છીએ અને ૪૧,૦૦૦ કરોડ િપયા વષ ૨૦૨૦-૨૧ના અતેં લોન ઉપર યાજ અને પરત લોન એમાં જવાના છે એટલ ે
૯૦,૦૦૦ કરોડ િપયા તો એક જ લીટીમાં આ બજટેમાંથી દૂર થઇ ય છે એમા ં યોજનાકીય કીમ ઉપર કે કોઇ િબન 
િવકાસલ ી ખચ કહેવાય એમાં માનનીય નાણામં ી ી કરી ર ા છે. એટલ ે જ ે આવકના સોસ બતા યા છે. વેટમાંથી અન ે

.એસ.ટી.માંથી કરોડો િપયાની આવક બતાવી છે. છે ા મ હનાથી હ દરરોજ યૂઝ પેપર વાંચંુ છું ંુ . ટી.વી.  છંુ. 

.એસ.ટી.ના બોગસ િબલ, િબલ ગ કૌભાંડ, ૧૦ થી ૧પ૦૦૦ કરોડના બોગસ િબલ તો તમે પકડયા અને પકડાયા વગરના 
માનીને ૩૦૦૦૦ કરોડ િપયાનું િબલ ગ કૌભાંડ આ રાજયમા ંચાલી ર ુ ંછે. જમે તમ ેપહેલા બુમો પાડતા હતાન ેકે ક ેસના 
રાજમાં તેલીયા રા ઓ છે, એમ તમારા રાજમાં ી નીિતનભાઇ સાહેબ, આ િબલીયા રા ઓ ઉભા થયા છે. આ િબલીયા 
રા ઓનું રાજ દૂર કરો તો આજ ેતમારા પૈસા આવવાના છે એ આવશે અને આ દવાસી, બ ીપંચ, િશડયુલ કા ટ કે ગામડાનંા 
િવકાસમાં કે શહેરના ોમાં તમે વાપરી શકશો. ખેડતોના હામી અને ખેડતો માટે એમણે જ બધંુ કયુ છેૂ ૂ . પહેલા કશું થતંુ જ 
નહોતંુ એવી જ ેછાપ અને રપ વષથી (xxx) ચલાવવામાં આવી ર ા છે એના િવશે મારે કહેવું છે.  
  અ  ય ી : *(xxx) શ દ કાઢી નાખવામાં આવે છે. સાચી વ તુ ચલાવવામાં આવતી નથી. 
 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા : સાચી વ તુ ચલાવવામાં આવતી નથી એના િવશે મારે સાચંુ કહેવું છે. એમણે ક ું છે કે વષ 
ર૦રર સુધીમાં ખેડતોની આવક બમણી કરીશુંૂ . વષ ર૦રર સુધીમા ં ખેડતોની આવક બમણી કરવાથી ખેડતોનો  હલ ન ૂ ૂ
થાય. ખેડતોનું ઉ પાદન ડબલ કરવું પડેૂ . આજ ે િપયા ૧૦,૦૦૦ની આવક થતી હોય અને વષ ર૦રર સુધીમા ં િપયા 
ર૦,૦૦૦ની આવક થાય. આજ ે ૩૦,૦૦૦ િપયે સોનું મળતંુ હોય અને વષ ર૦રરમાં ૬૦૦૦૦ િપયે સોનું મળે તો કોઇ 
મતલબ જ નથી. આજ ેડગળી પું ૦ િપયે િકલો હોય અને એ વખતે ર૦૦ િપયે િકલો હોય તો એ બમણી આવકનો કોઇ અથ 
નથી. ઉ પાદન એનું બમ ં કરવું ઇએ અને ઉ પાદન બમ ં કરવાનું આ સરકારે કોઇ આયોજન કયુ નથી, કોઇ પગલાં 
લીધાં નથી. ઉલટાનુ ંખેડતો માટે જ ેકાંઇ યોજનાઓ ચાલે છે અન ેજ ેકાંઇ યોજનાઓ ચાલી આવી છે ભારત સરકારની અન ેૂ
ગુજરાત સરકારની ટેકાના ભાવથી ખરીદીની વાત હોય કે પોષણ મ ભાવ આપવાની વાત હોય કે ખેડતોને બક લોનમાં સહાય ૂ
આપવાની વાત હોય આ વષ થી ચાલી આવતી યોજનાઓ છે અન ેએમા ંપણ શુ ંથઇ ર ુ ંછે એ ગુજરાતની  બરાબર જએ ુ
છે. મગફળીની ખરીદી કરવામા ંઆવી, મગફળીમાં ખરીદી મગફળીની કરી કે માટીની કરી, ઢેફાઓની કરી કે રેતી, કાંકરીની કરી 
એ જ હ  ગુજરાતની ને સમ યું નથી. ખરીદી કયા પછી મગફળી જ ેગોડાઉનમા ંમૂકી એ ગોડાઉનોમાં આગ લાગી. જ ે
બારદાનોનો ઉપયોગ થયો એ બારદાનોનુ ંપાછ કૌભાંડુ ં . ખેડતોની જમીન સમતળ કરવા માટેૂ , જમીન રી-સરવે કરવા માટે તો 
રી-સરવેનુ ંકૌભાંડ, જમીન સમતળમા ંજમીન િવકાસ િનગમનું કૌભાંડ, અમ ે નો  ઉઠા યો, ખેડતોનો  ઉઠા યો કે ૂ
આ કૌભાડંો થઇ ર ા છે એ બંધ કરો. જમીન િવકાસ િનગમના અિધકારીઓ અને જમીન િવકાસ િનગમની તપાસ થવી ઇએ 
તો આમણે તો જમીન િવકાસ િનગમ જ બંધ કરી દીધંુ એટલ ેન તપાસ, ન રહે બાંસ, ન રહે બાંસૂરી. આવી ચાલતી આ સરકાર 
ખેડતોનું ભલુ ંકઇ રીતે કરી શકશેૂ ? હમણા ંમાનનીય મં ી ી વાત કરી ર ા હતા વીમા કપનીઓનીં , પાક વીમાની. ચોકકસ 
વાત છે કે િ િમયમ હોય એટલુ ંવળતર ન ચૂકવાય. કોઇ વખતે વરસાદ સારો પડે, િસઝન સારી ય તો િપયા ૩૦૦૦ કરોડનુ ં
દર વષ િ િમયમ ભરાય છે તો િપયા ૧ર૦૦ કરોડ ચૂકવાય છે, કોઇ વખત ૧૦૦૦ કરોડ ચૂકવાય છે પણ ચાલ ુવષ તમ ે
િપયા ૩૭ અને ૪૦ કરોડનુ ંપેકેજ હેર કરો છો એનો મતલબ જ એ છે કે આખા ગુજરાતના ખેડતોનો પાક િન ફળ ગયો છેૂ . 

કમોસમી વરસાદ, કરાનો વરસાદ, ભારે વરસાદ, પૂર, અિતવૃિ , તીડનું આવવુ,ં તીડનું આ મણ આ બધા કારણોસર 
ખેડતોના ખેતરમાં જ ેઉભા પાક હતા અને જ ેરપૂ ,૦૦૦ કરોડ િપયાનુ ંઉ પાદન થવાનું હતંુ એ આજ ેશૂ ય છે.  ઉ પાદન 

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



તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 
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થવાનું નથી તો વીમા કપનીઓએ ં ૩,૦૦૦ કરોડ િપયા લઇન ેજ ે૧૪,૦૦૦ કરોડનું રી ક કવર કયુ હતંુ એને ૧૦,૦૦૦ કરોડ 
િપયા સુધીનો પાક વીમો ચૂકવવો પડે એના બદલે તમ ેમાંડ માંડ િપયા ૧૪૦૦ કે ૧પ૦૦ કરોડ પાક વીમો ચૂકવી શકયા 

છો. એનાથી આગળ, વષ ર૦૧૬માં જ ેનવી ધાનમં ી ફસલ યોજના આવી, પહેલા પણ હતી યારે વીમા કપનીઓ જ ેહતી ં
એ ભારત સરકારની કે ગુજરાત સરકારની સાથેની કપનીઓ હતીં . આજ ે ાઇવટે વીમા કપનીઓ આવીં . સાત-સાત વીમા 
કપનીઓને એટલું મોટ િ િમયમ આપવામાં આવે અને વીમા કપની એમં ં ંુ  કહે કે મારી પાસે સરવેનો ટાઇમ નથી, મારી પાસ ે
સવયર નથી. હવ,ે ભારે વરસાદ પડયો છે એ પાણી ઉતરી ય, ખેતરમાંથી પાણી થઇ રહે યારે અમારા સવયરો જશ ેઆવા 
બધા ઉડાઉ જવાબ આપીને સરકાર કઇ કરે નહ  તો એમાં શું છેં ? શું રધાઇ ર ું છે એ ણવા ગુજરાતની  માંગે છેં  અન ે
એટલા માટે જ તમ ેખેડતોના હામી છો એ વાત કરો છો એ સાથે અમ ેસંમત નથીૂ .  
  અ  ય ી : સભાગૃહનો િવરામનો સમય થયો છે. સભાગૃહ ૧ર-૩૦ કલાકે ફરી મળશ.ે માનનીય સ ય ીનુ ં

વચન ચાલુ રહેશ.ે  
( િવરામ બપોરના ૧ર-૦૦થી ૧ર-૩૦) 

અ ય ી અ ય થાને 
સમય લંબાવવા અંગે 

 ી પંકજભાઇ િવ. દસેાઇ (મુ ય દંકડ ી) : માનનીય અ ય ી, આજ ેલગભગ ર૦ િમિનટ જટેલો સમય િનયમ-
૪૪ના િનવેદન ઉપર અન ેપ-પ િમિનટ મુ ાઓની ચચામાં જ ેઆપી એમા ંગયો છે. તો ર૦ િમિનટનો સમય લંબાવવા માટે 
િવનંતી ક  છં ંુ . 
  અ  ય ી : સભાગૃહનો સમય ર૦ િમિનટ જટેલો લંબાવવામા ંઆવ ેછે. 
 ડો. સી. જ.ે ચાવડા ( મશઃ): માનનીય અ ય ી, ખેડતૂ  િવષેની વાતો થઇ.  હવ ેમારે િસંચાઇની, નમદાની વાત 
કરવી છે. આ સરકાર છે ાં રપ વષથી નમદાના નામ ેપોતે જ કયુ છે એવું બતાવે છે, પરતુ સરકારન ેયાદ દેવડાં વું કે જયાં સુધી 
ક ેસની સરકાર રહી, યા ંસુધી ગુજરાતની તમામ નદીઓ નમદા, સાબરમતી, સર વતી, મે ો, મહા, મહી, વા ક જટેલી 
નદીઓના નામ આવડતા હોય તેટલી તમામ નદીઓ ઉપર ડેમ બનાવી, બહહેતુક યોજનાઓ બનાવીુ , ખેડતોના ખેતર સુધી ૂ
પાણી પહ ચાડવાનું કામ અને દરેક યિ તના ઘરમાં વીજળી પહ ચાડવા માટેનું કામ ક ેસની સરકારમાં થયુ.ં રપ વષના 
શાસનમાં ગુજરાતની એક પણ નદી ઉપર  એક પણ ડેમ બ યો હોય કે એક પણ નદી ઉપર કોઇ નવુ ંિવ ુત મથક બ યું હોય 
તો આ સરકાર ગણી બતાવે તો હ રા નામું આપવા તૈયાર છું ંુ .(અંતરાય) 
  અ  ય ી : હંુ તમા  રા નામું ન હ વીકાં ં . જ ેમહેનતંુ માનનીય ધારાસ ય ી છે, એનુ ં રા નામુ ંન હ લ . 
આજ ેહ સવારથી િવચાર કરતો હતો કે માનનીય જઠેાભાઇ બહ શાતં બેઠા છેું ુ . તેમને અિભનંદન આપીશ અને હવ ેતમે બોલી 
પ ા. 
 ડો. સી. જ.ે  ચાવડા : માનનીય અ ય ી, ી જઠેાભાઇ અન ેહ જના િમ ો છીએું ૂ . હ નોકરી કરતો હતો યારે એ ું
પણ નોકરી કરતા હતા. યારે આટલું સરસ કામ ક ેસના સમયમાં થયું તો તેમણે કોઇ કામ ન કયુ હોય તો નામ બદલીને કામ 
લઇને આવ.ે સુજલામ સુફલામ યોજનાનું નામ લઇને આ યા. હમણાં સૌની યોજના બની. મુ યમં ી ી કહી ર ા હતા કે ૭૪-
૭પ જળાશયોમાં પાણી નાખવાનું કામ સૌની યોજનામાં થશ.ે તમ ેસમ . સૌની યોજના બની એટલે ખબર પડી કે સૌરા મા ં
૭પ જટેલા જળાશયોમાં જમેાં તમે પાણી નાંખવાના છો એ જળાશયો ક ેસના શાસનમાં બ યા છે. તમે એક પણ જળાશય 
બના યા ખરા? તમારે નમદાના પાણીન ેજળાશય સુધી પહ ચાડવાનું કામ અને એની િવતરણ યવ થાનું કામ કરવાનું હતંુ, એ 
કામ કરવામા ંતમે ગઇ િવધાનસભામાં જવાબ આ યો છે કે સૌની યોજનામા ં િપયા ૧૦૦-ર૦૦ કરોડની પાઇપ લાઇન નાં યા 
વગર પૈસા વાપરી ના યા. પાઇપ લાઇન નંખાઇ નથી અને ર૦૦ કરોડ િપયા ચૂકવાઇ ગયા. તેની તપાસ ચાલુ છે. પાછા લીધા 
કે કેમ, તેનું શુ ં થયું તે ખબર નથી. સૌની યોજનામા ં પાણી પહ ચાડવાના બદલ ે આવા  કો ટા ટરોને યાં નાણા ં
પહ ચાડવાનું કામ પણ માનનીય નાણામં ી ીએ કયુ હોય તેવુ ંલાગે છે. હનુમાનદાદાની વાત કરતા હતા. પોતે હનુમાન દાદા 
છે અન ે હંુ કેવી રીતે છલાંગ મા ં . માનનીય નાણામં ી ી, તમ ેછલાંગો મારવામા ંમાહેર છો. તમારે ઉપર-નીચે કયા ંછલાંગ 
મારવાની છે? ખાલી બાજમાં મારીને બેસી જવાનું છેુ . આટલું કામ કરો અને અમે તમારી સાથે છીએ. બેરોજગારીની વાતમાં પણ 
આ સરકાર  (xxx) સરકારી ાચાર સરકારી ભરતી બાબતમાં * (xxx) 
  અ  ય ી : સાચા આંકડા આપતા નથી એમ કહો. * (xxx) શ દ દૂર કરવામાં આવે છે. 
 ડો. સી. જ.ે ચાવડા : માનનીય અ ય ી, વષ ૧૯૯૬-૯૭મા ંઆ રા યમાં પ લાખની સરકારી કમચારીઓની 
સં યા હતી, તેનાથી એક પણ સરકારી કમચારીઓની સં યા આ સરકારમાં વધી નથી. આજ ે પણ ૪,૯૦,૦૦૦ સરકારી 
કમચારીઓ વગ-૧ થી વગ-૪ મા ંકામ કરે છે. ી દપિસંહ ડે  સાહેબ રોજ કહે છે કે અમે ૧.પ લાખની ભરતી કરી, 
પણ ૧.પ લાખ તો િનવૃ  થઇ ગયા છે, પણ એ વાત કરતા નથી.  

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા. 
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 ી જઠેાભાઇ  ઘે. આ હર (ભરવાડ) :  માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી અન ેનાયબ મુ યમં ી જ ેબજટે 
લઇને આ યા છે તે બજટેને હ મા  સમથન આપવા માટે ઉભો થયો છું ં ંુ . મારા ક ેસના િમ ો કયારના અને અગાઉ ખૂબ મોટી 
ચચાઓ બજટે િવશે કરી ગયા. મારે એમન ે એટલું જ કહેવુ ં છે, ડો.સી.જ.ેચાવડા સાહેબે ક ુ ં કે, .એલ.ડી.સી.(જમીન 
િવકાસ િનગમ) બંધ થઇ ગયુ.ં િબલકલ સાચી વાત છેુ . .એલ.ડી.સી.માં કૌભાંડ તમારા ક ેસના સમયમાં થયું હતંુ અન ે
તેમાં મોટા માણમાં ાચારો થતા હતા. આ ી િવજયભાઇ પાણીની સરકાર, ી નીિતનભાઇની સરકાર પારદશકતા 
બતાવવા માટે અને મને યાદ છે યાં સુધી આજ સુધી ગુજરાતના કોઇ મુ યમં ીએ ાચાર થાય છે અને થઇ ર ો છે તેવુ ં
કોઇએ વીકાય ુનથી. બધાએ અ યાર સુધી પોતાની સરકારના બચાવમા,ં અિધકારીઓના બચાવમાં ખોટી રીતે ઢાંકિપછોડો 
કરવાનુ ંકામ કય ુછે. છ પનની છાતીવાળા મુ યમં ી છે અને તેમણે ક ુ ંકે, અિધકારીઓ ઉપર થોડક દબાણ આવશેું , આમા ં
જ ેચાલે છે તે ખોટ ચાલે છે તે વીકારવાની માનિસકતા હોવી ઇએું . તો જયારે મુ યમં ી ીએ તેમની પારદશકતા માટે આવો 
સારો િનણય કય  છે, ગુજરાતની ના હતમાં િનણય લીધો હોય તો ક ેસના િમ ોએ તેમને અિભનંદન આપવા ઇએ. 
તેની જ યાએ તમ ેટીકા ટ પણી કરવાનુ ંમારી િ એ યાજબી નથી. પારદશકતા કોન ેકહેવાય? ગુજરાતના લોકોના હત 
માટે, લોકોના હત માટે કામ કરતી સરકાર કોને કહેવાય? તમને પ ચીસ વષથી બાજમા ંબેસાડયા છેુ . છતાંય હજ વધારે બેુ સી 
રહો તેમના માટે અમન ેવાંધો પણ નથી, પણ જ ેસા  કામ થાય છે, સા  કામ કરી ર ા હોય, લોકો માટે, ખેડતો માટે કામ ૂ
કરી ર ા હોય છતાં ખોટા વાદ-િવવાદો ઉભા કરીને ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારને બદનામ કરવાનું જ ેકામ થાય છે તે 
મારી િ એ યાજબી નથી. અમને યાદ છે કે અમારે યાં પંચમહાલ, દાહોદમાં ક ેસના વખતમાં ડેમ બનાવતા હતા, 
માનનીય સી.જ.ેચાવડા સાહેબે ક ુ ં કે અમારા વખતમા ંડેમ બ યા છે. િબલકલ સાચી વાત છે કે તમારા વખતમા ંડેમ બ યા ુ
છે, પણ તે પાણી કયાં ગયુ?ં પંચમહાલનુ ંપાણી આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ગયુ.ં અમારી નજર સમ  પાણી અમા ં , જમીન 
અમારી અને અમારા ખેડતો ભૂખે મરે અને લાભ બી  િજ ાવાળાને મળતો હતોૂ . આવા પ પાતના િનણયો જ ે તે વખતની 
સરકારમાં થયા છે માનનીય સી.જ.ેચાવડા સાહેબ. આ અમારી નજર સમ  છે. હ આપને એ કહેવા માગંુ  છ કેું ંુ , અમારા 
ગુજરાતના મુ યમં ી અન ે માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ જ ે બજટે લા યા છે તેની અંદર અમારા પંચમહાલ 
િજ ાના આ દવાસી, બ ીપંચ સમાજના તમામ લોકોને ફાયદો થાય તેના માટે રપ૦ કરોડ િપયાની યોજના મંજર કરી છેૂ . 
(સમયસૂચક ઘંટડી) સાહેબ, હ  તો શ આત જ કરી છે.  
  અ  ય ી : બે િમિનટ બાકી છે.  
 ી જઠેાભાઇ ઘે. આ હર (ભરવાડ) : માનનીય અ ય ી, રપ૦ કરોડ િપયાની યોજના મંજર કરી અને તે ૂ
યોજનાને તા કાિલક શ  કરવા માટેની વાત કરી છે. મારા િવ તારમાં કેસીસી િધરાણ માટેની વાત કરી છે. તેના માટે માનનીય 
નાણામં ી ી અને મુ યમં ી ીનું નાનુ ં અમથુ ં યાન દોરવા માગંુ છંુ. સરકારમાંથી કેસીસી િધરાણ માટે ખેડતોને જ ે પૈસા ૂ
આપવામાં આવે છે તે ર ટકા, ર ટકા, ૪ ટકા અન ે૪ ટકા સે ટલ ગવનમે ટમાંથી આવ ેછે. તેમા ંપશુપાલકોન ેકેસીસી િધરાણ 
આપવા માટેનું ન ી કય ુ છે. તો આ ર ટકા યાજના કેસીસી િધરાણમા ં પશુપાલકોન ે ફાયદો થાય તેવી મારી િવનંતી અન ે
સૂચન છે. તે બાબતે માનનીય નાણામં ી ી સાહેબ ખેડતના ફેવરમાં િનણયો લે છે તેના માટે મારી આ વાત છેૂ . મારી તેમન ે
એક જ િવનંતી છે કે, ગામડાના ગરીબ માણસોના ઘર સુધી વા મો યોજના ારા પાણી પહ ચાડવાનો ય ન થઇ ર ો છે, 
તેમાં જ ે અિધકારીઓ િનવૃ  થયા છે અને તે કામ કરવાને સ મ ન હોવા છતાં સં યાના બળે આ વા મો યોજનામા ં તેવા 
અિધકારીઓન ેમૂકવામા ંઆવ ેછે. તેના કરતા ંચાલ ુસિવસના અિધકારીઓને મૂકવામા ંઆવે તો ખૂબ સારી કામગીરી તેની અદંર 
થઇ શકે તેમ છે તેવી મારી લાગણી છે. આવું કરવામા ંઆવશે તો નલ સે જલની યોજના માનનીય વડા ધાન ી લા યા છે તેમા ં
પણ મોટી સફળતા મળશ.ે આજ ેપ૩૦૦૦ કરતાં વધુ બહેનો માટે માનનીય નાણામં ી ીએ જ ે િનવેદન કયુ છે તેમાં માનદ 
વેતન ૭૮૦૦ િપયા જટેલુ ં કય ુ છે. તેડાગર બહેનો માટે પણ િપયા ૩૯૦૦ આપવા માટેનું ન ી કયુ છે અન ે િમિન 
આંગણવાડી બહેનોને પણ ૪૪૦૦ િપયા આપવાનો જ ે િનણય કય  છે એ ખરેખર ખૂબ અિભનંદનને પા  છે. માનનીય 
અ ય ી, સૌરા માં સૌની યોજના બની એનાથી સૌરા ના ખડેતોને ખૂબ ફાયદો થવાનો છેૂ . મને યાદ છે અમે જ ેવખતે 
નોકરી કરતા હતા યારે સૌરા માં ટેનોમા ંપીવાનુ ંપાણી જતંુ હતંુ અને જ ેટે કરોથી પાણી આપવામાં આવતંુ હતંુ એમા ંમોટા 

માણમા ં ાચાર થતો હતો. આજ ેનમદા યોજના બની તો સૌરા માં ખૂબ મોટો ફાયદો થયો છે.  
  ી વી.ડી. ઝાલાવા ડયા(કામરેજ) : માનનીય અ ય ી, સામા ય રીતે કોઇ પણ સરકાર હોય લોક ઉપયોગી 
યોજનાઓ બનાવતી હોય છે પરતુ એ યોજના ખરેખર જ ેસમાજના જ ેતે વગ અને જ ેલોકો માટે બનાવી હોય તેના સુધી પહ ચે ં
તો જ એનો હેતુ સરે છે. પણ આવી યોજનાઓ સમાજના સાચા લાભાથ ઓ અને જ ેલોકો માટે બનાવી હોય યાં સુધી ન પહ ચે 
તો એ યોજનાઓ િનરથક બની જતી હોય છે. પહેલા એવું બનતંુ હતંુ કે સાચા લાભાથ ઓ સુધી સરકારની યોજનાઓનો લાભ 
ઓછો મળતો હતો અને તેના બદલે વગદાર લોકો આવી યોજનાનો ગેરલાભ ઉઠાવી લેતા હતા. સાચા લાભાથ ઓન ેસરકારી 
યોજનાનો લાભ મળી રહે તેવી સતત િચંતા કરતી અમારી આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ારા વહીવટી કાય મતા, 
પારદશકતા, સંવેદનશીલતા અન ેજવાબદારીપ ં આવા પાયાના માપદંડોને સાથ ેલઇ સેવાસેતુ કાય મ હાથ ધરવામા ંઆવી 
ર ા છે. માનનીય અ ય ી, આજ રોજ બજટે પરની ચચામાં ભાગ લેતા હ આજ ેસેવાસેતુના ું િવષય ઉપર મારી ણકારી 
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આપના મા યમથી ગૃહ સમ  રજ ક  છૂ ું ં . માનનીય અ ય ી, આ સેવાસેતુનો ક સે ટ આપણા ત કાલીન મુ યમં ી અન ે
આજના દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ, અહ યા ઘણી વાર ી નરે ભાઇ મોદીનુ ંનામ લેવામા ંઆવે તો ઘણા ં

લોકોને (xxx) પણ ગુજરાતમાં નહ ,  
  અ  ય ી : *(xxx) એ શ દો હ રેકોડ ઉપરથી દરૂ ક  છું ં ંુ .  
 ી વી.ડી. ઝાલાવા ડયા : માનનીય અ ય ી, દુિનયાના દેશોમાં ી નરે ભાઇનું નામ લોકો લેતા થયા છે તો આ 
યોજના જ ેસમયે સેવાસેતુ કાય મ શ  કરવામાં આ યો યારે આપણને કોઇ એવી ક પના ન હતી કે આ સેવાસેતુ કાય મ 
આટલો સારી રીતે કારગત િનવડશ.ે આજ ેતેના પ રણામો ઇએ છીએ યારે આનદં થાય છે કે, જનેા દયમાં લોકોની સેવા 
કરવાની ખેવના હોય તેના મગજમાં જ આવા ઉમદા િવચારો આવ.ે હ ધ યવાદ આપંુ છ માનનીય મુ યમં ી ી પાણી ું ંુ
સાહેબને અન ેમાનનીય નીિતનભાઇને અને આપણા દેશના ધાન મં ી ીન ે કે એમણે વચે ટયાઓન ેદરૂ કરી કારો આપી 
સરકારથી  સુધીનું સવેાસેતુનું િનમાણ કયુ છે. સરકારનો આ સકં પ છે કે જમેાં સરકાર ખુદ પોતાના અિધકારી ીઓ અન ે
સરકારી મશીનરીઓ લઇ ના ારે ય છે અને એક થળ,ે એક જ દવસે ની ૫૬ જટેલી સવેાઓ ત કાલ પૂરી પાડે છે 
અને લોકોના ચહેરા પર િ મત લાવે છે. આ યોજનાનો હ ખાલી ટકો આંકડો આપંુ છું ં ંૂ ુ , વષ ૨૦૧૬થી તા.૩૧.૦૧.૨૦૨૦ 
સુધીનો કે પાંચ તબ ામા ં પૂણ કરેલ મા  છે ા પાંચ તબ ાની વાત કરીએ તો ા ય અન ે શહેરી મળીન ે કલ ુ ૨૩૬૦ 
સેવાસેતુ કાય મનું આયોજન થઇ ચૂ યું છે. સાહેબ, મા  પાંચમા ંતબ ામાં ૪૩,૨૦,૫૫૫ અર ઓનો સફળતાપૂવક િનકાલ 
કરેલ છે અને એની ટકાવારી ૯૯.૯૯ ટકા થાય છે. આમ કલ પાચં તબ ાના આંકડાઓ ઇએ તો પાંચેય તબ ાની કલ ુ ુ
૧,૯૬,૬૬,૧૪૦ અર ઓ મળી તેમાંથી ૧,૯૬,૩૮,૧૦૩ અર ઓનો સફળતાપૂવક િનકાલ કરેલ છે. સફળતાનું માપદંડ 

ઇએ તો ૯૯.૮૫ ટકા થાય છે યારે આ રાજય સરકારન,ે માનનીય િવજયભાઇ પાણી અને માનનીય નીિતનભાઇન ે
ધ યવાદ છે.  
 માનનીય અ ય ી, આજ ે સભાગૃહને જણાવતા મને આનદં થાય છે કે, કે આ સેવાભાવી સરકારે આજ સુધી 
સેવાસેતુ કાય મ ારા અંદાજ ેબે કરોડ જટેલા લોકોને સેવાઓ ઉપલ ધ કરાવી છે, બાકી ભૂતકાળની સરકારોએ તો આપણે 
બધા ણીએ જ છીએ કે વચે ટયા ેમ, રેશનકાડનુ ંકામ હોય કે મોટી તોપ ખરીદવાનુ ંકામ હોય, વચે ટયાઓની હાજરી અચૂક 

વા મળતી. યારે આ સરકારનો મુ ય હેતુ એ છે કે, ને ડાયરેકટર જ લાભ આપવાના, સીધા જ લાભાથ ઓના હાથમા,ં 
લાભાથ ઓના બે ક એકાઉ ટમાં તેમજ તેમના હ સાનો લાભ તેમને મળે એટલે નો ેમ દલમાં લઇને અમે આ યા, 

એ અમને પસંદ કયા અને ના સુખના બીજ અમે વા યા છે.  
 ી િ જશે મેર (મોરબી) : માનનીય અ ય ી, આપ ીની અનમુિતથી અંદાજપ ની ચચામાં મને સામલે કરવા 
માટે મારા પ ના દંડક ી, નેતા ી, ઉપનેતા ીએ જ ેતક આપી એ વાતનો ારભ ક  છં ં ંુ . ી નીિતનભાઇ બજટેનો પટારો 
ખોલતા હતા યારે હ િજ ાસાપૂવક તો હતો અને િનરવ શાંિતથી સાંભળતો હતોું . પણ મને અફસોસ એ થયો કે બજટે 
દૂરોગામી અસર પાડના  હશ ેપણ નીક ું પૂરોગામી અસરવાળુંં . ગુજરાતની કરોડર  ા ય િવ તાર છે અને બજટેમા ંગામડ ુ ું
ખોવાયું છે અને શહેર છવાયું છે. શહેરોની સમતુલામાં ગામડાને ઓછી ફાળવણી થઇ છે એ સુધારી લેવા જવેી વ તુ છે. નમદા 
યોજના િવશે અનેકવાર વાતો થાય છે. અહ  નમદાના રા યમં ી ી યોગેશભાઇ પટેલ છે. તેઓ ી િચમનભાઇ પટેલના એક 
વખતના સાથીદાર છે. ી િચમનભાઇ પટેલ ે િવના સહકાર ન હ ઉ ારની જમે િવના નમદા ન હ ઉ ારની વાત કરેલી, આજ ે
શાખા શાખાઓના કામો જ દી પૂરા થાય તો ખેડતોનો ઉ ાર થાયૂ .  
 સમ યાને સુલઝાવવાનો િમ જ ધરાવતા નાયબ મુ યમં ી ી અંદાજ લગાવવામાં યાંક એકલા પડી ગયા છે. 
ગુજરાતના માંદા અથતં મા ં યાં વાઢકાપ શ યા અન ે સજરીની જ ર હતી યા ં ગોળી પાઇને ચલા યુ ં છે. આ તા ં
અથતં ની માંદગી દૂર ન હ થાય અને અથતં માં તાજગી ન હ આવ.ે રોજગારીનો રગ દેખાડવાનો એમનો ન  યાસ છે પણ ં
એના માટે નાણાકીય ફાળવણી આપવાનો જ ેઉમંગ હોવો ઇએ એમાં યાંક કચાશ દેખાય છે. ખેડતોૂ , ખેતમજરોૂ , એસ.ટી. 
એસ.સી. બ ીપંચ વંિચતોના િવકાસ માટે ભાતીગળ િચ  અવ ય ઉપસા યું છે પણ ભાત ઉપસાવવામાં નાણાકીય ફાળવણી 
હ  ખૂટે છે. સરકારની ગિત, ગિત વ ચે આજ ે ખેડતોની અધોગિત અમારાથી સહન થતી નથીૂ . છેવાડાના માનવી માટે 
હમેશા આપણે બજટે આકલન કરતા હોઇએ છીએ સરકાર ીનું દવેું આ વખતે ણ લાખં  કરોડ િપયાને પાર કરી જશે અને 
બજટેની કલ રકમ કરતા દેવાની રકમ વધી જશ ેએની અમને િચંતા છેુ . આ તાં તો એવુ ંલાગે છે કે સરકાર સ ર નથી અ ર 
છે. સન ર૦૧૯-ર૦નું બજટે ૩૦ર કરોડ િપયાનું હતંુ વષ ર૦ર૦-ર૧નું બજટે ૨.૧ર લાખ કરોડનુ ંછે. ૬.૦૯ ટકાનો વધારો 

થમ િ એ દેખાય છે. પણ ફગાવાનો દર ૂ ૭.પ૯ ટકા છે. એ મા ામાં ઇએ તો વધારો મા  બે ટકાનો જ દેખાય છે આપણે 
હમેશા છોટે ભાઇ બડે ભાઇ જવેી મહારાં - ગુજરાતની વાતો કરતા હોઇએ છીએ, તો ગુજરાતની સરખામણી મહારા  સાથ ે
કરીએ તો વષ ર૦ર૦ના નાણાકીય વષમાં મહારા નુ ંદેવુ ંઅને .ડી.પી. ગુણો ર ૧૬.૯ ટકા હતો અને ગુજરાતનુ ંદેવું અન ે

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



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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.ડી.પી. ગુણો ર ૧૯.ર ટકા. એટલે આ મોટા ભાઇ કરતા નાનો ભાઇ દેવામાં આગળ વધી ગયો અને િવકાસમાં પાછો પડી 
ગયો.  
 માનનીય અ ય ી, આપણા મહાભારતના પા  ભીમ હતા એમના મહાકાય પ ની હેડ બા. એ હેડ બાને કોઇ એમ 
કહે કે કરીના કપૂરની જમે આ તો ઝીરો ફગર ધરાવે છે તો આપણે માનીએ? આ બજટેમાં એવું છે. આ ઝીરો ફગરના બદલ ે
માનનીય નીિતનભાઇ ઝીરો બજટે યાંક યાંક લાવે તો સા ં . હમણાં અમરેલીમાં મે ડકલ કોલેજ આપી. એની હોિ પટલન ે
અપ ેડ કરી. યાંથી ગાયનેક મોરબીમાં મૂકો અમારી સરકારી હોિ પટલમા.ં િસિવલ સજન મૂકો, પીડીયાટીશીયન મૂકો, 
પેથોલો ટ મૂકો તો આપણે ઝીરો બજટે યો ય કય ુગણાય. અમારે કા ઠયાવાડમાં એક કહેવત છે. જમેન ેફલા ,ં ઢ ક ,ં 
પંુછડંુ, માનનીય અ ય ી, આપ ડરો છો એવું ન હ બોલુ.ં અગાઉ બોલી ગયો હતો તેના માટે હ માફી માગંુ છું ંુ . અમારા 
કાઠીયાવાડમાં તળપદા શ દો છે જમે કે ફલા ,ં ઢ ક , પંૂછડ અહ યા ગૃહમાં બેઠેલા છે તેમને ખબર પડે એટલા માટે કહીએ કે ુ
અમે એકસ, વાય, ઝેડ માટે એવું કહેતા હોઇએ છીએ. અમારે યાં એક સાસુમા ં ફલણિસંહ કાગડા જવેા નવીૂ  પરણેતર વહ ુ
આવી એટલે તેન ે ક ુ ં કે તારા સસરા તો ભોળા ં છે, ભગત છે પણ આ ફલા ,ં ઢ ક , પંૂછડ આ બધુ મ જ કયુું . દીકરી 
સુલ ણા એણ ેક ું કે સાસુમા ંસાવ સાચંુ પણ તમ ેદીકરો જ યો, પુ  તમન ેઅવતય  એટલ ેહ વહ તરીકે તમારા ઘરે આવી ું ુ
હવે હ આવીન ેઆ ફલા ંું , ઢ ક , પંૂછડ કરીશું . એટલ ેમા  કહેવાનું થાય છે કે આ ફલા ંં , ઢ ક , પંૂછડ આપણે કરીએ ું
છીએ તે ડોકટર વરાજ મહેતા વષ ૧૯૬૦મા ં ગુજરાતના મુ યમં ી હતા. િસિવલ હોિ પટલની દરુદેશી આપણે ઇ શકયા ં
છીએ ? હમણાં આદરણીય ી નીિતનભાઇએ સદગત વ ભભાઇ પટેલ આરો ય મં ી ીનું ખૂબ ભાવ સાથે નામ લીધંુ. વષ 
૧૯૮૫થી ૧૯૯૦મા ં વ.વ ભભાઇ પટેલ ેઆરો ય મં ી તરીકે જ ેદાતાઓના દાનથી આરો ય પીએચસી અને સીએચસીનો જ ે
નકશો કડારેલો તે હજ પૂરી શકાયો નથીં ુ .  
 માનનીય અ ય ી, હૈિસયતનું ગુમાન કયાં સુધી ? સુરજ પણ આથમી જતો હોય છે 
" યે દૌર હૈ, આપ જહાં આજ બૈઠ હ કલ કોઇ ઔર થાે ૈ , કલ કોઇ ઔર હ ગા." હ જ ેિવ તારમાંથી આવુ ંછ રણકાંઠે મીઠ ખૂબ ું ં ંુ ુ
પાકે છે એટલ ેમીઠાનંા ઉ પાદકો અગ રયાઓ જ ેએની લીઝ રી યુ કરવી ઇએ સરકાર ી હકાર મકતાથી િવચારે છે પણ તેની 
જ ે ોસીઝર છે તે લાંબી અન ેખચાળ છે. આ લીઝ રી યુ ના થવાના કારણ ેમજરો રોજગારીથી વંિચત છે તો આ લીઝધારકોની ૂ
લીઝ રી યુ થાય. માનનીય અ ય ી, ી નીિતનભાઇએ બજટેમા ંપંિકત ટાંકી છે કામ કરતા બના યું ઉ મ. આ ઉ મ યારે 
જ બની શકે િવધાનસભાનું વંત સારણ કરો તો ઉ મ, યુવાનોને રોજગારી આપો તો ઉ મ, ખેડતોનુ ંદેવુ ંમાફ કરો અન ેૂ
પાક વીમો આપો તો ઉ મ. માદરે વતનની સારી યોજના લા યા છે. હ ું ી નીિતનભાઇને ધ યવાદ આપંુ છંુ. ી નીિતનભાઇ 
તેમાં પંખીઘર અન ેચબૂતરાની એક વાત રહી ગઇ છે તો તે વણી લે .  
 માનનીય અ ય ી, ગટર સાફ કરવા માટે ચાર વષમાં ૩૦ મૃ યુ થયા તેને પણ આ બજટેમાં તેના વારસદારોન ે
વળતર મળે એવું કરવું ઇએ. ગૃહના સ યોને આપના મારફત રગારગ હોળીની એડવા સ શુભે છા પાઠવું છં ં ંુ . િવશેષ 
મુર બી ી નીિતનભાઇ આપને હોળીની એટલા માટે શુભે છા પાઠવુ ંછ કેુ ં - 
‘ ‘ આવો મેદાને જગ હોલી ખેલો ક ેસ ક સંં ે ગ. ‘ ‘  અંતે એટલુ ંજ કહીશ કે, ‘ ‘ મને આદત નથી દરક ઉપર ફદા થવાનીે , પણ 
તમારામાં કઇક વાત એવી હતી ક આ દલને િવચારવાનો સમય જ ના મ ોં ે . ‘ ‘   
 ી નીિતનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અ ય ી, મારે એક િમિનટ તેમની સાથે હોળીની ગ મત કરવી છે એમણ ેમન ે
ખૂબ સા  ક ું કે ં ી નીિતનભાઇ ડે હોળી રમો. અમારા ભગવા રગે રગાઇ વ એવી તમને પણ હોળીની શુભે છાં ં . 
  ી જગદીશ ઇ. પટેલ(અમરાઇવાડી) : માનનીય અ ય ી, આપના મા યમથી સંવદેનશીલ, ગિતશીલ, ફા ટ 
ઓન ટેક પૂરી રફતારથી દોડતી માનનીય િવજયભાઇ અને માનનીય નીિતનભાઇના માગદશનથી ચાલતી આ સરકારમાં િપયા 
૨.૧૭ લાખ કરોડનું જ ેસવાગી િવકાસ ધરાવતંુ બહમુખી દરેક વગને પશતંુ આ બજટે આપવા બદલ હ તેમને અિભનંદન ુ ું
પાઠવું છંુ. ખાસ કરીને ઉ ોગના િવકાસ માટે િપયા ૭૦૧૭ કરોડની જ ે ગવાઇ કરી છે અને યુવાનોન ેરોજગારી આપવાની 
ઉ મ તક ઉભી કરી છે આ ભગીરથ યાસ બદલ હ એમને અિભનંદન પાઠવું છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, હમણાં ક ેસના િમ ો બધી ભાતભાતની વાત કરતા હતા મને યાદ આ યું કે જયારે ક ેસન ે
જનતા જનાદન ે સ ામાંથી બહાર કાઢી યારે ગુજરાત સરકારનુ ં છે ા વષનુ ં બજટે કેટલુ ં હતંુ તે જરા યાદ કરે તો િવકાસની 
પ રભાષાની તેમને સમજણ પડે. મને લાગે છે કે એ વખતનું બજટે અમારા અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશનના બજટે કરતા 
પણ ઓછ હશે એટલે બ ેની ક પેરીઝન થઇ શકે એવું નથીુ ં . માનનીય શલૈેષભાઇ તો અમદાવાદના છે તેઓ સારી રીતે ણ ે
છે. ઉધોગના િવકાસ માટે િપયા ૭૦૧૭ કરોડનું જ ેબજટે છે એની અંદર મને કહેવા દો  કે આ િપયા ૭૦૧૭ કરોડના બજટેની 
સાથે સાથે રોડ એ ડ િબ ડ ગ, હે થ, પાણી, ઉ  આ બધા જ બજટે ઉધોગના િવકાસન ેમાટે કારણભૂત હોય છે. આગામી 
દવસોમાં જયારે રપ૦૦ મેગાવોટ ર યુએબલ એનજ થી ગુજરાતને પગભર કરવા જઇ ર ા છે યારે મને લાગે છે કે આ રપ૦૦ 

મેગાવોટ ઇલેકટીકસીટી જયારે પેદા કરીશું યારે અનેક ઉધોગોની અંદર કામ ધંધા આવવાના છે અને અનેક લોકોન ે
બેકારીમાંથી બહાર કાઢીને આપણે રોજગારી આપી શકવાના છીએ. આપણે ણીએ છીએ કે ઉધોગની બાબતમા ંગઇ સાલ 
અને આ સાલમા ંડાયરેકટ ઇ વે ટમે ટમા ંવષ ર૦૧૮-૧૯મા ં િપયા ૧ર૬૧૮ કરોડનું થયુ ંહતંુ. તેની તુલનામા ંવષ ર૦૧૯-
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ર૦મા ં થમ બે કવાટરમા ં િપયા ર૪૧ર કરોડનુ ંએનો મતલબ કે ડબલ થયું છે. હવ ેઆ ડબલ થયું છે તેના કારણ ેવૈિ ક છબી 
આપણી એવી બની છે કે, ઇ વે ટમે ટ કરવું હોય તો ગુજરાતમાં કરવું પડે. આના કારણે છે ા ણ વષમાં ભારતમાં થપાયેલા 
રપ૭૪ મોટા ઉધોગોમાંથી ૭૩પ મોટા ઉધોગ એકલા ગુજરાતમાં થપાયા છે. આ બતાવે છે કે ગુજરાતની અંદર ઉધોગ થાપવા 
માટે અનુકળતા છેુ , કાયદો અન ે યવ થા, અહ નુ ંવાતાવરણ ઇકો ે ડલી છે એટલા માટે આ બધા ઉધોગો ગુજરાતની અંદર 
આવી ર ા છે. એમ.એસ.એમ.ઇ. ઉધોગ માટે આ વખતે િપયા ૧૪પ૦ કરોડની ગવાઇ કરવામા ં આવી છે અન ે ર૬૦૦ 
એકમોને મંજરી આપવામાં આવી છેૂ . હ સમજ છ યાં સુધી આ રું ં ંુ ુ ૬૦૦ એકમોને મંજરી આપવામાં આવે છે યારે એક એકમમા ંૂ
ઓછામાં ઓછા ૧૦ લોકોને રોજગારી મળવાની છે. એનો સીધો મતલબ એવો થાય કે ર૬ હ ર વધારે રોજગાર આપણે આપી 
શકવાના છીએ, આવા અનેક પહેલું છે.  
 બે કોની અંદર આપણે ઇએ છીએ કે આપણા યા ંઅહ યાં બેઠેલા સ ય ીઓ કહેશે કે દવસમાં ૧૦-૧પ વખત 
બે કમાંથી લોન માટે ફોન આવતા હોય છે કે એચ.ડી.એફ.સી કે પી.એન.બીમાંથી બોલું છ  વગેરે બે કોમાંથી અને તમને સીધો ુ ં

 કરતા હોય છે આપને લોન ઇતી હોય તો અમે આપીશુ.ં આનો સીધો મતલબ એવો થાય છે કે ગુજરાતના ઉધોગો અન ે
લોકો માટે ે ડટીિબલીટી વધારવાનુ ંકામ છે ા વષ ની અદંર ભારતીય જનતા પાટ એ કયુ છે. એટલા માટે આવા સરસ મ ના 
ફોન આવે છે. અગાઉ તો બે કોની લોન લેવી હોય તો પગના તિળયાં ઘસાઇ જતા ંહતા,ં આજ ેભારતીય જનતા પાટ એ જ ેરીતે 
ઇ ા ટકચર ડેવલપ કયુ છે તેના કારણ ેઅનેક ઉધોગોની અદંર સરળતાથી લોન મળ ેછે. બે કોની અદંર તમ ેપેપર મૂકો લોન 
સરળતાથી મળે છે. આની અદંર સબિસડીઓ મળે છે અનેક ો સા હત યોજનાઓ ગુજરાત સરકારના કારણ ેમળી છે અન ે
એના કારણ ેઇ ડિ ટયલ ડેવલપમે ટ થયું છે. સાહેબ, મન ેકહેવા દો કે અમદાવાદના વટવા, કઠવાડા, નરોડા, રિખયાલ આ 
બધા જ ઔધોિગક એકમોની અંદર ગઇ કાલે ી જગદીશભાઇ િવ કમાએ ક ું હતંુ કે તમને દરેક ફેકટરીની આગળ એક બોડ 

વા મળશે કીલ લેબર ઇએ છે, કીલ વે ડર, હે પર ઇએ છે, અહ યાં બેઠેલા યેકને હ કહ છ કે આ ઇ ડિ ટઝની ું ું ંુ
અંદર જઇને તપાસ કરો કે યાં કેટલી યુવા રોજગારી છે? આ કારનું વાતાવરણ છે ા વષ ની અંદર ભારતીય જનતા પાટ નુ ં
શાસન હોવાના કારણે થયું છે મને કહેવા દો કે સાનુકળતા વાતાવરણમાં છે એટલા માટે આ થયું છેુ .  
 માનનીય અ ય ી, આ બજટે રજ કરવા બદલ હ માનનીય નીિતનભાઇ અને માનનીય મુ યમં ી ીન ેખૂબ ખૂબ ૂ ું
અિભનંદન પાઠવું છંુ.  
 ી પુનમભાઇ મા. પરમાર(સોિજ ા) : માનનીય અ ય ી, નાણાકીય વષ ર૦ર૦-ર૧ ના અદંા  અને ફાળવણી 
પર હ મારા િવચારો યકત કરવા ઉભો થયો છું ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, આગામી નાણાકીય વષ ર૦ર૦-ર૧નું .ર લાખ ૧૭ હ ર કરોડથી પણ વધારે રકમનુ ં
અંદાજવામાં આવેલ છે જ ેગત વષ  ર૦૧૯-ર૦ કરતાં વધારે રકમ છે. આ વષનું અંદાજપ  રજ થાય છેૂ , નાણાકીય ગવાઇ 
વધારવામાં આવે છે, જથેી ખુશ થવા જવેી બાબત નથી. જમે જમે મ ઘવારી વધે તેમ તેમ િપયાની ખરીદ શિ ત ઘટે છે. 
કામોનો ખચ વધે છે જથેી વધારે નાણાંની ગવાઇઓ કરવી પડે છે. શાસક પ ના ઘણા ધારાસ યો નાણાંની વધતી જતી 

ગવાઇઓ અંગે અગાઉના ક ેસના શાસન સાથે સરખામણી કરી આ સરકારની વાહ વાહ કરે છે, પણ હકીકતમાં ક ેસ 
સરકારના શાસનમાં જ ેકામો લાખો િપયામાં થતા હતા એ કામો પાછળ કરોડો િપયા ખચવા પડે છે મતલબ આ સરકાર 
વધારે નાણા ં ખચ  અન ે વધારે કામો કરે છે અન ે ક ેસ કામ કરતી નહોતી એવી ામક વાતો કરે છે. આ બધંુ વધતી 
મ ઘવારીનું પ રણામ છે. એક અપવાદ પ વ. મોરાર ભાઇની સરકાર િસવાય મ ઘવારીને કોઇ નાથી શકયું નથી. આ સરકાર 
નવી નવી યોજનાઓ એવી લાવે છે કે જમેા ં ાચાર સામા ય માણસન ેદેખાય નહ  અન ેસમ ય પણ નહ . ગરીબ અન ે
સામા ય માણસની યોજનાઓની વાતો અને યોજનાઓની રગીન હેરાતોથી ને આં  દેવામાં આવે છે અન ે ાચાર ં
કોઇ ણી શકતંુ નથી. પદા પાછળનો ાચાર કલાકારો અને ડાયરકટરોને જ ખબર હોય છે. ગામડાંનો સામા ય માણસ 
આધાર કાડ, રેશન કાડ, ચંૂટણી કાડ માટે તાલુકા ક ાએ આવે તો કોઇ કામ પૈસા વગર થતંુ નથી. જ ેદ તાવેજ કરવા ય, 
આ બાજ હોય કે પેલી બાજ હોય એમન ેખાનગીમાં પૂછી લેુ ુ , કે દ તાવેજ કરાવવા ય તો એની પાસેથી પેલો વચેટીયો કેટલા 
િપયા પહેલા લઇ લે છે. ટકાવારી માણે યાં પૈસા આપવા પડે છે યારે એ દ તાવેજ રિજ ટર થાય છે. એમ દરેક કામો અન ે

દરેક ખાતામા,ં જમીનની એ ટી પાસ કરવાની હોય તો મામલતદાર શું કરે છે પહેલો ખેડત પાસેથી દાખલો માગે અન ેપછી લખ ેૂ
કે ખેડત પાસે દાખલો નથી એટલે નામંજર થાય છેૂ ૂ . પછી બહાર પેલા વચેટીયા ઉભા હોય તે પૂછે કે શુ ંથયુ,ં તો કહે કે મારી 
એ ટી નામંજર થઇૂ . તો કહે કે લાવો ૨૫ હ ર િપયા હ કરાવી દઇશું . આ પ રિ થિતનું િનમાણ થયું છે યારે ાચારની 
વાતોમા ંહમણા ં ી જઠેાભાઇ મુ યમં ી ીની વાત કરતા હતા, મુ યમં ી ી કબૂલે છે, હા ચોકકસ પણ એના ખાતામા ંપણ 

ાચારને ો સાહન મળ ેછે એ વાત કેમ નથી કરતા? પૈસા વગર કોઇ કામ થતંુ નથી. દ તાવેજની ન ધણીમા ંપણ ભાવો 
છે. પૈસા ન આપીએ યા ંસુધી માણસન ેધ ા ખવડાવે છે અન ેધ ા ખાઇને માણસ થાકી ય અન ે છેવટે પૈસા આપીન ે
પોતાનું કામ કરાવતો હોય છે. રાજયમાં દા બંધી છે અને કેવી દા બંધી, લોકો કોઇ તના ડર વગર દા  પીએ છે. દા  વેચનાર 
રોડ ઉપર શરબતની કે સોડાની લારીની જમે ખુ ેઆમ દા  વેચતા હોય છે. જનેી કોઇ માણસ ફ રયાદ કરે, કોઇ નાગ રક 
બાતમી આપે તો પહેલા એ બુટલેગરન ેપોલીસ ણ કરે કે ફલાણાએ બાતમી આપી, એટલે પેલો બુટલેગર જણે ેબાતમી આપી 
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હોય તેને ધમકી આપે, તેના કટબને ધમકી આપે અન ેઅમુક વખતે મારી પણ લેુ ું . એટલ ેઆ વ તુ ન થવી ઇએ. એ મારે 
કહેવું છે.  
 િશ ણનું ખાનગીકરણ કરી સરકાર પોતાની જવાબદારીમાંથી હાથ ખંખેરી નાંખ ે છે. િશ ણ પાછળનો જટેલો ખચ 
બચે તે બચાવે અને મલાઇદાર ખાતામાં વાપરે છે. સરકારના માગ અને મકાન િવભાગ માટે વધારેમાં વધારે ખચ માટેની 

ગવાઇ સરકાર કરે છે, હેરાતો ને સગવડ આપવાની, પણ એમાં છપો આશય બી  હોય છેુ . રોડ ર તાના કામો જ ર 
હોય કે ન હોય તો પણ ફલાય ઓવર, અ ડર િ જ, અને ર તાના કામો પાછળ વધારે ફાળવણી કરે છે. એનો વાંધો નથી. પણ 
િશ ણના ભોગે, િશ ણનું બજટે કાપી અને અ ય બાંધકામ જવેા ખાતામાં બજટે ફળવાય અન ેિશ ણમાં બાળકોને િશ ણ 
ઓછ મળેુ ં , સરકારી િશ ણ ન મળ,ે િશ ણ મ ઘુ થાય, શાળાન ેબંધ કરવાનો વારો આવ,ે આ વ તુ ન થાય તેના માટે પણ હ ું
સરકારનું યાન દો  છં ંુ . િશ ણમાં કેવી રીતે ાચાર થઇ શકે તે માટે સીધે સીધંુ કામ કરીને આ સરકારના મુ યમં ી ી 

હેરમા ં વીકારે છે કે સરકારના અમુક ખાતામા ં ાચાર ચાલ ેછે તો શુ ંમુ યમં ી ીનો ાચારના વીકારમા ંમાગ અન ે
મકાન ખાતાનો નંબર એક હશ?ે માનનીય િશ ણ મં ી ી મારા પાડોશી િજ ાના છે. મારો તારાપુર તાલુકો અન ેએમનો મત 
િવ તાર છે એ બે વ ચે ફકત નદી જ આવેલી છે, તેઓ મારા તાલુકાના ણકાર છે યારે મારા તારાપુર તાલુકામાં સરકારી  
સાય સ, કોમસ અને આટસ કોલેજ આપે તેવી િશ ણ મં ી ીને િવનંતી ક  છં ંુ .   
 ી અભિેસંહ મો. તડવી(સંખેડા) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રાજયના નાયબ મુ યમં ી ી ખેડતલ ી જ ેબજટે ૂ
લઇને આ યા છે તેને સમથન ક  છ અને તેમા ંમારા િવચારો રજ કરવા માટે ઉભો થયો છં ં ંુ ૂ ુ .  
 આ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ખેડતોની આવક સન રૂ ૦રર સધુીમાં બમણી થાય એના માટે સતત ય નશીલ 
છે. િસંચાઇ માટેની સિુવધા આપી છે, િવના યાજ ેિધરાણ આ યું છે, િબયારણ માટે, ખેત ઓ રો પણ આ યા છે. ખાતરની 
ખરીદીમાં સહાય આપે છે, ટેકાના ભાવ આપે છે. પહેલા ખેડતોને પોતાનો માલ વેચવાની તૂ કલીફ પડતી હતી  આજ ેકપાસ 
તુવેર વગેરેના ભાવ મળે છે એનાથી ખેડત ખૂશ છેૂ , ગુજરાતના ગામડાં  ખૂશ છે કારણ કે એને િસંચાઇ માટે પાણી મળે છે એ 
કેટલાક લોકોન ે દેખાતંુ નથી. અમારે યાં નમદાનુ ં પાણી આ યુ ં છે આખા ગુજરાતમા ં િસંચાઇ થાય છે યારે માનનીય કૃિષ 
મં ી ી ફળદ ુસાહેબન ેઅિભનંદન આપીશ કે તેઓ ખેડતો માટે સારી યોજનાઓ લા યા છે જ ેખેડતોના ઘરે અન ે ારે પહ ચી ૂ ૂ
છે. ખેડતનો દીકરો સા   કમાય છેૂ ં , સારા મકાનો બનાવ ેછે, સારા લ  કરે છે, સારી બાબરીઓ થાય છે એ અમ ેનજરે યુ ં 
છે.  
  અ  ય ી : માનનીય અભેિસંહભાઇ, સારા લ  કરે છે એટલે શુ?ં 
 ી અભેિસંહ મો. તડવી : સારા લ  કરે છે એટલે લ  પાછળ સારો ખચ કરે છે. સા  મકાન બનાવ ે છેં . પહેલા 
આ દવાસી િવ તારમાં િસંચાઇની સુિવધા ન હતી, એ આપવાથી અ યારે ગામડામા ંદસથી પંદર મકાનો બને છે એટલી ગિત 
થઇ છે.  
 મારે બી  વાત કરવી છે કે ધાનમં ી િકસાન સ માન િનિધ યોજના લા યા એ બદલ કે  સરકારને હ અિભનંદન ું
પાઠવું છંુ. િપયા ૩૧૯૭ કરોડની યોજના ખેડતોના ઘરે પહ ચી છેૂ . મારા િજ ાની વાત ક  તો ં િપયા ૪ર૬૦ લાખ જમેા ં
૮૯,પપપ ખેડતોને આનો લાભ આપવામાં આ યો છેૂ . પહેલા આવું થતંુ નહોતંુ. દેવા નાબૂદીની વાત કરે છે પરતુ અમારી ં
સરકારે વાવણી સમયે ખાતર માટે છ-છ હ ર િપયા આ યા છે.  
 બીજ સાહેબુ ં , કૃિષ સહાય યોજના પેટે જ ે પેકેજ આ યું છે એમા ં ૩ર લાખ અર ઓ આવી છે. એમા ં  આખા 
ગુજરાતમાંથી ર૯ લાખ અર ઓ આવી એની સામ ે ર૧પપ કરોડ િપયાનું આ સરકારે ચૂકવ  ંકય ુ છે. તેમ છતાં આ લોકો 
િવરોધ કરે છે એ જ મને સમ તંુ નથી. ખરેખર લોકોને લાભ મળે છે એ પહેલા નહોતો મળતો. તેઓ *(xxx) છે  પરતુ મેળ ં
પડવાનો નથી.  
  અ  ય ી : * (xxx) એ શ દો રેકડમાંથી દરૂ ક  છં ંુ .  
 ી અભિેસંહ મો. તડવી : માનનીય અ ય ી, મારા છોટા ઉદેપુર િજ ાની વાત ક  તો અ યાર સુધીમા ં િકસાન ં
સહાય પેટે ૮૬૩૭૮ ખેડતોને ૂ િપયા ૬૪૪૦ લાખનો લાભ મ ો છે. આ રીતે અમારા િવ તારમાં સારી યોજના બની છે. 
ખેડતોની વાત હોય એમાં આ સરકારે ખૂબ સા   કામ કયુ છેૂ ં . નવી યોજના સરકાર લાવી છે જમેાં ખેડતોને ગાય માટેૂ  સહાય 
આપવાની છે. એ િસવાય નવી યોજના જમેાં ાકૃિતક ખેતી કરી શકે એના માટે નવી યોજના દાખલ કરી છે. જમેાં દર મ હન ે
૯૦૦ િપયા આપવાના એ િસવાય ૧૮૭૪ હેકટરમાં સુ મ િસંચાઇ માટે િપયા ૭પ૦ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. 
પછી બાગાયત માટે િપયા ૭૫૦ કરોડની ગવાઇ કરી છે. એટલે આ રીતે આપણે વા જઇએ તો કોઇ પણ ખેડતને નુકસાન ૂ
ન થાય અને ી નીિતનભાઇ સાહેબે ખૂબ સારી વાત કરી હતી, તે વખતે એમની ચચા વખતે ૩૯ હ ર કરોડ િપયા િવના 
યાજ ેઅ યાર સુધીનો રેકોડ, ક ેસની સરકારોમાં કોઇ કામ કયુ નથી. એ વીકારતા ભલે ના હોય પણ ખેડત જગતનો તાત ૂ

એ આ સરકારનો આભાર માને છે. અમે ગામડાઓમાં જઇએ છીએ યારે એવું કહે છે કે, ી નરે  મોદીનું ભલું થા , આ 
સરકારનું ભલું થા  અને આ સરકારે અમને છ-છ હ ર િપયા આ યા છે અને પહેલા મંડળીઓમા ંબાર ટકા યાજ લેવાતંુ 

                                         
* માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  
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હતંુ, સ ર ટકા યાજ લેવાતંુ હતંુ.(અંતરાય) આ તો ઇશારો એટલા માટે ક  છ કેં ંુ , એ લોકો ખેડતોન ેઉ કેરવાનું કામ કરે છેૂ . 
પણ લોકો જવે છેુ , લોકોએ તમા  આ બધંુ ઇ લીધંુ છે એટલ ેતમને સમજ પડશે અને હજ પડવાની છે એટલ ેિચંતા ના કરોં ુ . 
આ બજટેને હ સમથન આપંુ છું ંુ . 
   ી હષદકમાર માુ . રીબ ડયા(િવસાવદર) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણાં મં ી ી જ ેબજટે લઇને આ યા છે 
એમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબ, "માદરે વતન" નામની યોજના લા યા ખૂબ સારી બાબત છે. પણ એમા ંમા  સૂચન ં
છે કે, અમારા ખેડતોના સીમના ર તાૂ , સરકાર ીની કોઇ એવી યોજના નથી કે એ ર તો રપેર ગ થઇ શકે. ખેડતોનો સીમનો ૂ
ર તો એવો હોય કે, આજબાજના વીસુ ુ -પ ચીસ ખેતરોનુ ંપાણી એ સીમના ર તા, ગાડા માગમા ંથઇને જતંુ હોય પૂર આવ,ે 
એવી ર તાની હાલત હોય યારે ર તા ખૂબ બગડતા હોય છે. મારી એવી િવનંતી છે કે, "માદરે વતન યોજના"માં ખેડતોના આ ૂ
ર તાઓનો પણ સમાવેશ થાય અને માનનીય મુ યમં ી અ યારે નથી પણ એ અમારા મત િવ તારના છે, "ચણાકા". એમનુ ં
પણ માદરે વતન "ચણાકા" છે. તો મુ યમં ી ીને સૂચન છે કે, દાતાઓ શોધી અમારા મત િવ તારના ર તાઓ છે એમા ંફાળો 
આપી અન ેખેડતોના ર તા રપેર થાયૂ . સાહેબ, એમા ંયોજના પચાસ ટકા નહ , ખેડતોના ર તા રપેર ગ માટે એંસીૂ -વીસની 
યોજના હોવી ઇએ, આ પણ એક મા  સૂચન છેં .  
 માનનીય અ ય ી, અહ યાથી ઉ ોગોની બહ વાતો થઇ કેુ , અમે આટલા ઉ ોગો કયા. હ તો સમજ છ ું ં ંુ ુ કે, તમે 
પાંચ ઉ ોગપિતઓને જ રાહત આપી છે. આજ ે તમે જઓ કે તમને િપયા બે લાખ કરોડ જવેુ ં િવદેશી હ ડયામણ કમાવી ુ ૂં
આપતો અમારો ડાયમંડનો ઉ ોગ છે. વીસ લાખ ર ન કલાકારો, વીસ લાખ ઘરોને રો રોટી આપતો આ ડાયમંડ ઉ ોગ, ર ન 
કલાકારો પાસ ે ોફેશનલ ટે સ ઉઘરાવવામા ંઆવે છે, એ નાબૂદ થવો ઇએ. તમે સુરત યારે રેલી કાઢો છો, તમારી કાંઇક 
સભા હોય તો એના માટે કારખાના બંધ કરાવી અમારા ર ન કલાકારોને લઇ વ છો તો તમે એના માટે કાંઇક િવચારો. સાહેબ, 
નવસો ામનો અંગુર હોય એને આખો દવસ ઉપાડવાનો હોય અને મથાળા મારે, ટેબલ કાપે, તિળયા કાપે, ભાલા છાપે. જ ે
મજર તગા  ઉપાડતો હોય એવી જ રીતે અમારો ર ન કલાકાર આ નવસો ામનો અંગુર આખો દવસ ઉપાડે છેૂ ં . મારી તો એવી 
િવનંતી છે કે, સુરતન ે યારે ડેવલપ કય ુહોય એમાં ર ન કલાકારોને શુ ંફાયદો? આખું સૌરા  જનેી ઉપર નભે છે તો આપણ ે
એને શુ ં આ યું ? એના માટે એના બાળકોનું િશ ણ ી કરવુ ં ઇએ, એન ે સુરતમા ં રહેવા માટે મકાન આપવું ઇએ, 
અમદાવાદમાં રહેવા માટે મકાન આપવું ઇએ અન ેજ ેર ન કલાકાર કરજમાં આ યો હોય તો એન ે યાંકને યાંક મદદ કરવી 
પડે. હ તો એમ કહ છ કેું ું ંુ , એને લઘુ મ વેતન આપવું પડે. એની પણ યવ થા સરકાર કરે.  
 માનનીય અ ય ી, ી અભિેસંહભાઇ બહ ખેડતોની િચંતા કરતા હતા કે અમ ેિકસાન સંઘ િનિધ યોજના લા યાુ ૂ , 
અડતાળીસ લાખ ખેડતોને ૂ ૩,૧૮૬ કરોડ િપયા આ યા. (આ તબ ે  મં ી ી નીિતનભાઇ બેઠા બેઠા કાંઇક બોલતા)ં 
સરકાર કઇક મદં દ કરે. તેને કોઇ વેતન આપે. ૧૦૦-૨૦૦ િપયા ખાલી રોજના આપી દે તો તેનું શું ચાલશ?ે કોઇ વેતન 
આપો. ર નકલાકારોને મદદ કરો.  
 માનનીય અ ય ી, િકસાન સ માન િનિધ યોજના. ૪૮ લાખ ખડેતોની વાત આવી છેૂ . અહ થી બહ વાતો થાય છે ુ
કે અમે ખેડતોને ૂ ૬,૦૦૦ િપયા આ યા. એક વીઘે ૧૦૦૦ િપયા થયા. તમે બે જ આઇટમમાં ખેડતોના ૂ ૧૧,૦૦૦ િપયા લઇ 
લીધા છે. ૧૨ વીઘાના ખેડતને ૂ ૬,૦૦૦ િપયા આપે છે. ડી.એ.પી. ખાતરના ૧૪૫૦ િપયા ભાવ છે. તેમાંથી સરકારે ખેડતના ૂ
િખ સામાંથી ૫૦૦ િપયા બટકાવી લીધા. એક વીઘે એક થલેી ડી.એ.પી. ખાતર ઇએ. બ ે િસઝનનુ ંપાયેલુ ંખાતર. ચોમાસુ ં
અને િશયાળું સીઝનનુ.ં ૧૨ વીઘે ૧૨ થેલી ડી.એ.પી. ઇએ. બાર પંચા સાઇઠ. એટલે ૬,૦૦૦ િપયા તમે ખાલી ડી.એ.પી. 
ખાતરમાં જ બટકાવી લીધા.  
  અ  ય ી : બટકાવી, આપ આ શું શ દ બોલો છો?  
 ી હષદકમાર માુ . રીબ ડયા : માનનીય અ ય ી, બટકાવી લીધા અમારી ગામઠી ભાષા છે. બી ં ૫,૦૦૦ િપયા 
૧૨ વીઘાનો ખેડત હોય એને બેય િસઝનનું એક લાખ િપયાનું તો ઉ પાદન થાય નેૂ ? આ સરકારે ખેડત માલ વેચે એની ઉપર ૂ
૫ ટકા .એસ.ટી. લગા યો છે. એક લાખ ઉપર પાંચ હ ર િપયા તમે માલના વેચાણ ઉપર લઇ લીધા. આમ ૧૧,૦૦૦ 
િપયા તમે બે જ આઇટમમાં લઇ લીધા અને તમ ે૬,૦૦૦ િપયા આપો છો? હ  તો યુરીયામાં પાંચ િકલો વજન ઘટાડી 

ના યુ.ં પે ટીસાઇડ દવામાં .એસ.ટી., ડઝલના ભાવ વ યા અને આપણે વાતો કરીએ છીએ. એટલ ે િપયા ૫,૦૦૦ બાકી 
છે. િપયા ૬,૦૦૦ આ યા છે. એ અમારા ખેડતોને પાછા આપી દો એવી મારી િવનંૂ તી છે. હ તો એમ કહ છ કે તમે ખાલી ું ું ંુ

વાયદા પૂરા કરો. આપણાં સાહેબે વાયદા બહ કયા હતાુ . તમે કેટલા વાયદા કયા? मेरे कसान 
भाईय , म वादा करता हं क भारतीय जनता पाट  क  सरकार बनने के बाद पहली ह  मी टंग ू
म पहला क  काम कसान  का कज माफ कया जाएगा और म खुद इस काम को करवा के 
ह  रहगॉू , ये मेर  ज  मदेार  ह । मान ली जए આ શ દો બધાને યાદ છે ન?ે  તો સાહેબને કહે ,  ભૂલી ગયા 

હોય તો.  



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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  અ  ય ી : આપનું વચન પૂ  થાય છેં .  માનનીય અરિવંદ પટેલ. 
 ી અરિવંદ છો. પટેલ(ધરમપુર) : માનનીય અ ય ી, અંદાજપ ની સામા ય ચચા ઉપર મારા િવચારો રજ કવા ૂ
માગંુ છંુ. કહેવાયું છે કે પહેલું સુખ તે તે નરવા. રા યના કોઇ પણ નાગ રકનુ ં વા ય જળવાઇ રહે તે માટે આપણી સરકાર 
ક ટબ  છે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગનું આ વષનું બજટે છે તેમાં ૧૧,૨૪૩ 
કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે તે બદલ માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબ અન ેસરકારને મારા ખૂબ ખૂબ અિભનંદન 
પાઠવું છંુ. આરો ય િવભાગમા ંભૂતકાળમા ંજ ેસુિવધાઓ ઉભી કરવામા ંઆવી છે એ ખૂબ અપૂરતી હતી. આપણી ભાજપની 
સરકાર આવી યારથી પી.એચ.સી., સી.એચ.સી. ઉભા કરવામાં આ યા છે એ ા ય િવ તારમાં ૧૦થી ૧૫ હ રની વસિતએ 
એક ાથિમક આરો ય કે  અને અબન િવ તારમાં ૧૦ હ રની વસિતએ ાથિમક આરો ય કે  ઉભા કરવાની આ બજટેમા ં
પણ ગવાઇ કરવામા ંઆવી છે એ બદલ સરકારન ેખૂબ ખૂબ અિભનંદન આપંુ છંુ. માનનીય અ ય ી, સશકત મ હલા, 
સુપોિષત ગુજરાત માટે અ યારે જ આ રાજય સરકાર ારા, આરો ય િવભાગ અને મ હલા અન ેબાળ ક યાણ િવભાગ ારા 
એક ખૂબ સંવેદનશીલ કાય મ યોજવામાં આ યો હતો.  આખા રાજયમાં દરેક િજ ા પંચાયતમાં એક માનવીય અિભગમ સાથ ે
આ કાય મ કરીને જ ેકપોિષત બાળકો હતા એ બધાને દ ક આપવાની યોજના પણ કરવામા ંઆવી અને આ કાય મ ારા ુ
લોકોને સમજતી આપવામાં આવી અને લોકોને ગૃત કરવામાં આ યાૂ .  અમે તો મહારા ને અડીને આવેલા છેવાડાના 
િવ તારમાંથી આવીએ છીએ. અમારા ા ય િવ તારમાં હવે ડોકટરો પણ ઉપલ ધ થવા લા યા છે. ગયા વષમાં ડાણના 
જગલ િવ તારમાં પીં .એચ.સી.ઓમાં કરાર આધારીત એમ.બી.બી.એસ. ડોકટરો કામ કરતા હતા. એ લોકોના .પી.એસ.સી. 
પાસ કરીને કાયમી ઓડર કરવાના હતા. અમારા િવ તારમા ંજ ેડોકટરો કરાર આધારીત કામ કરતા હતા એ ડોકટરોની કાયમી 
િનમણૂક દાહોદ અન ેનમદા િવ તારમાં કરવામાં આવી. એના માટે અમે માનનીય મં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબને અમ ે
રજઆત કરી કે અમારા િવ તારના ડોકટરોની અને અમારી ભાષા બોલીથી એક છીએૂ . આ લોકો અમારા િવ તારના આરો યની 
કાળ  રાખે છે તો માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબે અમારી રજઆત સાંભળીૂ ને એ ડોકટરોન ેફરી એ જ ેજ યાએ કરાર આધારીત 
કામ કરતા હતા એ જ યાએ એમને મૂકી આ યા એના કારણે અમારા િવ તારમાં આરો યની ખૂબ સારી સુિવધા આ ડોકટરો 
મારફત મળી રહી છે એ માટે માનનીય નીિતનભાઇન ેમારા તરફથી અિભનંદન પાઠવુ ં છંુ. અમારા િવ તારમા ંખૂબ લોકિ ય 
૧૦૮ની સુિવધા ઉપલ ધ કરવામા ંઆવી છે.  ભૂતકાળમા ંજ ેએ યુલ સ આવતી હતી અને ર તાની સિુવધા પણ એવી હતી 
કે સગભા મ હલાની ર તામાં જ ડીલીવરી થઇ જતી હતી.  આવા સં ગોમાં આ સરકારે બજટેમા ં નવી ૧૦૮ એ યુલ સ 
સેવાને સુ ઢ કરવા માટે નવી ૧પ૦ એ યુલ સની ખરીદી કરવા માટે િપયા ર૭ કરોડ જટેલી ગવાઇ કરવામાં આવી છે. 
નવી મે ડકલ કોલે  નવસારી, રાજપીપળા, પોરબંદર જવેા િવ તારમાં થાપવા માટે િપયા ૮૦ કરોડની આ બજટેમા ં

ગવાઇ કરવામા ં આવી છે. કે  સરકારમાંથી બી  એમ.બી.બી.એસ.ની સીટો અન ે પો ટ ેજયુએટની સીટોનો વધારો 
કરવામાં આ યો છે એમાં એમ.બી.બી.એસ.ની ૧૦૦ સીટો અને અનુ નાતકની ૬૪ સીટોનો વધારો કય  છે અન ેએના માટે 
પણ િપયા ૭૩ કરોડની આ બજટેમાં ગવાઇ કરવામાં આવી છે. રાજયમાં ખૂબ જ લોકિ ય યોજના જ ે ‘ ‘ મા મુ યમં ી 
યોજના’ ’  અને ‘ ‘ મા વા સ ય યોજના ’ ’  હેઠળ ૭૭ લાખની ન ધણી કરવામા ંઆવી છે અન ે િપયા ૩૭૧૦ કરોડનો ખચ પણ 
કરવામાં આ યો છે. આ માટે િપયા ૧૧૦પ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતની આ સવંેદનશીલ સરકાર ારા 
ગુજરાતના નાગ રકોના વા ય સુદંર રહે એ માટે અનેક કારે ય નો કયા છે. જ ેમ હલા ગભધારણ કરે એને બે વષ સુધી 
માતા તથા બાળકને પૂરતો આહાર અને પોષણ મળ ેતે માટે એક હ ર દવસ માટેનું જ ેટાઇમ ટેબલ બનાવવામા ંઆ યું છે અન ે
એના માટે આ બજટેમાં િપયા બે કરોડની યોજના દાખલ કરવામાં આવી છે જમેા ંપૂરક પોષણ યોજના, ધાનમં ી માતૃવંદના 
યોજના, બાળ સખા યોજના, ક તુરબા પોષણ યોજના, પૂણા યોજના જવેી અનેક યોજના આ બજટેમા ંરજ કરવામા ંઆવી છેૂ .  
  િવણભાઇ  ટી. મા (ગઢડા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી વષ ર૦ર૦-ર૧નું જ ેબજટે લઇન ે
આ યા છે એમાં મારા િવચારો ય ત કરવા ઉભો થયો છંુ.  
 માનનીય અ ય ી, આ વષનું બજટે િપયા ર લાખ ૧૭ હ ર ર૧૮ કરોડનું દશાિવહીન કહી શકાય એવુ ં
અંદાજપ  માનનીય નાણામં ી ી લઇને આ યા છે એની અદંર મા  ાિમણ ે ના િકસાનો માટે િપયા ૭૪ર૩ કરોડની 

ગવાઇ કરી છે, યુવાન બેરોજગારો સાથે મ ક કરી હોય એવુ ંલાગે છે. ર૯ હ ર ખેડતો માટે િવિવધ ઓ રો અને ટેકટર ૂ
ખરીદી માટે જ ેઆયોજન કરેલ છે, એ જ માણ ેગાય આધા રત ાકૃિ ક ખેતી માટે લાભાથ  મા  ૫૦ હ ર લોકો માટેનુ ં
આયોજન કરવામાં આવેલ છે યારે ૩.૫ કરોડ ાિમણ ે ે વસતા અને કૃિષ ે ે કાયરત લોકો માટે આયોજન કરવાનો 
સરકારન ેકેમ િવચાર ન આ યો? અનાજનુ ંઉ પાદન ૧૦૦ લાખ ટન હતંુ એ વધવાના બદલ ેઘટીને વષ ર૦૧૮-૧૯મા ંમા  
૬૬૯૧ ટન જટેલું થયું છે. ઉ પાદન દવસ ે દવસ ેઘટી ર ું છે. આજ ેનમદાની વાત કરીએ તો ૧૬.૧૧ લાખ હેકટર િપયત 

ે નું આયોજન હોવા છતાં ખરા અથમાં મા  ૬.૭૩ લાખ હેકટર ે ને જ પાણી પહ ચાડી શ યા છીએ. એમાં પણ કેનાલોનુ ં
વારવાર તૂટવું અને કેનાલો તૂટવાના કારણે પાણી વહી ય છેં , વડેફાઇ ય છે.  એના કારણે આપણને ખૂબ મોટ નુકસાન ું
થઇ ર ુ ં છે. પાણીના એક-એક બંુદની િકમત હોવા છતાં જ ે રીતનું આયોજન થવુંં  ઇએ એ ન કરવાના કારણ ે આપણે 
નુકસાન ભોગવી ર ા છીએ. આજ ે૧ લાખ ખેડતો માટે કૃિષ વીજ ડાણોનું આયોજન થયું છે એ ખૂબ ઓછા માણમાં છેૂ . 



તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 
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સરકારને િવનંતી છે એને એક કા ય મારફતે સમ  દશે અને સરકારને દોહરાવવા માગંુ છંુ. આ કા યમાં દેશમાં અને રા યમાં શુ ં
ચાલી ર ુ ંછે, આ સરકાર જ ે દશા તરફ જઇ રહી છે એને આપના મા યમથી દોહરાવવા માગંુ છંુ. અહ  સામનેી ટેઝરી બે ચથી 
ધારાસ ય ીઓ સરકારને જ ેઅિભનદંન આપે છે અને સંવેદનશીલતાની જ ેવાતો કરે છે એની અંદર લગભગ હ બે વષથી ઇ ું
ર ો છંુ. ગૃહનો ૧૦ કલાકથી વધુ સમય મા  આ અિભનદંન આપવા પાછળ  (xxx) છે.  એના માટે એક ઠરાવ કરીને આપી 
દો. (અંતરાય) 
  અ  ય ી : અિભનંદન તો કોઇ પણ આપી શકે. *(xxx), સમય યિતત કય  એમ કહેવાય. * (xxx) શ દ 
કાઢી નાખીએ છીએ.  
  ી િવણભાઇ  ટી. મા  : ફીર ભી મેરા ગુજરાત મહાનની આ સરકાર વાત કરે છે યારે હ એટલુ ં કહીશ કેું ,  ‘ ‘  
कसान  को पानी नह ,ं दन को बजली नह ,ं बीमा क  तो कोई बात ह  नह ,ं फ र भी मेरा 
गुजरात महान दिलत परेशान, आ दवासी परेशान, युवा बेरोजगार, एल. आर. ड . क  बहन 
परेशान, फ र भी मेरा गुजरात महान, रोज खून, रोज चोर , लूंट, बला  कार  खुला घमु, फ र 
भी मेरा गुजरात महान, जी. एस. ट . और नोट- बंद  से जनता है परेशान, आिथक मंद  म 
डूब रहे ह, फ र भी मेरा गुजरात महान । वकास- वकास खलेते ह, संवेदनशील अपने आप 
बनते ह, फ र भी मेरा गुजरात महान, सी. एम. हमारे भोल े है,  वीकार करके बोले ह, 25 
साल से हो रहा है  टाचार, फ र भी मेरा गुजरात महान, रोज नया कुछ लाते ह और पुरान े
को भुलवा देते ह, जनता को *(xxx) फ र भी मेरा गुजरात महान । 
  અ  ય ી : આ * (xxx) એ શ દો કાઢી નાખીએ છીએ.  

 ી િવણભાઇ  ટી. મા  :   प को नम  ते करते ह, गर ब  के िलये दवार बनते ह, फ र भी 
मेरा भारत महान । માનનીય અ ય ી, સરકાર ારા જ ેઉ સવો થઇ ર ા છે, જ ેમળેાવડાઓ થઇ ર ા છે અન ેજ ે

ક યાણ મેળાઓ થઇ ર ા છે, પતંગો સવ થઇ ર ા છે, વન મહો સવો થઇ ર ા છે, શાળા વેશો સવો થઇ ર ા છે આ 
તમામ િબન ઉપ ઉ, જનેાથી કોઇ ફાયદો નથી એવા કાય મો પાછળ અલગથી ા ટ ફાળવવી ઇએ. એટલા માટે કે 
િવકાસની જ ે ા ટો આપવામાં આવે છે એમાંથી કોઇ હસાબો મળતા નથી. કયા પૈસા યાં વપરાય ય છે એ ગુજરાતની 
જનતા ણતી નથી. એટલા માટે માનનીય નાણામં ી ીને િવનતંી ક  છ કે આની અંદર અલગ નાણાં ફાળવવામાં આવેુ ં . 
માનનીય અ ય ી, મારે સદનને એક િવનંતી કરવી છે કે, ી નૌશાદભાઇ સોલંકી સન ે૨૦૧૮નું િવધેયક માંક ૩૨ સન 
૨૦૧૮ ગુજરાત અનુસિૂચત િત પેટા યોજના અને આ દ િત પેટા યોજના બાબતનું િવધેયક છે. એ િવધેયકને આમ વા 
જઇએ તો મંજર કરવામા ંઆવતા નથી પણ મારી એ િવનંતી છે કે આ િવધેયકને મંજર કરવામાં આવેૂ ૂ .     
 અ  ય ી : િવધેયક યારે આવે યારે મંજર કરૂ .  
 ી િવણભાઇ ટી. મા  : માનનીય અ ય ી, મારી િવનંતી છે કે આજ ેદિલતોની જ ેપ રિ થિત છે, આ રા યની 
અંદર થતા અ યાચારો છે એ અ યાચારોમાં જ ેરીતે તપાસો થવી ઇએ, જ ેરીતે સ  મળવી ઇએ એ રીતે સ  આપવામા ં
આવતી નથી. આજ ેગુજરાતમાં દિલતોના હામી થવાની જ ેરીતે વાત કરવામાં આવે છે એ રીતે અહ યા કાંઇ એવું મને લાગતંુ 
નથી. (અંતરાય)  
 અ  ય ી : આપનું વકત ય પૂ ં  થાય છે.  
 ી િવણભાઇ ટી. મા  : માનનીય અ ય ી, એક જ િમિનટ, આ સરકારે સંપૂણ િવ ાસ ગુમાવી દીધો છે અને એ 
ન ી કરવાનો સમય આવી ગયો છે કે તમારે હવ ેગાંધી ઇએ છે કે ગોડસ?ે તમારે હવ ેસરદાર ઇએ કે આર.એસ.એસ. 

ઇએ? તમારે હવ ેબાબા સાહેબ ઇએ છે કે મનુવાદ ઇએ? આમ બને બાજએ પગ રાખીન ેસરકાર ચાલ ેછેુ . (અંતરાય)  
 અ  ય ી : માનનીય સંગીતાબેન. આ બાજ કોઇ કિવ છે કે નહુ ? ો. ડ ડોર.   
 ીમતી સંગીતાબેન રા. પાટીલ(લ બાયત) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી જ ે અદંાજપ  લઇન ે
આ યા છે એમાં હ મા  સમથન આપીને મારી વાત કરવા અહ યા ઊભી થઇ છું ં ંુ .  
 માનનીય અ ય ી, વષ ૨૦૨૦-૨૧નું જ ેઅદંાજપ  માનનીય નીિતનભાઇ સાહેબ લઇને આ યા છે અને એમણ ે
સતત આઠમી વખત અંદાજપ  રજ કયુ છેૂ . િપયા ર,૧૭,૨૮૭ કરોડનું કદ ધરાવતંુ આટલુ ંમોટ ઐિતહાું િસક બજટે રજ કરવા ૂ
બદલ એમન ેહ ખૂબ ખૂબ અિભનદંન આપંુ છું ંુ . યારે હ ઊ  િવભાગ માટે વાત કરી રહી છ યારે મને જણાવતા આનંદ થાય છે ું ંુ
કે િપયા ૧૩,૯૧૭ કરોડની ગવાઇ અહ  ઊ  િવભાગ માટે કરવામા ંઆવી છે એટલા માટે માનનીય મં ી ી સૌરભભાઇ 

                                         
 માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામા ંઆ યા.  
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પટેલને પણ હ અિભનદંનું  આપંુ છંુ. અિભનંદન તો આપવા જ ઇએ. જ ેસા  કામ કરતા હોય એમને અિભનંદન આપવા 
ઇએ. હમણાં ી િવણભાઇ કહેતા હતા કે અિભનદંન આપે છે પણ ગુજરાતની સરકાર યારે સા  સા  કામ કરતી હોય, 

સારા ઉ ોગો લાવતી હોય, સારા િવકાસના કામો કરતી હોય તો અિભનંદનને પા  હોય છે. યારે હ ઊ  િવભાગ માટે વાત ું
ક  છ કેં ંુ , આપણા આડોશી-પાડોશી રા યો મહારા , રાજ થાન અન ેએમ.પી. છે. મહારા માં અમે જઇ છીએ. મા  મળૂ 
વતન મહારા માં છે યારે યા ંહજ પણ લોડ શેડ ગ અન ેપાવર કાપનો સ જકેટ છેુ . હજ યાં કેટલાય લોકો હેરાન થાય છેુ . 
ખેડતોને પાણી મળતંુ નથી અન ે લોકોન ેૂ ૮-૮, ૧૦-૧૦ દવસ પછી પીવાનું પાણી મળે છે તો આ િ થિત આપણા 
પાડોશીના રા યોમા ં છે યારે ગુજરાત અિભનંદનને પા  છે અને અિભનંદનને પા  રહેવાનું છે. આધુિનક િવકાસની સમ  

યામાં વા જઇએ તો ઊ  એ દરેક માનવ માટે જ રી બની છે. ઊ  િવભાગે સતત અનેક ે ોને િવકસાવવા માટે 
દેશભરમા ં ન ધનીય કામગીરી કરી છે. ગુજરાત સરકારના વીજ ે ના જટેલા પણ િવિવધ ો હતા કે માં યારે બી  
સરકારો હતી યારે અનેક ો ગુજરાતના ઊ  િવભાગના હતા પણ યારથી ભાજપ સરકાર આવી છે યારે જટેલા પણ ઊ  
િવભાગના ો હતા એ સમ યાનું િનરાકરણ થયુ ંછે અન ેઆજ ેગુજરાત ઊ  ે ે ખૂબ જ આગળ વધી ગયું છે અન ેએટલા 
માટે આપણે ઇ ર ાં છીએ કે યારથી ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર આવી છે યારથી ગુજરાતમાં શુ  પીવાના પાણીની 
યવ થા, ગામે ગામ આરો યની સવેાઓ, ૨૪ કલાક વીજળી, ખેતી-પશુપાલનના ઉ પાદનમા ંવધારો, િસંચાઇની સિુવધામા ં

વધારો, શાળા-કોલેજ, મે ડકલ કોલેજ અને યિુનવિસટીઓની થાપનાની સાથે સાથે ર તાઓનું રા ય યાપી નેટવક થઇ ર ુ ં
છે. ા ય અને શહેરી િવ તારમાં રહેઠાણની સુિવધામા ં યાપક વધારો અન ેમોટા માણમાં માળખાકીય સુિવધામા ં િનમાણ 
કરેલ છે. આમ તમામ ે માં થયેલ સાવજિનક િવકાસને લીધે ગુજરાત આજ ેરોલ મોડલ બ યું છે. સમ  દેશમાં ગુજરાત રા ય ે
અ ીમ નામના મળેવી છે. અમારી સરકારનુ ંલ ય ઉ મથી સવ મ તરફ લઇ જવાનું છે અને એટલા માટે સરકારે એક મં  
આ યો છે. ‘‘  કામ કરતા આ યા છીએ, કામ કરતા રહીશુ,ં ધ ય ધરા ગુજરાતની ચરણ ચુમતા રહીશુ.ં 

કામ કરતા બના યું છે રપ વષમાં ઉ મ ગુજરાત, ચાલો સૌ બનાવીએ સાથ ેમળીને સવ મ ગુજરાત. 
સવ સમાિવશ ેિવકાસ પથ ઉપર આગળ ધપતા રહીશુ,ં ઋણી છીએ ગુજરાતના ઋણ ચૂકવતા રહીશુ.ં 

 એટલે આ અિભનંદનને પા  અમારી સરકાર છે એને અિભનદંન તો આપવા જ ઇએ. આજ ેસંપૂણ ગુજરાતમાં ઉ  
િવભાગ ારા અનેકાનેક યોજનાઓ આવી છે જનેા થકી છેવાડાના નાગ રકો સુધી ગામેગામ, શહેરેશહેર વીજળીકરણ થઇ ર ુ ં
છે જનેા લીધે ખૂબ જ િવકાસ આપણા ગુજરાતમાં થઇ ર ો છે. મારે ગુજરાતની એક એવી યોજનાની વાત કરવી છે જને ે
સમજવા માટે બી  રાજયના લોકોની અહ યા ટીમ આવી હતી એ યોજનાનું નામ છે જયોિત ામ યોજના. અમારી સરકારે, 
ઉ  િવભાગ ારા અનેક એવી યોજનાઓ બહાર પાડી છે. એમાં સૂય યોજના, ઉ  યોજના, ક ટર જયોિત યોજનાુ , ઝંૂપડા 
વીજળીકરણ યોજના, િકસાન હીત યોજના, ડી ટી યુશન, ઇ ા ટકચર શીફટ ગ યોજના, સાગરખેડ સવાગી િવકાસ યોજનાૂ . 
મારે થોડી જયોિત ામ યોજનાની વાત કરવી છે. આ યોજના અંતગત રાજયના તમામ ગામોમા ંર૪ કલાક ીફેઝ વીજ પુરવઠો 
પૂરો પાડનાર ગુજરાત દેશનું સવ થમ અને એક મા  રાજય છે. આ યોજનામાં રાજયના તમામ ૧૮૦૬પ ગામો અને ૯૭૦૦ 
પેટા પરાઓન ેઆવરી લવેામા ંઆવેલ છે. આ યોજના અંતગત કૃિષ વપરાશકારો માટે અલગ સમાંતર ટા સમીશન નેટવક ઉભુ ં
કરવામા ંઆવેલ છે એટલ ેમારે થોડ અહ યા કહેવુ ં છે કે ઉું  એ સમ  માનવ સૃિ નુ ંચાલકબળ છે. ઉ ન ેબી  શ દમા ં
કહેવા જઇએ Energy is one of the most important source of the universe. આ યોજનાનો લાભ રાજયના 
ખેતરોમાં વસતા કલ રુ .૧૦ લાખ લાભાથ ઓને મળલે છે. જયોિત ામ યોજના ત કાલીન મહામહીમ રા પિત ી ડો. 
એ.પી.જ.ેઅ દુલ કલામના વરદ હ તે રા ને સમિપત કરવામાં આવેલ છે એટલે હ આ બજટેને સમથન આપંુ છું ંુ .  
 ી ગુલાબિસંહ પી. રાજપૂત(થરાદ) : માનનીય  અ ય ી, નાણામં ી ી જ ેબજટે લઇને આ યા છે એમાં મારા 
િવચારો રજ ક  છૂ ું ં . કોઇની બા  ખુ ી છે તો કોઇની છે બંધ. આ બજટેમા ંબા  કોણ મારી જશ ેએ હ  સુધી છે અકબંધ. 
બજટે રજ થયુ ંએના બી  દવસ ેછાપામા ંવાં યુ ંખેડતલ ી બજટેૂ ૂ , આ લ ી બજટે. હમણાં ીમતી સંગીતાબેન મહારા ની 
વાત કરતા હતા. મારે એ કહેવું છે સંગીતાબેનને કે ભા.જ.પ.ની સરકાર વખતે સૌથી વધારે આજ સુધીમાં આ મહ યા કરી હોય 
તો મહારા મા ંકરી છે. ભા.જ.પ.ની ગઇ વખતની સરકારની વાત છે યારે સૌથી વધુ આ મહ યા છે ા ૧પ વષમા ંથઇ છે. 
બજટે આવે તો સૌથી વધુ અપે ા ગુજરાતના યુવાનોને હોય કે આ બજટેમાં કયાંક નોકરીઓની તક હશ,ે આ બજટેમાં નવા 
ઉ ોગો આવશે જનેાથી ગુજરાતના યુવાનોન ેરોજગારી મળશે પણ આ બજટેમાં કયાં એ વા ન મ ું કે ગુજરાતના યુવાનો 
માટે નવી રોજગારીની તકો ઉભી થશ.ે હમણાં ી નીિતનભાઇ સાહેબ કહેતા હતા કે તમે કહો છો નોકરીઓ આપી દો. ભરતીનું 
કેલે ડર બહાર પાડી દો પણ આટલો બધો ખચ  કયાંથી કરશો? હંુ તો ી નીિતનભાઇને કહેવા માગંુ છ કે તમે ુ ં ૮ વખત બજટે 
રજ કયુ છે જટેલી રાહતો ઉ ોગોને આપી છે એ રાહતો બંધ કરીને ગુજરાતના યુવાનોની ભરતીમાં વાપરશો તો પણ કયાંય ૂ
પૈસાની ખોટ નહ  પડે એ કહેવા માગંુ છંુ. ખેડતોની વાત થઇૂ , ખેડતલ ી બજટેની વાત થઇૂ . અમારા જ િવ તારની અંદર વાત 
ક  તો તીડ આ યા હતાં . કોઇક થાળી લઇન ેતીડ ભગાવતંુ હતંુ તો કોઇ નગારા વગાડીને તીડ ભગાવતંુ હતંુ પણ ખેડતોની ૂ
સાથે મ કરી િસવાય બીજ કોઇ કામ એમાં થતંુ નહોતંુુ ં . એકરે લાખ િપયાનું નુકસાન થયું એની સામે સહાય મળી હેકટરે િપયા 
૩૬૦૦૦. એમા ંએક પણ મજરનેૂ  એક િપયો ન મ ો અન ે દવસ રાત મજરી કરતા મજરો માટે આ બજટેમાં કઇ ખેડતો માટે ૂ ૂ ૂં
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આપવામાં આ યું નથી. િસંચાઇ મં ી ીને હ િવનંતી ક  છ કે ખેડતલ ી બજટે હોય તો મારા િવ તારના ું ં ંુ ૂ ૯૭ ગામો આજ ેપણ 
િસંચાઇથી વિંચત છે. સીપુ ડેમમાં તમે િપયા ૧૦૦ કરોડના ખચ પાઇપ લાઇન નાખી અન ેખેતી માટે આપો છો તો મારા 
િવ તારમાં પણ પ પ ગ કરીને ૯૭ ગામમાં તળાવો ભરો. તો યાં પણ લોકો િસંચાઇ કરી શકે. બધા િવ તારોની જમે અમારે 
પણ િવકાસની સાથે ચાલવું છે. ખાસ િવનંતી છે કે આ ૯૭ ગામના ો બજટેમાં લેવામાં આવ ેતો લોકો ખુશ થાત. તમ ે
ગાંધીનગરથી સરખેજ સુધી ભલ ેએક રોડ બનાવો, પણ કયાંક બનાસકાંઠાના ડીસાથી  થરાદ સુધીનો ફોરલેન પૂરો કય  હોત 
તો થરાદના લોકો આશીવાદ આપત. િશ ણની અંદર ૩૦,૦૪પ કરોડ િપયા વાપરવામાં આવશ.ે આજ ેહ કહેવા માગંુ છ કે ું ંુ
બનાસકાંઠામાં ૧પ૦૦થી પણ વધુ ાથિમક કલના ઓરડાની ઘટ છેૂ . સે ફ ફાઇના સ કલો વધી રહી છેૂ , એના માટે સરકારી 
કલોમાં ઓરડા બનાવવામા ંઆવતા નથીૂ . આજ ે૧પ૦૦ એ મોટો આંકડો કહેવાય. દરેક તાલુકામાં ઓછામા ંઓછા ૧૦૦, 

૧પ૦ કે ૯૦ જટેલા ઓરડાઓની ઘટ છે. આના માટે િવચારવુ ં ઇએ. ક ેસના હોય કે ભાજપના બધા સ યોએ ી 
નીિતનભાઇ ડે જવુ ંપડે છે. કારણ એ છે કે ા ય િવ તારોમાં માગ મકાન મં ી ીએ માગ મકાન િવભાગમાં ૧૦,૦પ૮ કરોડ 
િપયાની ગવાઇ કરી છે. કદાચ વધારે કરી હોત તો પણ વાંધો નહોતો. શહેરોમાં તો પાકા રોડ બની ગયા છે, પણ ગામડામા ં

કાચા રોડને પાકા કરવાના બાકી છે. મારા િવ તારમાં ઓછામાં ઓછા ૧પ૦, ર૦૦ જટેલા કાચા ર તા પાકા કરવાના બાકી છે. 
દર વષ ૬ જટેલા કાચા ર તા પાકા કરશો તો  ૩૦ વષ સુધી પણ આ  ર તા પાકા થઇ શકશે નહ . ગઇ વખતે સદનમા ંવાત 
થઇ હતી કે અમારી સરકારે કય.ુ તો અમે મોટા થયા યારથી ક સેની સરકાર દેખી નથી. વષ ૧૯૯પથી ભાજપની સરકાર છે. 
એટલ ેજ ેકઇ ટીકા- ટ પણી થશ ેતો આ સરકારની થવાની છે. રપ વષ પહેલા અમ ેશુ ંકય,ુ એનો જવાબ નથી આપવાનો, 
પણ રપ વષમાં તમ ેશુ ંકયુ છે એનો જવાબ આપવો પડશે અન ેકામ જ ેકયા છે તે ગુજરાતના લોકો સુધી પહ ચશ.ે પોતાના 
િવ તારના આરો યના ો માટે પણ ી નીિતનભાઇ ડે બધાએ જવાનુ ંહોય છે. મોટા ભાગના ખાતા ી નીિતનભાઇ ડે 
છે. આરો યની વાત કરીએ તો અમારા ઉ ર ગુજરાતની અદંર કદાચ િસ પુર િસવાય કયાંય પણ એમ.આર.આઇ. મશીનની 
સુિવધા નથી. એમ.આર.આઇ. કરાવવા માટે અમારા વાવ કાંઠાના િવ તારના લોકોને અમદાવાદ કે પછી મહેસાણા સુધી જવુ ં
પડે છે. એના  કરતા બનાસકાંઠામા ં એમ.આર.આઇ.ની સુિવધા આપવામાં આવે તો આરો ય માટે સા  રહેશેં .(અંતરાય) 
પાલનપુરમા ં િસિવલ હોિ પટલમા ં એમ.આર.આઇ.ની સિુવધા આપી દીધી છે. તે પણ ટ ટન ે આપી દીધી છે. િસિવલ 
હોિ પટલ બી  ે માં આપો તો સા  રહેશેં . મારા િવ તારમાં અપ ેડ હોિ પટલ કરી. જ ેપ૦ બેડની હતી તે અપ ેડ કયા 
પછી પણ પ૦ બેડની છે તો કઇ રીતનું અપ ેડેશન થયુ?ં દર મ હને ૧૦,૦૦૦ જટેલી ઓ.પી.ડી. સરકારી િમિન િસિવલ 
હોિ પટલમા ંથાય છે. પ૦ બેડની હોિ પટલ છે, તે કદાચ ૧૦૦, ૧પ૦ બેડની હોિ પટલ બનાવી હોત તો અમારા િવ તારના 
લોકોને ાઇવેટ હોિ પટલોમાં પૈસા ખચવા ન પડત અને લોકોને યાં પાયાની સિુવધા, આરો યની સુિવધા મળી રહેત. ઘણા 
બધા ો છે. ી નીિતનભાઇએ ટે યુ ઓફ યિુનટીની અંદર ર૬૦ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરી છે. હ એટલું કહેવા માગંુ છ કે ું ંુ
કદાચ સરદાર પટેલ સાહેબની આટલી ચી તીમા બનાવી અને બધા ખૂશ છે. સાથે સાથ ે પ૬ર રજવાડાઓએ પોતાની 
િમલકતો, પોતાના રજવાડાઓ આ દેશની લોકશાહીમાં આવવા માટે કરીને ભારત સરકારમાં રા ખુશીથી આપી હતી. તો સાથ ે
સાથે સરદાર પટેલ સાહેબના ટે યુની સાથે પ૬ર રજવાડાઓનુ ં એક યુિઝયમ બ યું હોત તો એમનો વારસો, ઇિતહાસ 
બતાવવામાં ર૬૦ કરોડ િપયા વાપરવામા ંઆવત તો લેખે લાગત. હ ું ી દીપિસંહ, ી જય થિસંહ અન ે ી ભુપે િસંહ 
બાપુને કહ છ કે સરકારમાં ું ંુ ી નીિતનભાઇને સમ વો આપણે યાં રા ઓએ દેશના માટે કરીન,ે લોકશાહી માટે કરીને જ ે
પોતાના છે, કેમ કે યા ંઆગળ આપણે એક િપયો કોઇન ેઆપવા માગતા નથી અન ેઆ લોકોએ પોતાની િમલકત આપી 
દીધી. પોતાની આખી રા શાહી આ દેશની લોકશાહી માટે આપી દીધી છે. તો આજ ે સરદાર સાહેબની િતમા છે તેટલુ ં
યુિઝયમ બનાવવા માટે આપ સૌને િવનંતી ક  છં ંુ . એના માટે બજટેમાં િવશેષ ગવાઇ કરો તેવી િવનંતી છે.  

 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ(ખંભાત) : માનનીય અ ય ી, ગુજરાત રા યના િવકાસની પ રક પના સાકાર કરતંુ 
બજટે રજ કરવા બદલ રા યના સંવેદનશીલ મુ યમં ીૂ ી િવજયભાઇ પાણી સાહેબ અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલ સાહેબને અિભનદંન આપંુ છંુ. હમણાં અહ  અિભનંદનની વાત થઇ. આપણામા ંકહેવત છે કે સારાન ેસારો કહેવો પડે, 
સારાન ેસારો કહેવો પડે, ખરાબન ેખરાબ ન કહેવાય પણ સારો તો ન જ કહેવાય. હમણા ં ી િવણભાઇ વાત કરીન ેગયા. મારે 

કહેવું છે કે ક ેસના લોકો (xxx) િવણ છે.  
  અ  ય ી : માનનીય રાવલભાઇ * (xxx) શ દો કાઢી નાખીએ છીએ. સાચંુ બોલતા નથી એમ બોલો.  
 ી મહેશકમાર  કુ . રાવલ : માનનીય અ ય ી, પછી મા  માગવામાંં , મા  સાચંું , મા  સાચંુ કરી મા  ં ં મા  કરે ં
છે. અમારા ીમતી સંગીતાબેન બોલવા ઉભા થયા યારે તેમણે મહારા ની સારી અને સાચી વાત કરી. તેના િવશે પણ વાત 
આવી, સાચી વાત છે કે કદાચ ખેડતોએ આપઘાત કયા હશેૂ .  
 અ  ય ી : મહારા  પર કયાં ઓ છો. આપણે અહ  આવો ન.ે  

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



ફા ગુન ૧૬, ૧૯૪૧ શાકે 
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 ી મહેશકમાર કુ . રાવલ : માનનીય અ ય ી, જને ેતમે અછત માનતા હતાૂ , જને ેતમે વા તૈયાર ન હતા યારે 
સ ાની લાલચમાં તમે તેની સાથે બેઠા છો તો કાલે તમારા રાજમાં ખડેતો ન મરે તેનું યાન રાખૂ . તીડની વાતો અહ  થાય છે. 
સાચી વાત છે તીડ આ યા છે, પણ ગુજરાતમાં મા  બનાસકાંઠામા ંઆ યા છે. એ બનાસકાંઠામાં તીડ કયારે આ યા કે થરાદ 
અને રાધનપુરની પેટા ઇલેકશનના પ રણામ પછી આ યા. કદરતને પણ િવચાર કરવો પ ો કે અહ  તીડ મોકલવા પડશેુ . 
સામા ય વગના લોકોનો અરસપરસ  આિથક િવકાસ થાય તથા ખેડતોને પોતાના ખેત પેદાશના યો ય અને યાયી વળતર ૂ
મળે તેવા હેતુથી આવી સહકારી સં થાઓ કામ કરતી હોય છે. આપણી સં કૃિતમાં ગાય, ગંગા અને ગીતાનું િવશેષ મહ વ છે. 
આ સં કૃિતને વરેલી સરકાર પશુપાલન, ડેરી ઉ ોગ અને સહકાર ે ના િવકાસ માટે િતબ  છે. ગુજરાતનું સહકારી માળખુ ં
સમ  દેશમાં આદશ અને ેરણાદાયી છે. મને િવ ાસ છે કે, ખેડતોની આવક બમણી કરવાનું માનનીય ધાનમં ી ીનું સપનુ ંૂ
સહકાર ે  થકી સો ટકા સાકાર થશ.ે આ બજટેમા ંખેત પેદાશોના સં હ માટે બ ર સિમિતઓમાં પાંચ હ ર મ.ેટન મતા 
ધરાવતા ગોડાઉન બનાવવા માટેની સહાય આપવામાં આવશ.ે તેના માટે િપયા પચાસ કરોડની ગવાઇ કરવામાં આવી છે. 
ગુજરાત રા યના ખેડતોને ણ લાખ િપયાનું કૃિષ િધરાણ વગર યાજ ેઆપી રહી છે અને આજ દન સુધીમાં સરકારે પૂ ૭૧ 
કરોડ િપયા યાજ સહાય પેટે આ યા છે જ ે અમારી સરકારની િકસાન યેની િતબ તા દશાવ ે છે. રાજયના ા ય 
િવ તારોમાં દૂધ ઉ પાદન ે ે દૂધના વેચાણ પેટે પણ િપયા નેવુ ંકરોડની ચૂકવણી કરવામા ંઆવી છે. જનેાથી ા ય અથતં  
વધુ સૃ ઢ અન ે સમૃ  બ યું છે. રાજયમાં ટેકસ માટે ગોડાઉન યોજના બનાવવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ ટે સ 
મંડળીઓને સરકાર ારા ગોડાઉન બનાવવા માટે ૭૩ ટકા સબિસડી આપવામાં આવે છે. યિ તગત ખેડત હોયૂ , ખેડતોની ૂ
સહકારી સં થા હોય, બ ર સિમિતઓ હોય તેમાં ગોડાઉન બનાવવાની સહાય હોય તેમાં અનેકિવધ સબિસડીઓ સાથે સહકાર 

ારા ખેડતોને સમૃ  કરવાની ભાવના સાથે આ બજટે લઇને આ યા છેૂ .  
 માનનીય અ ય ી, આમ સરકારના ભાગ ગોડાઉન બનાવવા સહાય આપવાની િવિવધ યોજનાઓ અંતગત 
રાજયમાં આશરે ૧૨૦૦૦ ગોડાઉનો થકી ૧૮ લાખ મે ટક ટન સં હશિ તની યવ થા ઉભી કરવામાં આવી છે. સહકારની વાત 
છે એમા ં ટકમાં વાત ક  તો વધુન ે વધુ લોકોન ે સહકારની વૃિ નો લાભ મળ ે અને સ ય બૂં ં ન,ે િવિવધ કારની સહકારી 
મંડળીઓની રચના થાય, આિથક રીતે વૃિ નુ ંમહ વનું યોગદાન મળ,ે ખેત ઉ પાદનમા ંવેગ લાવવા િધરાણમા ંવૃિ  થાય તે 
માટે ઇનપુટ પૂરા પાડવાની સુિવધા વધારવી વગેરે બાબતો લઇ વધુને વધુ રહેઠાણની સુિવધાઓ હાઉસ ગ મડળીઓ મારફતે 
મળી રહે તેવા ય નો કરવા, નવા નવા ે ો જવેા કે વીમા, મેડીકલ, િવ ુત, ઇ ફોમશન ટેકનોલો , જિૈવક ઔષિધઓનુ ં
ઉ પાદન, શૈ િણક સં થાઓ વગેરેને નવી સહકારી મંડળીઓની રચના કરવી આમ અ ય સેવાઓ કરી રહી છે યારે સહકારી 
સં થાઓન ેસુદઢ અન ેવેગવંતી બનાવવા માટે નાણાકીય સુિવધાઓ વધારવી અન ેવહીવટી ીયાઓમા ંમદદ પ થવુ ંએ આ 
સરકારનો અિભગમ છે.  
 ી જશપાલિસંહ મ. પ ઢયાર(પાદરા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણા ંમં ી ી જ ેબજટે લઇને આ યા છે 
તેના પર મારા િવચાર રજ ક  છૂ ું ં . માનનીય અ ય ી, જળસંપિ  િવભાગમાં આ વખતે િપયા ૭૨૨૦ કરોડની ગવાઇ 
કરવામાં આવી છે. જળ સંચય કરવું એ ખૂબ અગ યનું છે, જળ એ વન છે. આપ પણ વડોદરા િજ ામાંથી જ આવો છે યારે 
પાદરા તાલુકાની વાત ક  તો પાદરા તાલુકાથી દ રયાનું અંતર લગભગ ં ૫૦ િકલોમીટર જટેલું જ છે. મ હસાગર નદી પાદરા 
તાલુકામાથંી પસાર થાય છે. દ રયાની ભરતી મ હનામાં ચારથી પાચં વખત મ હસાગર નદીમાં આવે છે જને ેકારણે બારે માસ 
ખા  પાણી એ િવ તારમાં જબૂસર તાલુકો હોયં ં , પાદરા, બોરસદ, આંકલાવ આ તમામ તાલુકાના િકનારા િવ તારની જ ેજમીનો 
છે એમાં ખારાશ વધવા પામી છે અન ેભૂગભ જળ ખા  બનવા પા યુંં  છે. તેવા સમય ેપીવાના પાણીની ખૂબ મોટી સમ યા એ 
િકનારાના િવ તારમાં થવા પામી છે. િસંચાઇની સમ યા પણ એ આજ બાજના િકનારાના િવ તારોમાં ખૂબ મોટા માણમા ંુ ુ
થવા પામી છે. હ વાત ક  તો મારા મત િવ તારના પૂવ ધારાસ ય ી પુનમભાઇ પરમાર ભાજપના ધારાસ ય હતાું ં  અને વષ 
૨૦૦૪-૦૫ની અંદર માનનીય પુનમભાઇએ જ આ વાત સરકાર ી સમ  મૂકી હતી કે તીથોર-બદલપુર આડબંધ જનેે 
આપણે દાંડીપથ પણ કહીએ છીએ અને જયારે સરકાર ી ૧૫૦મી જ મ જયંતી ગાંધી ની ઉજવી રહી હોય યારે દાંડીપથ 
પણ થઇ શકે એમ છે અને જ ેતીથોર-બદલપુર આડબંધની વાત હતી તો કોઝ-વે યાં બનાવી દેવામાં આવ ેતો દાંડી માગ 
પણ બને તેમ છે અને જ ેખારાશ આગળ આવી રહી છે એ ખારાશને આપણે અટકાવી શકીએ એમ છીએ અને એ િવ તારના 
લોકોને આ સમ યામાંથી ઉગારી શકાય એમ છે. માનનીય અ ય ી, એટલા માટે મારી માનનીય મં ી ીને િવનંતી છે કે, આ 
કામને ાથિમકતા આપવામાં આવ.ે મ ગત વષ પણ અને એના અગાઉના વષ પણ રજઆત કરી હતી અને લોકોની પણ ખૂબ ૂ
લાગણી છે જથેી વહેલી તકે આ કામ કરવામાં આવ.ે બી  વાત ક  તો ટે યુ ઓફ યુિનટી વૈિ ક ઓળખ મળેવી ચૂકયું છે ં
યારે અંદાજપ માં આ વખતે િપયા ૩૮૭ કરોડની માતબર રકમની ગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. જગલ સફારીં , િવ  વન, 

આરો ય વન આ તમામ કારની યાં યવ થા કરવામાં આવી છે યારે આપ ીના મા યમથી સરકાર ીને િવનંતી છે કે, 
દેશના હાલના વડા ધાન જયારે ટે યુ ઓફ યુિનટીના ઉદઘાટન સમારભમાં યાં આ યા હતા યારે તેમણે રા  રં જવાડાના 
શૌય અને બિલદાન અને યાગની વાત કરી હતી, તેમણે ક ુ ંહતંુ કે  " તેઓના યાગ બિલદાનન ેભૂલી શકાય એમ નથી. દેશ 
હત માટે આ રજવાડાઓએ ભારત માતાના ચરણોમાં હસતા મુખે પોતાના રજવાડા અપણ કયા છે યારે આ થળ પર ૫૬૨ 



તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 
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રજવાડાનુ ં  યુિઝયમ બને એવું મા  વ નુંં  છે." એટલે કે માનનીય વડા ધાન ીનુ ં વ નું છે. આ શ દો આપણા દેશના 
હાલના વડા ધાન ીના હતા. મારી આપના મા યમથી ગુજરાતની સરકારને િવનંતી છે કે, આ દશામાં આગળ વધે અન ે
માનનીય વડા ધાન ીના રા  રજવાડાના યુિઝયમ બનાવવાના વ નને સરકાર સાકાર કરે એવી મારી ભલામણ સહ િવન  
િવનંતી છે.  
 માનનીય અ ય ી, ઉ ોગ િવભાગમાં પણ આ વખતે લગભગ ૭૦૧૭ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવેલી 
છે, ગુજરાત સમ  દેશમાં બે ટ ઇ વે ટમે ટ ડે ટીનશેન બ યું છે એવો ઉ ેખ આ અંદાજપ માં કરવામા ંઆ યો છે પરતુ મારા ં
મત િવ તારની વાત ક  તો જ ેઇ ડ ટીઓએ યાં રોકાણ કયુ છેં . તેઓની પ રિ થિત હાલમાં સારી નથી. અમારે યાં પાદરા 
પોિલસીની જ ેિસ ટમ બનાવવામા ંઆવી છે એટલ ેઘણી ઇ ડ ટીઝવાળાએ યાં રોકાણ કય ુછે. ઘણી ઇ ડ ટીઝવાળાએ તો 
યાં લા ટ પણ ઉભા કયા છે પણ પાદરા પોિલસી હેઠળ એને પરિમશન આપવામાં આવતી નથી. મારા િવ તારમાં ઘણી 

ફે ટરીઓ છે એને કારણે યુવાનો નોકરી માટે આવતા હોય છે. અહ  જ ેપણ ધારાસ ય ીઓ છે એમના પોતાના  િવ તારમા ં
ફે ટરીઓ હશે એમને સારી રીતે આ યુવાનોની યથા ખબર હશે કે રોજ નોકરી માટે આવતા હોય તો આપ શું જવાબ આપી 
શકશો.  ઝોન- ીનો છે. ડાઇઝ ઉ ોગવાળા છે એન ેકારણ ેપાદરા પોિલસી નામની પોિલસી પાદરાને ભેટમાં મળી છે જ ે
લોકોને કારણે ડાઇઝ ઇ ડ ટીવાળાઓ માટે ભૂગભ જળની યવ થા કરી છે. બી  બધી ઇ ડ ટીઝવાળાઓને એટલો બધો 

ો લેમ નથી. એમ છતાં પણ એવી ઇ ડ ટીવાળાઓને પરિમશન આપવામાં આવતી નથી. ખરેખર તો ઝોન- ીમાં જ ેડાઇઝ 
ઉ ોગો છે તેવા લોકો સામે કડકમાં કડક કાયવાહી કરવી ઇએ. રોજગારીની સમ યા છે. સરકાર ી આ બાબતે કઇક ઘટતંુ કરે ં
અને રોજગારીમાં વધારો થાય એવી મારી આપ ીના મા યમથી સરકાર ીને િવનંતી છે. પિવ  યા ાધામ માટે પણ 
સરકાર ીએ ૧૪૭ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરી છે.   
 ી લાખાભાઇ સાગ ઠયા(રાજકોટ- ા ય): માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ 
સાહેબ જ ેબજટે લઇન ેઆ યા છે તેમન ેઅિભનંદન પાઠવુ ંછ અને મારા િવચારો રજ ક  છુ ૂ ું ં ં . ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર િવદેશ 
અ યાસ લોન િવશનેી હ વાત ક  તો એમન ેપણ િવદેશ અ યાસ કરવા માટે વડોદરાના મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડે લોન ું ં
અને િશ યવૃિ  આપી અને િવદેશમા ંમોક યા હતા આ બાબતને લ મા ંલઇન ેઅમારી ભા.જ.પ.ની સરકારે િવદેશ અ યાસ 
લોન માટેની યોજના દાખલ કરી છે અને અનુસૂિચત િતના તેજ વી િવ ાથ ઓ િવદેશમાં જઇને ઉ ચ િશ ણ ા  કરે તે 
માટે આિથક મુંઝવણ અનુભવતા હતા અને િવદેશમાં અ યાસ માટેનો ખચ, રહેવા, જમવાનો ખચ આ બધા માટે સગવડ કરવી 
એ ખૂબ મુ કેલ હતી. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે શ આતમાં સન ૧૯૯૮-૯૯માં પ લાખ િપયા મા  ચાર ટકાના યાજ 
દરે લોન આપવાનુ ંન ી કય,ુ તેમાં બમણો વધારો કરીને દસ લાખ િપયા આપવાનું ન ી કયુ અને વષ ર૦૧૪-૧પમાં તેમા ં
પણ વધારો કરીને ૧પ લાખ િપયા કરવામા ંઆ યા છે. છે ા ંદસ વરસમા ં૧૪૬.૦૩ કરોડ િપયાનો ખચ કરીને અન ે૧૧ર૦ 
િવ ાથ ઓન ેિવદેશ અ યાસ માટેની લોન આપવામાં આવી છે. િવદેશ અ યાસ લોન યોજના માટે ચાલુ વરસ ેઆ ર૦ર૦-
ર૧ના બજટેમાં જ ે ચાળીસ કરોડ િપયાની ગવાઇ કરવામાં આવેલી છે માટે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 
સાહેબ અને માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સાહેબને હ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠવું છું ંુ . જ ે અનુસૂિચત 

િતના િવ ાથ ઓ કે જઓે ખાનગી ાથિમક શાળામાં ધોરણ ૧ થી ૮માં અ યાસ કરતા કમાર અને ધોરણ ુ ૧ થી પ ની 
ક યાઓને િપયા પ૦૦ તથા ધોરણ ૬ થી ૮ ની ક યાઓએ િપયા ૭પ૦ની િશ યવૃિ  માટે અને આ તમામ િવ ાથ ઓન ે
િપયા ૬૦૦ ગણવેશ સહાય આપવાની શ આત કરવામા ંઆવેલ છે. આ વષ બજટેમાં િપયા ૧૩ કરોડની પણ ગવાઇ 

કરવામા ં આવેલી છે તેમાં માનનીય નીિતનભાઇ પટેલન ે પણ હ ખૂબ ખૂબ અિભનદંન પાઠવું છું ંુ . અનુસિૂચત િત અન ે
િવકસિત િતના છા ાલયોમાં િવ ાથ ઓને ભોજન િબલ પેટે માિસક ૧૨૦૦ િપયા સહાય આપવામાં આવતી હતી તેમા ં
વધારો કરી અન ે૧૫૦૦ િપયા કરવામાં આવલેી છે જ ેપેટે પણ િપયા ૨૧ કરોડની આ બજટેમાં ગવાઇ કરવામાં આવેલી 
છે.  
 માનનીય અ ય ી, વાિમ િવવેકાનદં સમરસ હો ટેલની  હ વાત ક  તો ગુજરાતના િવકાસ પુ ષ અન ેું ં
ત કાિલન મુ યમં ી અને ભારતના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબ કે જઓે વાિમ િવવેકાનંદની ૧૫૦મી જ મ 
જયંતીના ભાગ પે સમરસ છા ાલયો બાંધવાનો એક ઉમદા અિભગમ દાખ યો હતો. આ અિભગમ મુજબ રાજયની તમામ 
યિુનવિસટીના કે પસમાં રહેવા, જમવા અને અ તન સગવડવાળા જમેા ઉ મ કારની લાય ેરી હોય, કો યુિનટી હોલ હોય, 

ાથના ખંડ હોય તેવા દસ દસ માળની હો ટેલો બાંધવા અને આ હો ટેલોમાં સામાિજક અને સમરસતા ભાગ પે અનુસૂિચત 
િત, આ દ િત, બ ીપંચ અને અ ય વગના િવ ાથ ઓ એક સાથે રહી શકે તે માટે આ સમરસ હો ટેલના બાંધકામ માટે 

રાજય સરકારે થમ તબ ે  અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને ભાવનગર ખાતે ૧૦૦૦ કમાર અને ુ ૧૦૦૦ ક યા અન ે
આણંદ ખાતે ૨૫૦ કમાર અને ુ ૨૫૦ ક યા તેમ મળીને કલ ુ ૧૦,૫૦૦ િવ ાથ ઓ માટે િપયા ૬૬૪.૨૨ કરોડની વહીવટી 
મંજરી આપવામા ંઆવેલ છે અને આ ૂ ૧૨ છા ાલયો ઓકટોબર, ૨૦૧૬થી શ  કરવામા ંઆવેલ છે.  
 માનનીય અ ય ી, બી  તબ ામાં મનગર, ભુજ, હમતનગરમાં વષ ં ૨૦૧૯-૨૦થી ચાલુ કરવામાં આવેલ છે 
જમેાં ભુજ અન ે હમતનગર ખાતે ં ૨૫૦ કમાર અન ેુ ૨૫૦ ક યા તેમ મનગર ખાતે ૫૦૦ કમાર અને ુ ૫૦૦ ક યા એમ મળીન ે
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હાલ ૧૨,૫૦૦ની મતા જ ે વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૭૨૫ અનુસૂિચત િતના અને ૩૮૫૧ અનસુૂિચત જન િતના અન ે
૫૨૭૨ ઓ.બી.સી. તથા આિથક રીતે પછાત વગના ૯૮૦ મળીને કલુ -૧૧,૮૨૮ છા ોન ે વેશ આપવામાં આવેલ છે. હ ું
વાત ક ં કવરબાઇનું મામે  કે જમેાંુ ં ં . 
 અ  ય ી  : આપનુ ંવકત ય પૂ  થાય છેં . 
 ી લાખાભાઇ  સાગ ઠયા : માનનીય અ ય ી, માનનીય નીિતનભાઇ આ બજટે લઇને આ યા છે તેમાં હ તેમન ેું
ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠવું છંુ. 
 ી જ.ે વી. કાક ડયા(ધારી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ જ ે બજટે લઇન ે
આ યા છે તેમાં હ મારા િવચારો રજ ક  છું ં ંૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, મારો િવ તાર િવધાનસભા ધારી આવેલ છે તે ગીરના જગલના કાંઠા ઉપર આવેલો િવ તાર છેં . 
જગલમાં રહેતાં માલધારીઓને અ યાર સુધી કોઇ પણ સુિવધા ા  થતી નથી તેનેં  િશ ણ મળતંુ નથી, તેને ઘરનું મકાન 
મળતંુ નથી, તેને લાઇટ મળતી નથી અને બી  કોઇ પણ સિુવધા મળતી નથી યારે મારી એક િવનંતી છે કે પેિશયલ ા ટ 
ફાળવી અને આ જગલના લોકોને સિુવધા ા  થાય એના માટે કઇક યવ થા ગોઠવવા ી નીિતનભાઇને િવનંતી ક  છં ં ં ંુ . 
 માનનીય અ ય ી, જગલમાંથી જ ે િસંહ બહાર આ યા છે તેના માટે િસંહોનો એક પાક બનાવી અથવા જગલમા ંં ં
કોઇ પણ કારની યવ થા કરવા માટે વનમં ી ીને ભલામણ ક  છ કે વનમં ી ી આમા ંથોડક અંગત યાન આપે કારણ કે ં ં ંુ ુ
િસંહ જગલની બહાર જતાં રહેતાં હોવાથી લોકોને ઘણીં  મુ કેલી છે અને આ મુ કેલી દૂર કરવા માટે અને તેના માટે બજટેમાં કોઇ 
પણ યવ થા કરવા માટે વનમં ી ીન ેએક િવનંતી ક  છં ંુ . (અંતરાય) મારા િવ તારમાં ઇકો ઝોન હેર કરેલ છે. ઇકો ઝોન 

હેર કરવાથી કોઇ પણ કારની બાંધકામની મંજરીૂ  મળતી નથી.  
 અ  ય ી  : િસંહો જ બહાર આવ.ે  
 ી જ.ે વી. કાક ડયા : માનનીય અ ય ી, કોઇ પણ કારની હોટલની મંજરી કે આઇડીસીની મંજરી મળતી ૂ ૂ
નથી યારે ઇકો ઝોન રદ થાય તો વધારે સા  પણ રદ ન થાય તો તેના િનયમો હળવા કરવા માટે ગૃહને િવનંતી ક  છં ં ંુ . િસંહ 
દશન માટે આંબરડી પાક બનાવવામા ં આવેલ છે. આ આંબરડી પાક બનાવવામા ં આવેલ છે યા ં િસંહ દશન માટે અસં ય 

વાસીઓ આવ ેછે. િસંહ એ ગુજરાતનુ ંગૌરવ છે. આ આંબરડી પાક િસહં દશન માટે બનાવવામા ંઆ યો છે તેમાં કોઇ પણ 
કારની સુિવધા નથી, હોટલ કે રે ટોર ટ નથી, રહેવા માટેની કોઇ યવ થા નથી. વાસીઓન ેબેસવા માટે પાંચ બાંકડાની 
યવ થા પણ વન િવભાગે કરી નથી યારે વન િવભાગને િવનંતી ક  છ કે કોઇ પણ કારની ા ટ યાં ફાળવેં ંુ , લાખો 
િપયાનું યાં હ ડયામણ આવે છેૂં , ટિકટ રાખવામાં આવેલ છે, મારા ધારવા માણે ૧ કરોડ િપયા કરતાં વધારે આવક થાય 

છે યારે આ િવ તારમા ંઆંબરડી પાકમાં સિુવધા આપવા માટે હ વન િવભાગના મં ી ીન ેિવનંતી ક  છું ં ંુ .  
 મારો િવ તાર એ ખેતી અને બાગાયત આધા રત િવ તાર છે. યાં ખેડતોના ખેતીના ર ણ માટે નેટ અને વાયર ૂ
ફે સ ગની ખાસ જ રીયાત છે. યિકતગત યોજના લાવવા માટે અનેકવાર ી નીિતનકાકાન ેપણ કહેલુ ંછે, ી નીિતનકાકા, 
આ યિકતગત યોજના અમારા ખેડતો માટે લાવો તો લાભ લઇ શકેૂ . એક પણ ખેડતને આ યોજનાનો લાભ મળતો નથી યારે ૂ
િવનંતી ક  છ કે આ યોજનાનો લાભ ખેડતોન ે મળે અને ં ંુ ૂ ૯૦ ટકા સબિસડી મળ.ે .એલ.ડી.સી. બંધ થતાં ખેડતોના ૂ
ખેતરોમાં પાણીના ટાંકા બનાવતા હતા તે છે ા એક વષથી બંધ છે એ પાણીના ટાંકા વહેલી તકે ચાલ ુ થાય. કોઇ પણ 
ડપાટમે ટને સ પીને ખેડતોન ેખેતરમાં પાણીના ટાંકા બનાવવામા ંઆવે એની તા કાિલક યવ થા કરવામાં આવેૂ .  

 દપડા માટે મારો અને ી હષદભાઇનો સંયુકત  છે. દપડા અમારા ખેડતો અને મજરોને ખૂબ જ હેરાન કરે છેૂ ૂ . આ 
દપડા માટે અલગ પાક બનાવવા માટે અમ ેજમીન પણ ફાળવી આપી છે યારે દપડા માટે અલગ પાક બનાવવા માટે િવનંતી 

કરીએ છીએ આ પાક બનાવવો ખૂબ જ જ રી છે. અમારા િવ તારમાં આ દપડાના કારણે મજરો કે ખેડતો રહી શકે તેમ નથીૂ ૂ . 
દપડા અને િસંહની સં યા પણ વધારે છે. દપડા અને િસંહની જ ેસં યાઓ આપી છે એ સં યાઓના આંકડા પણ * (xxx)  

છે. બે જ યાએ પાંચસો-પાંચસો ઉપરના આંકડા હોવા છતાં ૩પ૦ નો આંકડો બતાવેલો છે. 
 અ  ય ી : આંકડા * (xxx) છે એમ નહ , આંકડા સાચા નથી.  
 ી જ.ે વી. કાક ડયા : કાંઇ વાંધો નહ , સાચા નથી. માનનીય નીિતનભાઇને િવનંતી ક  છ કેં ંુ , મારો િવ તાર એ 
કે ના િમિન ટર ી પાલા સાહેબનો અન ે િવરોધપ ના નેતા ીનો પણ અમરેલી િજ ો િવ તાર છે યારે ધંધુકા-
વ ભીપુરથી અમરેલી ફોર લે ડ રોડ મંજર કરો તેવી આપને િવનંતી ક  છૂ ું ં . આ બધા નેતાઓ અમારા િવ તારના છે. એટલ ે
મોટ મન રાખી અમા  એક કામ કરોું ં . મારા િવ તારના ધારી, બગસરા અને ખાંભા િવ તારમાં ટેટ રોડ જટેલા આવેલા છે તે 
ત ન ભયંકર  િબ માર િ થિતમા ંછે એ રોડના રપેર ગ માટે કે રસફશ કરવા માટે ા ટની  યવ થા કરવા માટે પણ િવનંતી 
ક  છં ંુ . મારો િવ તાર ધારી-બગસાર અને ખાંભા એ ખડકાળ અન ેડગરાળ િવ તાર છેું . આ િવ તારમાં પાણીના ોત માટે 
યોજનાઓ થઇ શકે તેમ છે, ચેકડેમો અન ે બંધારાઓ થઇ શકે તેમ છે તો માનનીય મુ યમં ી ીન ે પણ િવનંતી ક ં  છ કે ુ ં
અમારા િવ તારમાં એક-બે ડેમ આપે અને ખેડતોને યાય મળે તેવી યવ થા ગોઠવે તેના માટે િવનંતી ક  છૂ ું ં .  

                                         
*  માનનીય અ ય ીના આદેશાનુસાર આ શ દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આ યા.  
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 મારા િવ તાર માટે કાલે જ ી કવર ભાઇને મ ો હતો કે આખા ગુજરાતમાં નમદાનુ ંપાણી મ ું છે જયારે મારા ુ ં
િવ તારમાં ધારી તાલુકામાં એક ટીપંુ પાણી પણ મ ું નથી એના માટે યવ થા કરવા િવનંતી ક  છં ંુ . અમારા ધારી તાલુકામા ં
નમદાનું પાણી મળે એના માટે તા કાિલક યવ થા કરો. આજ દન સુધી અમે નમદાના પાણીથી વિંચત છીએ, યારે એના 
માટે યવ થા કરવા માટે યાન દો  છં ંુ . મારો િવ તાર ખૂબ પછાત િવ તાર છે, ણ તાલુકા છે યાં આઇડીસી કે ઉધોગ 
માટે કોઇ યવ થા નથી. એટલા માટે ઉધોગ મં ી ીન ે િવનંતી ક  છ કે આના માટે કોઇ યવ થા કરવામા ંઆવેં ંુ . ધારી-
બગસરા અને ખાંભા િવ તારમાં કોઇ પણ કારની કોલે , ા ટેડ કોલે  અને કલો નથી એના માટે મારા ણ તાલુૂ કામા ં
યવ થા કરવા માટે િવનંતી ક  છં ંુ .  

 અમારા ધારી શહેરમા ં ામ પંચાયત છે. અમારે યાં સીટી િવ તાર આવે છે એમાં ધારી ામ પંચાયતમાંથી 
નગરપાિલકામાં પાંતરીત કરવા માટે ી નીિતનકાકા, તમને િવનતંી ક  છં ંુ . અમારા જ ેકાંઇ કામ છે અને બજટે ફાળવી અન ે
યો ય કરવા માટે આપને િવનંતી ક  છં ંુ .  
  ી પરસો મ ઉ. સાબ રયા( ાંગ ા) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાણામં ી ી અન ેમાનનીય મુ યમં ી ી જ ે
આ બજટે લઇને આ યા છે, તેને હ ખૂબ ધ યવાદ આપંુ છ અને મારા િવચારો રજ ક  છું ં ં ંુ ૂ ુ .  
 માનનીય અ ય ી, સરદાર સરોવર નમદા યોજના બહહેતુક તથા ગુજરાતુ , મ ય દેશ, મહારા  અને રાજ થાનની 
આંતર રાજય  યોજના છે. એમા ં૧૭ િજ ા તેના ૭૭ તાલુકા અન ે૩૧૭૭ ગામો અન ે૧૮.પપ લાખ હેકટર િવ તારમાં નમદાનુ ં
િસંચાઇનું પાણી પુ  પાડં વાનું આયોજન છે. ગુજરાતના ૯૪૯૦ ગામડાં અને ૧૭૩ શહેરી નગરપાિલકાઓને વપરાશ માટે 
પીવાનું પાણી પૂ  પાડવા માટે આવનાર છેં . િસંચાઇ િવ તારના ૭પ ટકા જટેલા િવ તારને આ યોજનાનો લાભ મળશ.ે સૌરા  
િવ તારન ેિસંચાઇની સિુવધા પૂરી પાડવા માટે કડી ન ક નમદા મુ ય નહેરની સાંકળ ૨૬૩.૨૦ િકલોમીટર સૌરા  કાંઠાની 
નહેર નીકળે છે જનેી કલ ુ ૧૦૪.૪૬ િકલોમીટર લંબાઇ સૌરા  શાખાની સૌથી મોટી શાખા નહેર છે. જનેી વહન મતા 
૧૫૦૦૦ કયુસેક છે. સૌરા  શાખા નહેરની શ આતની લંબાઇમાં આવતા િવ તારની ભૌગોિલક પ રિ થિત નીચે ઉતરતો 
ઢોળાવ છે જનેી પાછળના ભાગમા ંહાઇડો પાવર ટેશન થાપી તેના ઉપર વીજળી ઉ પ  કરવાનુ ંઆયોજન છે. શાખા નહેરની 
પાછળનો ભાગ જયાંથી આ િવ તારન ેપાણી આપવાનુ ંઆયોજન છે તે ભાગ ચાઇ પર હોઇ આ િવ તારોન ેપાણી આપવાની 
જદી જદી પાંચ જ યાએથી પંપ ગ ટેશનો બાંધવામા ંઆવેલ છે જનેા થકીુ ુ  કલ ુ ૨૬૪ ફટ એટલ ેકે અંદાજ ેવીસ માળ કરતા વધુ ૂ

ચાઇના મકાન જટેલી ચાઇ જટેલી ચાઇએ ઉદવહન કરી પાણી પંહ ચાડવામા ંઆવી ર ુ ંછે. સૌરા  શાખામાંથી નીકળતી 
છ પેટા શાખા જ ેનહેરન ેમાળીયા, વ ભીપુર, લ બડી, ાંગ ા, મોરબી અન ેબોટાદથી અમદાવાદ, સુરે નગર, બોટાદ-
ભાવનગર અને મોરબી િજ ાના ઓગણીસ તાલુકા, કલ પુ ૭૪ ગામ અન ે૪ લાખ ૯૭ હ ર ૪૬ર હેકટર િવ તારન ેિસંચાઇનો 
લાભ આપવાનું આયોજન છે. આ શાખા નહેરની કલ લંબાઇના ુ ૭ર૮.૪૧ િકલોમીટરના કામો પૂણ કરી તેના છેવાડા સુધી 
પાણી વહેડાવવામાં આવેલ છે. િવતરણ યવ થા નહેરના ૭૪.૯૭ ટકાથી વધુ કામો પૂણ કરવામાં આવેલ છે અને બાકીના 
વષ ર૦ર૦-ર૧ સુધીમાં પૂણ કરવાનું આયોજન છે. સૌરા  િવ તારનો લાભાથ  િવ તાર ૪,૯૭,૪૬ર હેકટર પૈકીની 
૪,૩પ,૮ર૯ હેકટર િવ તારમાં માઇનોર શાખા િવકસીત કરવામા ંઆવેલ છે. આ માઇનોર શાખા સુધી ૪,૦૮,૪પ૩ હેકટર 
જટેલી પૂણ કરવામાં આવેલ છે. િવ-શાખા ારા નમદાના િપયત િવ તાર માટે કરવામાં આવેલ સરવ ે મુજબ યુઆરી 
૨૦૨૦ના અહેવાલ મુજબ સૌરા ના ૩,રપ,૧૯૦ િવ તારમા ંરવી િસંચાઇ થયેલ છે. સૌરા ન ેપાણીનુ ંઉદવહન કરવા માટે 
તમામ પાંચ પંપ ગ ટેશનોના કામો પૂણ કરી કાયરત કરવામાં આવેલ છે અને િસંચાઇ માટેની જ રયાત અને વધારાનું એક 
િમલીયન ફટ પાણી સૌરા ને પહ ચાડવા માટે તમામ પાંચ પંપ ગ ટેશન મારફત ઉદવહનથી પહ ચાડવા માટે ૂ .૧ કરોડ ૧પ 
લાખ, અને િપયા ૧પ.ર૧ કરોડના કામો ગિત હેઠળ છે. આ કામો પૂણ કરી પંપ ગ કરવામાં આવશ.ે ચોમાસા દરિમયાન 
સરદાર સરોવર ડેમમાંથી વહી જતા વધારાના પાણીને નહેર વડે એક િમલીયન એકર ફીટ પાણી ૪,૦૩,પ૬૦ િમલીયન ઘન ફટ ૂ
પાણી સૌરા  િવ તારન ેફાળવવામા ંઆવેલ છે. સૌરા  િવ તારની િવકટ પાણીની સમ યા ઉકેલવા માટે ગુજરાત સરકારની 
મહ વની યોજના સૌની યોજના એટલ ેકે સૌરા માં નમદા અવતરણ િસંચાઇ યોજનાનું વષ ૨૦૧૩-૧૪માં ખાતમૂહત કરવામા ંુ
આ યું હતંુ અને નમદાના પાણીન ેસૌરા  શાખા નહેર મારફતે સૌરા  િવ તારની નદીઓ અન ેડેમો સુધી ૪ લ ક ારા પાણી 
પહ ચાડવાની આ યોજના થકી સૌરા  િવ તારના ૧૧ િજ ાઓના ૧૧પ જળાશયોમાં પાણી આપવાનું આયોજન કરેલ છે 
જનેા ારા ૮.રપ લાખ હેકટર િવ તારમા ંિસંચાઇની સુિવધા ઉભી થશ.ે  
 ી સૌરભ પટેલ(ઊ  મં ી ી) : માનનીય અ ય ી, માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી અને નાણામં ી ી જ ેબજટે 
લઇને આ યા છે એન ેસમથન આપવા માટે ઉભો થયો છંુ.   
 
 હ સન ું ૧૯૯૮થી  ધારાસ ય બ યો છ  યારથી દર વષ બજટે આવે અને ચચા થાય છેુ ં . આ પહેલી વખત એવો 

યો કે ણ દવસ આજ ે પૂરા થયા છે તેમ છતાં િવરોધપ ના નેતા ીએ પોતાના િવચારો રજ કયા નથીૂ . મોટા ભાગે 
િવરોધપ ના નેતા ી ઓપન ગ કરતા હોય છે. પહેલો દવસ, બી  દવસ અને આજ ે ી  દવસ પણ પૂરો થવા આ યો છે. 
મ માનનીય અમરિસંહભાઇ, માનનીય શિકતિસંહભાઇ, માનનીય અજનભાઇ અને માનનીય િસ ાથભાઇ જયારે જયારે મુખ ુ
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તરીકે હતા યારે એમણે પણ ચચામાં ભાગ લીધો છે. જયારે માનનીય અિમતભાઇ ચાવડા અ યારે પ  મુખ છે તેઓએ પણ 
અંદાજપ ની ચચામાં પોતાના િવચારો રજ કયા નથી એનો અથ એવો થયો કે આદરણીય નાયબ મુ યમં ી ીએ જ ેબજટે રજ ૂ ૂ
કયુ છે એમા ંકોઇ ટીકા કરવા માટે આપની પાસ ેમુ ો નથી એટલે ચચામાં ભાગ લીધો નથી. માનનીય શલૈેષભાઇને જવાબદારી 
આપી છે યારે એમણે જ ેિવષયો મૂકયા છે એની વાત ક   છં ંુ .   
 
 એમણે દેવાની વાત કરી ક ુ ંકે ગુજરાતમા ંદરેક નાગ રકના મથાદીઠ દેવું િપયા ૪૮ હ ર ક ું  જયારે  ડો. સી. જ.ે 
ચાવડાએ એ દવું  ૬૦ હ ર િપયા ક ું તો કોણ સાચંુ અને કોણ ખોટંુ? સાચી વાત હ કહીશ કે એક પણ નાગ રકે િચંતા ું
કરવાની જ ર  નથી, આ સરકાર સ મ છે. એક એક પૈસો દેવાનો કય  છે એ દવું આપણે આપણા િવકાસલ ી બજટે ારા 
જયારે જયારે દેવું આપવાનુ ં આવે છે એ સમયસર અપાય છે. સન ૧૯૯પમાં ૧ર૯૯૯ કરોડ િપયા હતંુ એ વધારી કેમ ન 
શકયા? કારણ એ હતંુ  કે તે વખતની સરકાર સ મ નહોતી કે દેવુ ં મળી શકતંુ  નહોતંુ  હ એના પુરાવા આપીશું . આ સરકાર 
સ મ છે એટલે એને દેવું  મળે છે. પણ હ કહીશ કે દેવું લેવું ખોટ નથીું ુ . દેવું જ ેલઇએ છીએ એ તમે પગારના ખચ માટે લો છો કે 
િવકાસ માટે લો છો એ અગ યની વાત છે. આ સરકાર દવેુ ંલે છે એ િવકાસના કામો માટે લે છે એના કારણે ડીપીના ોથ 
રેઇટમાં વધારો થયો છે. પહેલા દેશના જદા જદા રાજયો ગમે યારે દેવું લેતા હતા એટલે કે  સરકારે વષ ુ ુ ૨૦૧૩માં ફાઇના સ 
કિમશન ેિનયમો બના યા કે આનાથી વધારે દેવું મળશ ેન હ. એના માટે ણ િનયમો બના યા તમા  જટેલું  ં .એસ.ડી.પી. 
રાજયનુ ં હોય એનાથી ર૭.૧ ટકાથી વધારે મળે ન હ. બીજુ,ં તેમા ં ફસકલ ડે ફિસટ ૩ ટકાથી વધારે મળ ે ન હ અન ે ઝીરો 
ડે ફિસટ તમારે સર લસમાં જવુ ંપડે. દરેક દેવુ ંલેવા માટે કે  સરકારની મંજરી લવેી પડે છેૂ . કે  સરકારની ગાઇડ લાઇન 

માણે આર.બી.આઇ. દેવા માટે ઓકશન કરે છે જને ેદેવુ ંકરવું હોય એ આવે છે. આપણે કહીએ કે પાંચ વષનો ઇ ટોલમે ટ 
ઇએ ૧૦ વષ કે ૧પ વષનું ઇએ એ પાંચ વષના પ૦૦ કરોડ િપયા ઓકશનમાં મૂકે અને એના કારણે લોકો આવે અને એ 

પૈસા આપણને મળ ે છે એટલ ે આ બધી ોસસે છે એ આપણે વષ થી કરીએ છીએ. દેવામા ં ર૭.૧ ટકા .એસ.ડી.પીની 
જ યાએ આપણો ૧૬.૦૯ ટકા છે. ફસકલ ડે ફિસટ ૩ ટકાની જ યાએ ૧.૭૬ ટકા છે અને છે ા આઠ વષથી આપણે રેવ યુ 
સર લસ આપીએ છીએ. એના કારણે સ મ છીએ એના લીધે આપણને દેવું  મળે છે. કોઇપણ વખતે એક પૈસાનો ડફો ટ 
આપણે કય  નથી અને છે ા સોળ વષથી આપણે કોઇ ઓવર ડાફટ નથી લીધો અન ેઆપ ં જ ેઇ ટરે ટ પેમે ટ છે એ પણ 
દેવું આપી શકાય એટલી સ મતા છે. ચો સ પણ ેથોડી હ િવગતવાર વાત ક  તો વષ ું ં ૨૦૦૪-૦૫મા ંભૂકપ થયો પછી ખૂબ ં
મોટા માણમા ંદેવુ ંલીધંુ અન ેએ દેવુ ં૨૮.૪૮ ટકા .એસ.ડી.પી. હતંુ. એ વખત આપણા રા યની અદંર આટલું ચંુ થયુ.ં 
પછી ૨૮ના ૨૭, ૨૭ના ૨૫, ૨૪, ૨૩, ૨૨, ૨૧, ૨૦, ૧૮, ૧૭, ૧૬ અન ેઆ વખતે ૧૫.૭૨ એટલે દર વષ ઘટાડો કય  છે 
અને એ ૧૫.૭૨ ઓફ .એસ.ડી.પી. એ આજનો આપણો કોર છે. એટલ ેઆપણે ૨૭.૧ ટકાથી ઘ ં ઘ  ંઓછ છેુ ં .  
 
 બીજુ,ં cause of debt, કેટલા ટકાએ યાજ લઇએ છીએ એ છે? પાંચ વષનું લો, દસ વષનુ ંલો એટલે વાભાિવક 
છે કે એ એમા ંએવરેજમા ંઆવ.ે આજની તારીખમાં વષ ૨૦૦૧-૦૨ની અંદર ૧૩.૫૦ ટકા હતંુ. એ ૧૩.૫૦ ટકા કેમ હતંુ ? કે 
આગલી સરકારોએ જ ેદવેું લીધંુ હતંુ એ એવરેજ ૧૩.૫૦ ટકા હતંુ. એ ૧૩.૫૦ ટકા ઘટાડી, ઘટાડી, ઘટાડી ૧૨, ૧૦, ૯.૪૧, 
૯.૧૮, ૮.૯૧ એટલે દર વષ, આજ ે૮.૪૭ ટકા આપ ં એવરેજ દેવું આ યું છે. એટલે એ એવરેજ ૮.૪૭ ટકા અને આજની 
તારીખમા ં હ તમન ેકહ છ કેું ું ંુ , ગુજરાત ૫૦૦/- કરોડ િપયા માગે, રાજ થાન ૮,૫૦૦/- કરોડ િપયા માગે, મ ય દેશ 
૫૦૦/- કરોડ િપયા માગે. ણેય પાંચ વષનુ ંમૂકે, ણેયના ઓકશન એક દવસ ેથાય. હ ગેરટી સાથે કહ છું ં ું ંુ , ચેલે જ સાથ ે
કહ છ કે આપણી ટકાવારી ઓછી આવશેું ંુ , આપણને સ તુ આપશે. કારણ કે, આપણી સ મતા વધારે છે. એટલે કોઇ િચંતા 
કરવાની જ ર નથી. દરેક રીતથી તમે જઓુ , દેવું ભરવાની તાકાત પણ ઇએ એની અંદર મ આપને ક ું કે, વષ ૨૦૦૪-
૦૫ની અંદર આપણે વધારે થયું તો આપણી પોતાની જ ેઆવક હતી, જ ેરેવ યુ રિસ ટ હતા એના ૨૧ ટકા આપણે યાજ પેટે 
આપતા હતા અને એ ઘટાડી, ઘટાડી આજ ેએ ૧૩ ટકા ઉપર આવી ગયું છે. એટલ ેઆપણી આવકમાંથી આપણે જ ે યાજ 
ચૂકવીએ છીએ એનું માણ પણ દવસે દવસ ેઘટતંુ ય છે. એટલ ેગુજરાતની નાણાં િવભાગની જ ેિશ ત છે એની સામે બી  
રા યો કોઇ આપણી ન કમાં આવી શકતા નથી.  
 
 ક ેસના સમયની હ વાત કું ં , નમદાના પૈસા લવેા િનક ા હતા (અંતરાય) નહ , વષ ૧૯૯૫ની એમણ ેવાત કરી 
એટલે હ વાત ક  છું ં ંુ , આ સાંભળવા જવેો િવષય છે અને વષ ૧૯૯૫ના િવષયની અદંર વ ડ બે ક પાસે જવું પ ું હતંુ. 
૨૦૦/- િમિલયન ડોલર લવેા માટે ગયા હતા. (અંતરાય) અને મારે એક ખાસ વાત કરવી છે કે, કેટલા મ ઘા યાજ દરે એ 
લોકો લા યા હતા. વષ ૧૯૯૩માં નમદા િનગમે ૨૫૬/- કરોડ િપયા ક ેસની સરકાર વખતે લીધા અને એ વીસ વષના 
લીધા અને કેટલા યાજ ે? ૧૮.૯૨ ટકા. ૧૮.૯૨ ટકાએ ડપ ડ કાઉ ટ બો ડ લીધા. આદરણીય ી નરે ભાઇએ ન ી 
કયુ કે, ના, આ પૈસા આટલા ૧૮ ટકાએ ના પોષાય એટલ ેવષ ૨૦૦૮ની અદંર કાયદો લા યા, એ રડ પ કય.ુ તમારા જ ે
૨૫૩/- કરોડ િપયા, એ ૩,૩૪૬/- કરોડ િપયા આપી, ૪,૦૦૦/- કરોડ િપયા રા ય સરકારની િત રીમાં બ યા. 



તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 
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એટલે આ સ મ ગુજરાત, આ ભરેલી િત રીવાળું ગુજરાત, ખાલીખમ ગુજરાત નહ , તમે સમ યા? એ તમા  ખાલીખમ હતંુ ં
એટલે તકલીફ પડી. ઉ મથી સવ મ બજટે, કેવી રીતે ? તમારા વષ ૧૯૯૫-૯૬માં િપયા ૧૧,૦૦૦ હ ર કરોડ એની 
સામે િપયા ૨ લાખ, ૧૭ હ ર કરોડ. હવે એ ૨ લાખ ૧૭ હ ર કરોડ િપયા બજટેમાં વપરાય અને આપ ક પના કરો કે, 
ખાલી અમા  એ ીક ચરનું આપ ં બજટે ં િપયા ૭,૦૦૦ કરોડનું છે. વોટર રસોસ સ, પાણીનુ ં િપયા ૭,૧૫૭ કરોડ, 
નમદા િપયા ૬,૫૯૫ કરોડ, એ યુકેશન ૩૦,૦૦૦ કરોડ િપયા. તમારા વષ ૧૯૯૫ના િપયા ૧૧,૦૦૦ કરોડથી ણ ગ ં 
બજટે તો અમારા એ યુકેશન િવભાગનું છે. હે થ િપયા ૧૦,૮૦૦ કરોડ, અબન ડેવલપમે ટ િપયા ૧૩,૧૪૯ કરોડ, આર. 
એ ડ બી. િપયા ૧૦,૦૫૮ કરોડ, એનજ  િપયા ૧૩,૦૦૦ કરોડ. આ માણે આપણા ં નાણાં મં ી ી . ૨,૧૭,૦૦૦ 
કરોડનું બજટે લઇને આ યા છે.  
 
 માનનીય અ ય ી, ી શૈલેષભાઇએ વાત કરી રા યમાં િવકાસલ ી ખચ તથા િબનિવકાસલ ી ખચ બ ેનુ ં

માણ આજની તારીખમા ં એક સમાન લાગે છે. એક સમાન નથી. મારે આપને એટલું કહેવુ ં છે કે વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
ડેવલપમે ટ ખચ .૧,૧૨,૦૦૦ કરોડ છે અને નોન ડેવલપમે ટ ખચ . ૬૫,૬૦૧ કરોડ છે. આટલો બ ે વ ચે તફાવત છે. 
તેના કારણે આજ ે િવકાસલ ી ખચ વધારે છે. આપણે .ડી.પી. ોથની વાત કરીએ. આમાંથી ઘણા બધાએ વાત કરી કે 
આપણો .ડી.પી. ોથ કેટલો છે. આપણો .ડી.પી. ોથ ૧૦.૭ ટકા છે. જ ેનેશનલ એવરેજ ૬.૧ ટકા છે. એટલે તમે કોઇ 
પણ રા યની તુલના કરો. મ ય દેશ ૭.૦૪, રાજ થાન ૬.૦૭, પં બ ૫.૯૮, છ ીસગઢ ૬.૦૮. તેની સરખામણીમા ંકોઇ 
પણ રા ય જઓ તો ગુજરાતનો ુ ૨ ટકા વધારે છે. ૨ ટકા વધારે હોવાના કારણે આપણો દેશની ગિતમાં ખૂબ મોટો હ સો છે. 
દરેક રા ય ઇ છતંુ હોય કે અમારી આવક અન ે વકમા ંતફાવત હોય. આપણે કેટલા િશ તબ  છીએ કે છે ા આઠ વષથી 
રેવ યુ સર લસવાળું બજટે લાવીએ છીએ. એ રેવ યુનો આંકડો પણ નાનો નહ . એટલે ખચ કરતા આવક વધારે. એવા આંકડા 
જ ેઅમે હાઉસમાં મૂકીએ છીએ અને છે ે યારે ફાઇનલ થાય છે તો હાઉસ કરતા ફાઇનલ આંકડો મોટો થાય છે. તમે જઓુ , વષ 
૨૦૧૧-૧૨માં િપયા ૩,૨૦૦ કરોડ, વષ ૨૦૧૨-૧૩મા ં િપયા ૫,૫૦૦ કરોડ, વષ ૨૦૧૩મા ં િપયા ૪,૭૦૦ કરોડ, 
િપયા ૫,૩૨૬ કરોડ, િપયા ૫,૯૨૪ કરોડ, િપયા ૫,૨૩૨ કરોડ. આ આંકડા શું બતાવે છે? આ ખૂબ સારી રીતથી આપણે 

આવક ઉભી કરીએ છીએ. એટલ ેજમે હમણા ંક ુ ંકે િબલીયા રા ય બની ગયું છે. એવુ ંનથી. આ િત રી ભરવાવાળુ ંરા ય છે 
અને અમે લોકો એટલ ે રેવ યુ સર લસ થઇએ છીએ. એવી રીતે ફ કલ ડે ફસીટ આંકડા ગણો, ગમે તે આંકડા ગણો. થોડા 
રા યો સાથેની સરખામણી આપંુ તો તમન ે ખબર પડશ.ે મહારા  આ વષ બજટે હાઉસમાં આ યું િપયા ૧૯,૭૮૪ કરોડ 
માઇનસ. રેવ યુ ડે ફસીટ.(અંતરાય) નહ , વારસામાં નથી મ ુ.ં વષ ૨૦૧૭-૧૮માં િપયા ૨૦૮૩ કરોડ લસ હતંુ. એ 
િપયા ૨૦૮૩ કરોડનુ ંસર લસ બજટે ૧૯,૦૦૦ કરોડ િપયા રેવ યુ નેગેટીવ. કેરાલા િપયા ૧૩,૦૨૭ કરોડ, છ ીસગઢ 
િપયા ૬,૩૪૨ કરોડ, આટલા નેગેટીવ ટેટ. વે ટ બગાલ િપયા ૧૧,૬૮૭ કરોડ, આ નેગેટીવ. હવે ફ કલ ડે ફસીટની વાત 

કરીએ. આપ ં ૧.૮ છે. કોઇ પણ ન ક નથી. મ ય દેશ ૩.૫, ઓ ર સા ૩.૫, કેરાલા ૩, કણાટક ૨.૫, છ ીસગઢ ૩.૨. 
આ આપણી તાકાત છે. એટલે યાં યાં તમારી સરકાર બેઠી છે એ સરકારોની અદંર િશ ત જતી રહે છે. મા  અમે જ એક છીએ 
કે સંપૂણપણે ૨૫ વષથી િશ તપૂવક બજટે આપીએ છીએ.  
 
 માનનીય અ ય ી, પોતાની આવક ખૂબ અગ યની છે. કે ની આવક પર આધા રત નહ . માનનીય સ ય ીએ 
મા  ખાલીખમ ગુજરાતની વાત કરીં . મારે એટલું જ કહેવું છે, વષ ૨૦૦૪-૦૫માં પોતાની આવક ૨૦ હ ર કરોડ િપયા હતી. 
આ પોતાની આવકમા ંવધારો િપયા ૧,૪૯,૦૦૦ કય  છે. હ પૂરાવા સાથ ેકહ છ કે ટે સ વધાયા વગર કય  છેું ું ંુ . આ અમારી 
િસિ  છે. આપને કદાચ ક પના પણ નહ  થાય કે તમારા સમયમાં જ ે ટે સ ટ ચર હતંુ, વષ ૧૯૯૫-૯૬માં તમે યારે 
સરકાર છોડીને અમને આપી. યારે ટે પ ડયૂટીનો દર ૧૦ થી ૧૪ ટકા હતા આજ ેઅમે ઘટાડીને ૪.૯૦ ટકા લા યા છીએ અન ે
એ છતાંય ટે પની આવક એ લોકોના સમયમા ંજયારે ૧૦ થી ૧૪ ટકા હતી યારે ૩પપ કરોડ હતી. આ વષ િપયા ૮૭૦૦ 
કરોડ જટેલી છે. આ ટકા ઘટાડયા પછી પણ થયુ.ં એ જ માણે તમ ેઇલેકટીસીટી ડયૂટીનુ ંજ ગણો તો િપયા ૬૯૬ કરોડ હતી 
જ ેઆ વખતે વધીને િપયા ૮૭૦૦ કરોડ થઇ છે. પછી પણ ટે પ ડયૂટીની જમે ઇલેકટીકસીટી ડયૂટી ગામડાઓ માટે એ વખતે 
ર૦ ટકા હતી પણ એ કયારે ૪૦ યુિનટ માિસકથી ઓછ વાપરો તોુ ં , ૪૦ યુિનટ માિસકથી વધારે વાપરો તો ૪૦ ટકા 
ઇલેકટીસીટી ડયૂટી હતી. આજ ેઆપણે ગામડાઓમાં ૭.પ ટકા અને ઘરવપરાશ માટે શહેરોમાં ૧પ ટકા આ ડયૂટીમાં ઘટાડો 
કય  છે. બીજુ,ં ખેડતોની વાતો કરે છે ખેડતોમાં પ ટકા હતી એ આપણે શૂ ય કરીૂ ૂ , જ ેકોમિશયલ હતી, દુકાનો, ોફેશનલો એ 
૬૦ ટકા હતી અને એ ૬૦ ટકાનો ધીમ ે ધીમ ે ઘટાડો કય  અન ે ી નીિતનભાઇએ આ વખતે રપ ટકાથી ઘટાડીન ે ૩૦લાખ 
લોકોને લાભ આ યો. ર૦થી ૩૩૦ કરોડ િપયાની રાહત આપી. ૪ ટકા ટેકસ લેતા હતા. મને યાદ છે આદરણીય ી 
વજભાઇએ એક જ દવસમાં આ િવધાનસભાની અદંર ુ ૪ ટકા સે સટેકસ લેતા હતા ઇલેકટીસીટી ડયૂટી ઉપર એ નાબૂદ કય ુ
એટલે એક પણ િબલ હોય એમાં તમારે ૪ ટકા ટેકસ ફરિજયાત ભરવો પડતો હતો એટલ ેનાણાં િવભાગને મારે અિભનંદન 
આપવા પડે.  માનનીય િ જશેભાઇથી માંડીને બધા મંદીની વાતો કરે છે. પેટોલ, ડીઝલને કાઢી નાખો અને પેટોલ ડીઝલ વગર 
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ગણો તો પણ આપણે ગઇ સાલની સરખામણીમાં માિસક ઇએ તો કોઇક મ હનામા ં૮ ટકા, કોઇ મ હનામાં ૯ ટકા આપણે 
એવરેજ વા જઇએ તો ૧૦ થી ૧૦.પ ટકાનો ોથ રેટ આ યો છે. મંથ ટ મંથ એટલે ગયા ુ ડસે બરથી આ ડસે બર, ગયા 
નવે બરથી આ નવે બર આ કેવી રીતે થયુ?ં હ ું .એસ.ટી.ની વાત ક  છં ંુ .  .એસ.ટી.મા ંદેવુ ંનથી આવતંુ. આવક આવ.ે 
એક એક િવ તાર, એક એક ઉ ોગમા ંઅમારા નાણાં િવભાગે હોિશયારીપૂવક એના લુપો સ હોય એ લગ ગ કરવા માટે ખૂબ 
સારી મહેનત કરી છે અને એમાં અમન ેસફળતા મળી છે.  
 માનનીય અ ય ી, મારે એટલું જ કહેવું છે કે પોતાની આવકમાં ખૂબ મોટો વધારો કય , તમારા સમયમાં તમ ે
િપયા ૧૧૦૦૦ કરોડનુ ંબજટે આપતા હતા, એનુ ંકારણ હતંુ કે તમારી આવક િપયા આઠ હ ર કરોડની હતી, અમ ેઅમારી 

પોતાની આવક િપયા એક લાખ પાંચ હ ર કરોડ કરી છે અને એના કારણે આજ ેઅમ ે િપયા ર લાખ ૧૭ હ ર કરોડનું બજટે 
આપી ર ા છીએ. સ ય ીઓને કદાચ યાલ નહ  હોય પણ સૌથી વધુ લાભ  કોઇએ આપણને આ યો હોય તો કે એ 
આ યો છે. આદરણીય ધાનમં ી ીએ આ યો છે. એક ડીવીઝેબલ પુલ હોય છે. ડીવીઝેબલ પુલ એટલે શુ?ં તો ડીવીઝેબલ 
પુલ એટલે આખા દશેની જટેલી આવક હોય એનો હ સો રાજયોન ેઆપવામાં આવ.ે વષ  સુધી ૩૦.પ૦ ટકા આપતા હતા. 
૩૦.પ૦ ટકા એટલ ે િપયા ૧૦ લાખ કરોડ હોય તો િપયા ૧૦ લાખ કરોડમાંથી િપયા ૩ લાખ કરોડ બધા રાજયોની અદંર 
વહચાય અન ેબાકીના ૭ લાખ કરોડ િપયા કે  સરકાર પોતાના પગાર, પોતાના ડીફે સ, પોતાની યોજનાઓ વગેરે ખચામા ં
વાપરે. વષ ર૦૧ર-૧૩ સુધી ૩૦.પ૦ ટકા હતંુ, વષ ર૦૧૩માં ૪ર ટકા કય,ુ આદરણીય ી નરે ભાઇએ વષ ર૦૧૪માં ૩રનુ ં
૪ર કય.ુ દરેક રાજયોને ૧૦ ટકા હ સો વધારે કય  જ ેહમણા હેર કય ુએમાં ૪૧ કય.ુ દર વખત ગુજરાતન ેસવા બે ટકા મળ ે
એટલે ૧૦૦ ટકા જ ેડીવીઝેબલ પુલનો આંકડો હોય એ જ ે િપયા દસ લાખ કરોડ હોય એમાંથી ર.૮ર મળ,ે ર.૬૦ મળ,ે ર.૭૦ 
મળ,ે જયારથી આ થાપના થઇ યારથી યારેય વ યુ ંનથી. આનદંનો િવષય છે કે વષ ર૦૧૪મા ં૩.૦૮ કયુ હતંુ અને હમણા ં
મ હના પહેલા હેર કયુ એમાં ૩.૩૯ ટકા થયુ.ં આપણો શેર વ યો. આપણો ગુજરાતનો શેર વ યો અને ૩.૩૯ ટકા થવાના 
કારણે આ પહેલા વષ ૩૯ હ ર કરોડ િપયા થયા.  જના રૂ .૮રમાં લીધા હોત તો િપયા ર૪,૧૯૫ કરોડ થયા હોત.  
 
 માનનીય અ ય ી, આદરણીય ી નરે ભાઇ દ હી ગયા પછી ડીવે બલ પુલમાં આપણા શેરનો વધારો કય . 
ગુજરાત સરકારન ેઆ વષ માટે ૪૯૪૪ કરોડ િપયા કે  સરકારમાથંી મળવાના છે. આ ગુજરાતના સપૂતે જઇને આ યા. એના 
કારણે ૪૯૪૪ કરોડ િપયા આપણા ી નીિતનભાઇ ગુજરાતના િવકાસ પાછળ ખચ કરી શકશ.ે અમે ખચ કરીએ છીએ. 
ગરીબો પાછળ પણ ખચ કરીએ છીએ. સબિસડીની જ ર પડી યાં આપણે વધારી છે. એ ીક ચર િવભાગની આ વષ િપયા 
ર૦૮ર કરોડની સબિસડી છે. વષ ર૦૧૦-૧૧માં િપયા ૫૯૬ કરોડ હતી. ઉ  િવભાગની ખેડતોની સબિસડી છે એ વષ ૂ
ર૦૧૦-૧૧માં િપયા ર૬,૩૫૫ કરોડ હતી એ આ વખતે િપયા ૮ હ ર કરોડ ઉપરાંત બી  સબિસડીઓ ગણીએ, પાણી 
પુરવઠા વગેરે તો બધી મળીન ે૯૫૮૧ કરોડ િપયા ી નીિતનભાઇ સબિસડી પેટે આ વખતે અમારા િવભાગન ેઆપશ.ે ફડ ુ
અને િસિવલ સ લાય મારફત ગરીબોન ે કે  સરકારનુ ં ઉપરાંત િપયા ૬૦૬ કરોડ, ટા સપોટ મારફત િપયા ૩ર૧ કરોડ, 
બી  િવભાગોની સબિસડી િપયા ૫૯૭૦ કરોડ એમ કલ ુ ૧૮,૫૬૦ કરોડ િપયા એટલ ે િપયા ર લાખ ૧૭ હ ર કરોડમાંથી 
૧૮,૫૬૦ કરોડ િપયા ગરીબોને જદી જદી સબિસડીઓ આ બજટેમાં આપવામાં આવી છેુ ુ . યારે ી શૈલેષભાઇ બો યા એટલ ે
મને ઇ છા થઇ કે અમારા સરકારની ર૫ વષની કામગીરી અંગે કહે કે અમ ેકય,ુ અમ ેકયુ છે એટલ ેગૌરવ લઇએ છીએ. યારે 
અમે સરકાર સંભાળી યારે પર કેિપટા ઇ કમ િપયા ૧૩,૬૬૫ હતી જ ે આજ ે િપયા ૧ લાખ ૯૭ હ ર ૪૪૭ કરી છે. 
માથાદીઠ આવક .એસ.ડી.પી. આખા રા યની િપયા ૧ લાખ ૧૭ હ ર ૮૮૬ કરોડ હતંુ એમાં આ વષ િપયા ૧૫ લાખ ૧ 
હ ર ૯૪૪ કરોડ રા યનુ ં .એસ.ડી.પી. થયું છે. આટલી ગિત રા યે છે ા ર૫ વષમા ંકરી છે. વીજળીનું ક ઝ શન વષ 
૧૯૯૫-૯૬મા ં ૬૯૩ યિુનટ હતંુ એ આજ ે રર૦૮ યુિનટ આખા દેશમા ં સૌથી વધુ વીજળીનુ ં ક ઝ શન ગુજરાતમાં છે.  
િવકાસલ ી ખચ િપયા ૭૬૬૫ હતો એ આજ ે િપયા ૧ લાખ ૩ર હ ર થયો છે. એ ીક ચરની ઉપજ િપયા ૧૩ હ ર કરોડ 
આવતી હતી એ ગયા વષના આંકડા કહ તો ખરાબ સમય હતો છતાં ું િપયા ૧ લાખ ૪૯ હ ર કરોડ આ યુ.ં આ વખતે એના 
ઉપર ૧૦ ટકા ોથ આવે તો િપયા ૧ લાખ ૭૦ હ ર સુધી પહ ચે એવો લ યાંક છે.  
 
 માનનીય અ ય ી, ગરીબોની વાત કરી, ગામડાની વાત કરી. વષ ૧૯૯૫-૯૬માં ધોરણ ૧ થી ૮માં ૫૧ ટકા 
છોકરાઓ કલ છોડી જતા હતાૂ . વષ ર૦૧૮-૧૯મા ં મા  ૪.૪૮ ટકાએ લા યા છીએ અન ે એ માટે િશ ણ મં ી ીન ે
અિભનંદન આપીએ છીએ. એકે એક બાળકને િશ ણ મળે અને એ માટે અમ ેક યા કેળવણીથી માંડીને ગામડે-ગામડે જઇ 
દકરીઓને ભણાવવાનું જ ેઅિભયાન ઉપા ું એના કારણે છે. ખડેતોની વાત કરીએ તો ૂ ૬ર લાખ કોટનની ગાંસડીઓ વષ 

ર૦૧૮-૧૯મા ંઆપણે ઉ પાદન કરી શ યા છીએ અને વષ ૧૯૯૫-૯૬માં દૂધનું ઉ પાદન ૪૬ લાખ મ.ેટન હતંુ એ આ વષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪૪ લાખ મે.ટન થયું છે. ણ ગ ં દૂધ ઉ પાદન એટલે થયું છે. આપણે કૃિષ અને દૂધ ઉ પાદનમાં જ ે ાંિત 
કરી છે. ગાયો-ભસો માટે લોન આપીએ છીએ અને આ વષ બી  જ ેસારી યોજનાઓ લા યા છીએ એનાથી ઇ ડ પણ વધવાનુ ં
છે. વષ ૧૯૯૫-૯૬મા ંવાહનો ૩૩.૭૮ ટકા આખા ગુજરાતના વાહનોની સં યા હતી અ યારે વાહનોની સં યા કેટલી છે? ૨ 



તા. ૬ ી માચ, ૨૦૨૦ 

અંદાજપ  ઉપર સામા ય ચચા ( ી  દવસ) 

 532 

કરોડ ૫૨ લાખ એટલે ૬ કરોડની જનતામાં ૪૫ ટકા લોકો પાસે વાહન છે એમ કહી શકાય. કોઇની પાસે કટર હોયૂ , હ આ ું
રિજ ટર વાહનની વાત ક  છ એટલે આટલા વાહનો આપણે યા ંરિજ ટર થયા છેં ંુ . નાના ઉ ોગોની વાત ક ં . એટલ ેઆવા 
અનેક અનેક િવષયોના કારણે આપણે ગૌરવ સાથે કહી શકીએ છીએ કે આપણે આ માણે ખૂબ સારી રીતે ગિત કરી છે.  
  
 માનનીય અ ય ી, અંતમા ં મારે તો એટલુ ં જ કહેવું છે કે, આદરણી ધાનમં ીનુ ં વ નું છે ફાઇવ ટીલીયન 
ઇકોનોમી અન ે ફાઇવ ટીલીયન ઇકોનોમી માટે આદરણીય મુ યમં ી ીએ મા ટર લાન બના યો છે. આદરણીય નાયબ 
મુ યમં ી ીની જદી જદી યોજનાઓ ારા સંપૂણપણે નાણાકીય લાભ કઇ રીતે મળેુ ુ ? એટલે આપણે નાના ઉ ોગો હોય, કૃિષ 
હોય, ઘર વપરાશની અંદર વીજળી હોય, દૂધ ઉ પાદન હોય કે તમે કોઇ પણ ે  લો અને છે  ે િજગા ફાિમગથી એટલ ેં
કો ટલની અંદર એકેએક સેકટરને આપણે આગળ લાવી આપણા ગુજરાતની અંદર .ડી.પી.ના ોથની અદંર નેશનલ 
એવરેજથી ણેક ટકા કેમ વધે? એટલે ફાઇવ ટીલીયન ઇકોનોમીનું વ નું આદરણીય ધાનમં ી ીએ જ ેરોડ મેપ બના યો છે 
એમાં ગુજરાત કેવી રીતે આગળ વધે એના માટે આપણે ખૂબ સારી રીતથી આગળ વધી ર ાં છીએ અને ગુજરાતની ગિત 
દવસેન ે દવસે વધતી જવાની છે અન ેપર કેિપટા ઇ કમ પણ વધે એ માણનેો અમારો યાસ રહેશ.ે  

 
સભાગૃહનું કામકાજ બપોરના ૨-૪૨ વા યે પૂ  થતાં સભાગૃહ અ ય ીના આદેશાનુસાર ં  

બુધવાર, તા. ૧૧મી માચ, ૨૦ર૦ના રોજ બપોરના ૧૨-૦૦ વા યે ફરી મળવા મુલતવી ર ુ.ં 
 
 



સભ્યન ું નામ વિષય  પાના નબંર

અજભરજી ઠાકોય ખેયારુ ફજાય વમભમતને ામાની વગલડો ઉબી કયલાની મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૮૯
ાટણ એ.આય.ટી.ઓ. ખાતે નલા નોંધામેર લાશનો ૧૩૬
ાટણ મજલ્લાભાં ળાાઓને સ્લચ્છ યાખલા ભાટે ગ્રાન્ટ ૨૫૦
ફનાવકાંઠા મજલ્લાની ળાાના લગોની ભંજૂયી ૨૯૬
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ટરેરીઝ ભંડ ભાટે ભેર અયજીઓ ૫૭
ભશેવાણા મજલ્લાભાં વાતપેયા વભૂશરગ્ન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૩૯૧
વતરાવણા ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૩૧

અજીતમવંશ ચૌશાણ ભશીવાગય અને ંચભશાર મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૩૨૫
ભશીવાગય અને ંચભશાર મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૯૪
ભશીવાગય અને ંચભશાર મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૬૬
ભશીવાગય અને ંચભશાર મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૩૪૪
ભશીવાગય અને ંચભશાર મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૯૯
ભશીવાગય અને ંચભશાર મજલ્લાભા ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૭૦
ભશીવાગય અને ંચભશાર મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૧૫૧
ભશીવાગય અને ંચભશાર મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૧૦
શીવાગય અને ંચભશાર મજલ્લાની ળાાભાં મવન્ટેક્ષના ઓયડાઓ ૨૮૭

અનંતકુભાય ટેર નલવાયી અને તાી મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૪૯
નલવાયી અને બરૂચ મજલ્લાભાં આયટીઓ કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૧૭૧
નલવાયી અને બરૂચ મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ 319

નલવાયી અને બરૂચ મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૩૪૧
નલવાયી અને બરૂચ મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૨૭૯
નલવાયી અને બરૂચ મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૦૦
નલવાયી અને લરવાડ મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૩૧
યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૪૮૬
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૧૭

અમનર જોમમાયા ‘‘જર જીલન મભળન’’ અંતગટત ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં ૩૬૧
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) ૩૪૭
અયલલ્લી મજલ્લાના ફોડટ ય મલરેજના ગાભો ભાટે ગ્રાન્ટ ૩૦૩
અયલલ્લી મજલ્લાભાં ળુ મચમકત્વકો-ડોક્ટયોનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૪૧૩
ગુજયાત (ૂયક) મલમનમોગ મલધેમક, ૨૦ય૦ ૫૦૭
મબરોડા અને ભેઘયજ તારુકાના ગાભોને ફોડટ ય મલરેજભાં વભાલલા ફાફત ૨૬૦
મબરોડા અને ભેઘયજ તારુકાભાં ીલાના ાણીની મોજના ૪૯૪
રશંભતનગય તારુકાના ગાભોને મબરોડા તારુકાભાં વભાલલા ફાફત ૪૬૭
અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં કાંટાા તાયની લાડ કયલાની આલેર અયજીઓ ૧૯૪
ખેડૂતોની જભીન વભતર કયલાની કાભગીયી ૧૪૬
અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં આયટીઓનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૬૫

અંફયી ડેય અભયેરી અને ોયફંદય મજલ્લાની ળાાભાં ઓયડા અને ફાંધકાભની ડતય ભાંગણીઓ ૩૦૫
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) ૩૫૪
અભયેરી મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ચારતા ભીઠાના અગયો અને જીંગા પાભટ ૪૪૧
અભયેરી મજલ્લાભાં યેઈન રૂપ લોટય શાયલેસ્ટીંગ સ્ટરક્ચય મવસ્ટભ મોજના ૪૮૨
અભયેરી મજલ્લાભાં ળાાઓના મફલ્ડીંગોના ભયાભત ભાટે યકભ ૨૬૨
જાપયાફાદ ભત્સ્મ ફંદયભાં ડરેજીંગની કાભગીયી ૬૪

અબેમવંશ તડલી છોટા ઉદેુય મજલ્લાભાં આરદજામત મલસ્તાય ેટા મલકાવ મોજના ૩૬
છોટા ઉદેુય મજલ્લાભાં રેફ્ટ આઉટ ફેમનરપળયીઝ કુટંુફો ભાટે ળૌચારમનંુ ફાંધકાભ ૧૧૦
છોટા ઉદેૂય મજલ્લાભાં વંકમરત ડેયી મલકાવ મોજના ૨૮૨
વંખેડા તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૩૨૩

પ સ્તક-૭૧  વિષયસૂવિ ચોથી શે્રણી
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અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૧૯
અમભત ચાલડા પ્રધાનભંત્રી પવર લીભા મોજનાભાં ાક લીભો ૂયતો ન ભલા ફાફત ૫૦

લડોદયા અને આણંદ મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજના શેઠ યોજગાયી ૧૨૫
જોડીમા તારુકાભાં દયીમાનંુ ાણી ડોભેસ્ટીક ઉમોગભાં રેલા ફાફત ૪૪૧

અજુટનમવંશ ચૌશાણ આણંદ મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોને તાકીદની ગ્રાન્ટ ૨૫૦
ખેડા મજલ્લાભાં યોટાલેટય ખયીદીભાં વશામ ભેલલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૨૩
ખેડા મજલ્લાભાં રેફ્ટ આઉટ ફેમનરપળયીઝ કુટંુફો ભાટે વ્મમક્તગત ળૌચારમ ૯૧
ખેડા મજલ્લાભાં વત્મલાદી યાજા શયીળચંદ્ર ભયણોત્તય વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૪૭
ખેડા તારુકાભાં ૧૪ભા નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૨૯૫
ભશેભદાલાદ ફજાય વમભમતને મકવાન કલ્લૃક્ષ મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૬૮

અરૂણમવંશ યણા બરૂચ એ.આય.ટી.ઓ. કચેયી ખાતે નલા નોંધામેર લાશનો ૧૪૪
બરૂચ મજલ્લાભાં ઈમન્દયા ગાંધી યાષ્ટ્ર ીમ લૃધ્ધ ેન્ળન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૩૯
બરૂચ મજલ્લાભાં ટરેરીઝ ભંડ ભાટે ભેર અયજીઓ ૬૨
બરૂચ મજલ્લાભાં મલદ્યાથીનીઓને વામકર આલા ફાફત ૨૭૨
લાગયા તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાન્ટ ૩૧૪

અયમલંદ છો. ટેર ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૬૬
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૨૧
ઉભયગાભ તારુકાભાં વાભૂરશક લન મનભાટણ મોજના શેઠ લાલેતય ૨૪૬
લરવાડ મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગ્રાન્ટ ૩૨૯

અયમલંદ યૈમાણી ગીય વોભનાથ મજલ્લાભાં કોલ્ડ સ્ટોયેજની મોજના ભાટે ભેર અયજીઓ ૬૧
ગીય વોભનાથ મજલ્લાભાં ભાછીભાયોને ફામોભેટર ીક કાડટ  આલા ફાફત ૧૪૩
જાભકંડોયણા તારુકાભાં આંતરયક ેમજ મોજના શેઠ ભંજૂય મોજનાઓ ૪૫૫
ભાણાલદય તારુકાભાં વાભૂરશક લન મનભાટણ મોજના શેઠ લાલેતય ૨૭૫
ભોયફી મજલ્લાભાં રદવ્માંગ રગ્ન વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૩૮૯
યાજકોટ મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોને બ્રોડફેન્ડ કનેક્ટીલીટી ૩૧૬

અયમલંદ યાણા તાી મજલ્લાભાં આરદજામત મલસ્તાય ેટા મલકાવ મોજના ૨૭
તાી મજલ્લાભાં દૂધ વંજીલની મોજના ૨૪૨
અભયેરી મજલ્લાભાં રદવ્માંગ રગ્ન વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૪૭
તાી મજલ્લાભાં મનયાધાય લૃધ્ધ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૮૫
ભાંગયો તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાન્ટ ૨૮૯
વુયત ખાતે નલી ઔદ્યોમગક અને ભજૂય અદારતના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૨૭

અયમલંદકુભાય ટેર અભદાલાદ આય.ટી.ઓ. દ્વાયા ડીટેઈન લાશનો ૫૬
અભદાલાદ મજલ્લાભાં ઔદ્યોમગક બયતી ભેાનંુ આમોજન ૪૬૧
ધોકા તારુકાભાં આંતરયક ેમજ મોજના શેઠ ભંજૂય મોજનાઓ ૪૯૧
નમવિંગ ઈન્સ્ટીટમુટ, અભદાલાદ ભાયપત ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૩૨૫
ફોટાદ મજલ્લાભાં ભધ્માશન બોજન દ્વાયા દૂધ વંજીલની મોજના ૨૮૬
ડાંગ મજલ્લાભાં ાલયટીરય ભાટે થમેર અયજીઓ ૮
લરવાડ મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતના નલા ઘય ફનાલલાની ભંજૂયી ૨૯૨
લરવાડ મજલ્લાભાં ભીનીભર પ્રોવેવીંગ એકભ સ્થાલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૭૫

અમિનબાઈ કોટલાર અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૩૦૨
વાફયકાંઠા અને અયલલ્લી મજલ્લાભાં આરદજામત મલબાગ શસ્તકની કામટયત ળાાઓ ૨૫૯
વાફયકાંઠા અને અયલલ્લી મજલ્લાભાં ગૌચય ૩૯૬
વાફયકાંઠા અને અયલલ્લી મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૫૮
અયલલ્લી અને ગાંધીનગય મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૧૨
અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૩૩૩
અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૭૪
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વાફયકાંઠા અને અયલલ્લી મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૯૧
આનંદબાઇ ચૌધયી વુયત અને ડાંગ મજલ્લાભાં ગૌચય ૪૫૯

વુયત અને ડાંગ મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૧૫
વુયત અને લડોદયા મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૬૧
યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૩૯૮
વુયત અને છોટાઉદેુય મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૨૯૬
વુયત અને નલવાયી મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૨૫૧
વુયત અને લડોદયા મજલ્લાભાં આયટીઓ કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૮૫

આય.વી. ભકલાણા અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) 216

તાજા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૩૦૭
બાલનગય મજલ્લાભાં રેફ્ટ આઉટ ફેમનરપળયી કુટંુફો ભાટે વ્મમક્તગત ળૌચારમ ૬૬
બાલનગય મજલ્લાભાં શ્રી લાજાઈ ફેંકેફર મોજનાની અયજીઓ ૧૪૭
બાલનગય મજલ્લાની ળાાઓને મલદ્યાથી શેર મોજનાનો રાબ ૩૩૪
બાલનગય મજલ્લાભાં ગણલેળ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૫૨
બાલનગય મજલ્લાભાં લનચક્કી ભાટે જભીન ભેલલાની અયજીઓ ૪૮૮
ભશાયાજા કૃષ્ણકુભાયમવંશજી બાલનગય મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૬૩

આળાફેન ટેર ‘‘જર જીલન મભળન’’ અંતગટત ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૬૦
અયલલ્લી મજલ્લાભાં કોલ્ડ સ્ટોયેજની મોજના ભાટે ભેર અયજીઓ ૬૦
ભશેવાણા મજલ્લા યોજગાય કચેયીભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૩૭
ભશેવાણા મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગાન્ટ ૩૨૩
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ેટર ોર/ડીઝર ંોની તાવ 141

ભશેવાણા મજલ્લાભાં શ્રી લાજાઈ ફેંકેફર મોજનાની અયજીઓ ૧૯૦
વતરાવણા ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૪૩
શેભચન્દ્રાચામટ ઉત્તય ગુજયાત મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૮૪

ઇભયાન ખેડાલારા અભદાલાદ મજલ્લાભાંથી નાયી વંયક્ષણ ગૃશભાંથી ભરશરાઓ બાગી જલા ફાફત ૨૮૫
અભદાલાદ ળશેય અને મજલ્લાભાં અનાજના વંગ્રશ ભાટે આલેરા ગોડાઉનો ૧૪૩
અભદાલાદ ળશેય અને મજલ્લાભાં એવ.ટી. ફવોની ભાંગણીઓ ૧૯૨
અભદાલાદ ળશેય અને મજલ્લાભાં જભીનોભાં ળયતબંગની પયીમાદો ૪૯૯
અભદાલાદ ળશેય અને મજલ્લાભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૩૫
અભદાલાદ ળશેય અને મજલ્લાભાં મનયાધાય લૃધ્ધ વશામ મોજના ૪૭૮
અભદાલાદ ળશેયભાં વ્માજફી બાલની દુકાનોની સ્થ તાવો ૬૨

ઈન્દ્રજીતમવંશ યભાય ખેડા અને નભટદા મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૨૫
ખેડા અને ંચભશાર મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ 313

ખેડા અને ંચભશાર મજલ્લાભાં ગૌ અને ગોલંળ ભાટે સ્ભળાન ૨૭૧
ખેડા અને લરવાડ મજલ્લાભાં ગૌચય ફાફત ૪૭૨
ભાતય અને ભશુધા તારુકાભાં ભાનલરદન યોજગાયી ૭૨
ભાતયભાં આલેર યીએજ વયોલયને પ્રલાવન સ્થ તયીકે જાશેય કયલા ફાફત ૧૫૩

ઋમત્લકબાઇ ર. ભકલાણા ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૬૩
છાત લગટના છાત્રારમના કભટચાયીઓના લેતન લધાયલાની યજૂઆત ૪૧૯
ચોટીરા ખાતે શાઈલે ય ીકઅ સ્ટેન્ડ ફનાલલાની ડતય યજૂઆત/દયખાસ્ત ૧૪૨
યાજ્મભાં તાયની લાડની મોજનાનો રાબ ૬૦
વુયેન્દ્રનગય અને ભોયફી મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૭૦

ઋમકેળ ટેર ારનુય એ.આય.ટી.ઓ. ખાતે નલા નોંધામેર ડર ાઈલીંગ રામવન્વ ૯૮
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ભાઇ યભાફાઇ આંફેડકય વાતપેયા વભુશ રગ્ન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૬૬
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ળાાઓને સ્લચ્છ યાખલા ભાટે ગ્રાન્ટ ૨૫૨
ભશેવાણા મજલ્લાભાં વાતપેયા વભૂશ રગ્ન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૧૧
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વાકચંદ ટેર મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૯૭
વતરાવણા ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૩૨
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ટરેરીઝ ભંડ ભાટે ભેર અયજીઓ ૨૭

કેતનબાઇ ઇનાભદાય લડોદયા મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય વશામ ભાટે અયજીઓ ૪૪
લડોદયા મજલ્લાભાં ભપત ાઠ્યુસ્તક મોજના શેઠ રાબ ૩૧૫
વાલરી ફજાય વમભમતને મકવાન કલ્લૃક્ષ મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૧૮
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૩
લડોદયા મજલ્લા યોજગાય કચેયીભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૨૯
લડોદયા મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોભાં કમ્પ્મુટયની વુમલધા ૨૭૩

કનુબાઇ દેવાઇ ાયડી તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૩૧૭
લરવાડ મજલ્લાભાં ભીનીભર પ્રોવેવીંગ એકભ સ્થાલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૯૭
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૧૪
ડાંગ મજલ્લાભાં મલકવતી જામતની કન્માઓની વામકર ભેલલાની અયજીઓ ૪૧૨
લધઈ તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૭૬
લરવાડ મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગ્રાન્ટ ૩૩૯
ડાંગ મજલ્લાભાં ાલયટીરય ભાટે થમેર અયજીઓ ૨૬
વાણંદ તારુકાભાં વાભૂરશક લન મનભાટણ મોજના શેઠ લાલેતય ૨૪૪

કનુબાઇ ફાયૈમા બાલનગય અને ફોટાદ મજલ્લાભાં ગૌચય ૪૫૩
બાલનગય અને ફોટાદ મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૫૦
બાલનગય અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૩૭૯
બાલનગય અને ફોટાદ મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૨૫૨
બાલનગય અને ફોટાદ મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૨૯૮
બાલનગય અને ફોટાદ મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૧૨૪
બાલનગય અને ફોટાદ મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૮૩
બાલનગય અને લડોદયા મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૮૮
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) ૩૫૧

કનુબાઈ ટેર અભદાલાદ મજલ્લાભાં ારક ભાતા-મતા મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૨૮
અભદાલાદ મજલ્લાભાં યભતભંડોને આમથટક વશામ આલા ફાફત ૧૯૪
અભદાલાદ મજલ્લાભાં વ્માાયી એકભો વાભે કામટલાશી ૬૫
ફાલા એ.આય.ટી.ઓ. ખાતે નલા નોંધામેર ડર ાઈલીંગ રામવન્વ ૧૪૭
વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં ભધ્માશન બોજન દ્વાયા દૂધ વંજીલની મોજના ૨૮૮

કુફેયબાઇ ડીંડોય ભરશવાગય મજલ્લાભાં પ્રલાવનના મલકાવ ભાટેના કાભો ૯૬
ભશીવાગય મજલ્લાભાં ્રામસ્ટક ભમલ્ચંગ ભાટે ભેર અયજીઓ ૨૫
વંતયાભુય તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૨૬૪
ભરશવાગય મજલ્લાભાં ઔદ્યોમગક બયતી ભેાનંુ આમોજન ૪૮૪
ભશીવાગય મજલ્લાભાં ંડીત દીનદમા ઉાધ્મામ આલાવ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૪૬
વંતયાભુય ફજાય વમભમતને આધુમનક ફજાયો સ્થાલાની મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૬૯

કયળનબાઇ વોરંકી ભશેવાણા મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગાન્ટ ૩૩૧
ભશેવાણા મજલ્લા યોજગાય કચેયીભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૮૫
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ટરેરીઝ ભંડ ભાટે ભેર અયજીઓ ૩૪
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ેટર ોર/ડીઝર ંોની તાવ ૧૦૭
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ળાાઓને સ્લચ્છ યાખલા ભાટે ગ્રાન્ટ ૨૯૪
ભશેવાણા મજલ્લાભાં વાતપેયા વભૂશ રગ્ન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૪૭
વાકચંદ ટેર મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૪૯

કંુલયજીબાઇ ભો. ફાલમમા ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૬૪
કેળુબાઇ નાકયાણી બાલનગય મજલ્લાભાં શ્રી લાજાઈ ફેંકેફર મોજનાની અયજીઓ ૧૨૧
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ભશાયાજા કૃષ્ણકુભાયમવંશજી બાલનગય મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૮૦
બાલનગય મજલ્લાની ળાાઓને મલદ્યાથી શેર મોજનાનો રાબ ૩૨૦
બાલનગય મજલ્લાભાં ગણલેળ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૨૬
બાલનગય મજલ્લાભાં લનચક્કી ભાટે જભીન ભેલલાની અયજીઓ ૪૭૨
બાલનગય મજલ્લાભાં રેફ્ટ આઉટ ફેનીરપળયીઝ કુટંુફો ભાટે વ્મમક્તગત ળૌચારમ ૪૬

કેવયીમવંશ વોરંકી ખેડા મજલ્લાભાં યોટાલેટય ખયીદીભાં વશામ ભેલલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૫૪
ખેડા મજલ્લાભાં રેફ્ટ આઉટ ફેમનરપળયીઝ કુટંુફો ભાટે વ્મમક્તગત ળૌચારમ ૧૩૩
ખેડા મજલ્લાભાં વત્મલાદી યાજા શયીળચંદ્ર ભયણોત્તય વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૦૦
ખેડા તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૨૫૪

કાંમતબાઇ ફરય અભયેરી મજલ્લાભાં ભાનલ કલ્માણ મોજનાની અયજીઓ ૧૭૮
તાી મજલ્લાભાં ્રામસ્ટક ભમલ્ચંગ ભાટે ભેર અયજીઓ ૪૪
વુયત આય.ટી.ઓ. દ્વાયા ડીટેઇન લાશનો ૧૧૯
વાગફાયા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૮૦
અભયેરી મજલ્લા યોજગાય કચેયીભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૮૨
રાઠી ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૪૧
લધઈ તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૩૨૦
ડાંગ મજલ્લાભાં મલકવતી જામતની કન્માઓની વામકર ભેલલાની અયજીઓ ૪૪૦

કામન્તબાઇ યભાય ખેડા મજલ્લાભાં ગાભોને ાઇ રાઇનથી ીલાનંુ ાણી ુર ાડલા ફાફત ૪૬૧
ખેડા અને ંચભશાર મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૪૦૨
ખેડા મજલ્લાભાં ખેડૂતોને તાયની લાડ ફનાલલા વશામ ચૂકલલા ફાફત ૯૯
યીએજ તાલને પ્રલાવન સ્થ જાશેય કયી મલકવાલલા ફાફત ૩૦

કામન્તબાઈ ખયાડી ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં આરદજામત મલબાગ શસ્તકની કામટયત ળાાઓ ૩૧૮
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં તાલો, ચેકડેભો અને ખેતતરાલડીઓ ફનાલલા ફાફત ૨૭૮
ફનાવકાંઠા અને અભયેરી મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૬૨
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ખેડૂત અકસ્ભાત લીભા મોજના શેઠ અયજીઓ ૧૫૯
અભીયગઢ તારુકાભાં આલેર જવેોય અભ્માયણને જાશેય કયેર પ્રલાવન સ્થ ૧૩
દાંતા અને અભીયગઢ તારુકાભાં યી-વલેની કાભગીયી ૪૦૪
ફનાવકાંઠા અને કચ્છ મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૯૧
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં કૃમ ાક લીભાની ભેર અયજીઓ ૭૬

કાાબાઇ ય. ડાબી ખેડા અને ંચભશાર મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૭
ખેડા અને આણંદ મજલ્લાભાં ઓલયશેડ ાણીની ટાંકીઓ ફનાલલા ફાફત ૪૪૫
ખેડા અને આણંદ મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૨૫૮
ખેડા અને છોટાઉદેુય મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૫૦૨
ખેડા અને દાશોદ મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૩૦૨
ખેડા અને દાશોદ મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૭૩
ખેડા અને ંચભશાર મજલ્લાભાં આયટીઓ કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૧૫૭
ખેડા અને ંચભશાર મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૭
ખેડા અને બરૂચ મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૮૪

મકતીમવંશ લાઘેરા એગ્રીકલ્ચય મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૫૫
ારનુય એ.આય.ટી.ઓ. ખાતે નલા નોંધામેર ડર ાઈલીંગ રામવન્વ ૧૪૩
ારનુય તારુકાભાં આંતરયક ેમજ મોજના શેઠ ભંજૂય મોજનાઓ ૪૬૨
ફનાવકાંઠા મજલ્લાની ળાાભાં લગટ લધાયાની દયખાસ્ત ૩૦૦
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં અનાજના જથ્થાનંુ મલતયણ ૬૧
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ગણલેળ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૦૪
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ગોડાઉન વશામ ચૂકલલા ફાફત ૧૯૨

મકળોય ચૌશાણ અભદાલાદ મજલ્લાભાં ડો.આંફેડકય મલદેળ અભ્માવ રોન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૯૬
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અભદાલાદ મજલ્લાભાં વંત વુયદાવ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૭૦
અભદાલાદ ળશેયભાં આય.ટી.ઈ. એક્ટ શેઠ ઓનરાઈન પ્રલેળ ૩૪૨
ગુજયાત ટેકનોરોજીકર મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૩૨૧
ાટણ એ.આય.ટી.ઓ. કચેયી ખાતે નલા નોંધામેર લાશનો ૫૪
ાટણ મજલ્લાભાં કંુલયફાઈનંુ ભાભેરૂ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૧૮
વાણંદ તારુકાભાં વાભૂરશક લન મનભાટણ મોજના શેઠ લાલેતય ૨૮૧

કીયીટકુભાય ચી. ટેર  ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૭૨
લીય નભટદ મુમનલમવટટીભાં લાઈવ ચાન્વેરયની ગેયકામદેવયની મનભણૂકની પરયમાદ ૩૦૦
એવ. ટી. મનગભ ાવેથી યાજ્મ વયકાયને રેલાની યકભ ૧૨૩
ાટણ મજલ્લાભાં ઉદ્યોગ કેન્દ્રને કુરટય ઉદ્યોગ ળરૂ કયલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૧૮૧
ાટણ મજલ્લાભાં દુષ્કા અવયગ્રસ્ત વંસ્થાઓને વશામ ૪૨૧
ાટણ મજલ્લાભાં નલા ગાભત નીભ કયલા ફાફત ૪૯૮
ાટણ મજલ્લાભાં નલા ંચામત ઘય ફનાલલાની દયખાસ્તો ૨૫૪
ાટણ મજલ્લાભાં મનયાધાય લૃધ્ધ વશામ મોજના ૪૭૧
ાટણ મજલ્લાભાં ાક લીભા લતયની યકભ ચૂકલલા ફાફત ૪૮

ગજને્દ્રમવંશ યભાય ખેડબ્રહ્મા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૬૯
વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં દૂધ વંજીલની મોજના ૩૩૬
વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ૈમા ાકના લાલેતય ભાટે ભેર અયજીઓ ૩૦
વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ભરશરા દૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભંડીઓને વયકાયી જભીન આલા ફાફત ૪૨૫
વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં વંકમરત ડેયી મલકાવ મોજના ૩૧૨
વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં વેલા વશકાયી ભંડીઓને મધયાણ અને લવૂરાત લૃમિ વશામ ૧૦૦

ગણતમવંશ લ.ે લવાલા અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૭
ગેનીફેન ઠાકોય ફનાવકાંઠા અને કચ્છ મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૫૦૩

ફનાવકાંઠા અને કચ્છ મજલ્લાભાં ગૌચય ફાફત ૪૮૬
ફનાવકાંઠા અને કચ્છ મજલ્લાભાં ઘયથા ્રોટની ભેર અયજીઓ ૪૪૯
ફનાવકાંઠા અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૨૬૮
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ખેડૂતોને થમેર નુકવાનનો ાકલીભો ચૂકલલા ફાફત ૪૫
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ફી.ી.એર માદીભાં નાભ દાખર કયલા ભેર અયજીઓ ૧૧૯
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ભાટી અને ભેટરના કાભ ૧૮૦

ગ્માવુદ્દીન ળેખ અભદાલાદ ળશેય અને મજલ્લાભાં કુોણથી ીડાતા ફાકોની વંખ્મા ૩૦૪
અભેરયકાભાં ગુજયાતનો પ્રચાય કયલા ગ્રાન્ટની પાલણી ૧૪૦
ગુજયાત અલ્વંખ્મક નાણા અને મલકાવ મનગભ ભાટે ફજટેભાં યકભની જોગલાઈ ૩૯૪
ગુજયાત મફનઅનાભત આમોગને પાલેર યકભ ૪૫૭
યાજ્મ વયકાય દ્વાયા શેમરકો્ટયની ખયીદી ૨૬૧
યાજ્મભાં ુયાતત્લ ખાતાભાં ભંજૂય ભશેકભ ૫૮

ગુરાફમવંશ ી. યાજૂત અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૨૩
ફનાવકાંઠા મજલ્લાનંુ મલબાજન કયલા ફાફત ૪૦૦
ફનાવકાંઠા અને કચ્છ મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૧૭૬
ફનાવકાંઠા અને કચ્છ મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૧૧૧
ફનાવકાંઠા અને ાટણ મજલ્લાભાં મળક્ષકોનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૨૭૦
ફનાવકાંઠા અને ાટણ મજલ્લાભાં મળક્ષકોનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૩૧૨
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ખેડૂતોને તાયની લાડ ફનાલલા વશામ ચૂકલલા ફાફત ૩૬

ગીતાફા જાડેજા ગીય-વોભનાથ મજલ્લાભાં કોલ્ડ સ્ટોયેજની મોજના ભાટે ભેર અયજીઓ ૨૧
ગોંડર ફજાય વમભમતને આધુમનક ફજાયો સ્થાલાની મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૬૬
ભોયફી મજલ્લાની ળાાભાં ળૌચારમની વુમલધા ૨૮૪
ભોયફી મજલ્લાભાં રદવ્માંગ રગ્ન વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૧૪
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ભોયફી મજલ્લાભાં નલી પ્રાદેમળક લાશન વ્મલશાય અમધકાયીની કચેયીનંુ ફાંધકાભ ૮૯
યાજકોટ મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોને બ્રોડફેન્ડ કનેક્ટીલીટી ૩૨૩

ગોમલંદબાઇ ટેર જાભકંડોયણા તારુકાભાં આંતરયક ેમજ મોજના શેઠ ભંજૂય મોજનાઓ ૪૫૭
ભોયફી મજલ્લાભાં ઘમનષ્ઠ ખેતીથી લાલેરા પાકો ભાટે ભેર અયજીઓ ૪૯
ગીય વોભનાથ મજલ્લાભાં ભાછીભાયોને ફામોભેટર ીક કાડટ  આલા ફાફત ૧૨૪
દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં ઈમન્દયા ગાંધી યાષ્ટ્ર ીમ લૃધ્ધ ેન્ળન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૩૯૪
ભોયફી મજલ્લાની ળાાઓભાં ળૌચારમની વુમલધા ૨૫૫
યાજકોટ મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગ્રાન્ટ ૩૦૦

ગોમલંદબાઈ યભાય આણંદ મજલ્લાભાં અનાજના જથ્થાનંુ મલતયણ ૧૦૬
આણંદ મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોને તાકીદની ગ્રાન્ટ ૩૧૦
આણંદ મજલ્લાભાં આલેર વભયવ છાત્રારમો ૪૮૧
આણંદ મજલ્લાભાં વંકટ ભોચન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૪૦
ખેડા મજલ્લાભાં યોટાલેટય ખયીદીભાં વશામ ભેલલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૩૩
તાયાુય ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૩૫
વોમજત્રા ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૨૬૭

ચંદનજી ઠાકોય ાટણ અને ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં નલી ળાાઓ ળરૂ કયલા ફાફત ૩૨૪
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં આય.ટી.ઓ. કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૧૬૬
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ગૌચય ૪૨૬
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૨૮૪
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૮૯
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૭૨
મવધ્ધુય ળશેયભાં આલેરા યભતગભતના ભેદાનો ૨૧

ચંરદ્રકાફેન ફારયમા દાશોદ મજલ્લાભાં વયકાયી વામન્વ કોરેજો ૨૫૩
દાશોદ અને છોટાઉદેુય મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૧૭૩
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૧૫
ગયફાડા ખાતે એવ.ટી. ડેો ફનાલલાની કાભગીયી ૩૨
દાશોદ અને છોટા ઉદેુય મજલ્લાભાં આય.ટી.ઓ. કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૧૦૫
દાશોદ મજલ્લાભાં તારુકાલાય નોંધામેર ફેયોજગાયો ૩૯૩
દાશોદ મજલ્લાભાં મલત્ર માત્રાધાભભાં પાલેર યકભ ૪૫૬

મચયાગબાઇ કારયીમા જાભનગય અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૩૩૧
જાભનગય અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૧૭૭
જાભનગય અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૪૩
જાભનગય અને દેલબુમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૨૯૫
જાભનગય અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૮૪
જાભનગય અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૨૪૯
જાભનગય અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં ટરે કટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૧૬
યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૪૪૫

જ.ે લી. કાકરડમા અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૨૭
અભયેરી અને ોયફંદય મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૩૪૪
અભયેરી અને બાલનગય મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૩૬
લન્મ પ્રાણીઓથી ાક ફચાલલા ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે ખેડૂતોને વશામ ૪૯
અભયેરી અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૭૯
અભયેરી અને ોયફંદય મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૩૨૫
અભયેરી અને ોયફંદય મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૧૮૨
ગીય અભ્માયણભાં મવંશોની લસ્તી ૨૮૬

જગદીળ મલિકભાટ અનંત નેળનર મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૮૯
અયલલ્લી મજલ્લાભાં ઇમન્દયા ગાંધી નેળનર રડવેફીરીટી ેન્ળન સ્કીભ શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૬૪
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અભદાલાદ મજલ્લાભાં ડો.આંફેડકય મલદેળ અભ્માવ રોન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૯૩
અભદાલાદ મજલ્લાભાં વ્મામાભ ળાાઓને આમથટક વશામ આલા ફાફત ૭૭
અભદાલાદ મજલ્લાભાં વંત વુયદાવ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૦૯
ખેડબ્રહ્મા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૪૧
ગુજયાત ટેક્નોરોજીકર મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૩૨૭
ફાલા એ.આય.ટી.ઓ. ખાતે નલા નોંધામેર ડર ાઈલીંગ રામવન્વ ૯

જગદીળબાઇ ટેર અભદાલાદ ળશેયભાં આય.ટી.ઇ. એક્ટ શેઠ ઓનરાઇન પ્રલેળ ૩૨૯
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૧૭
અયલલ્લી મજલ્લાભાં ળાાઓને સ્લચ્છ યાખલા ભાટે ગ્રાન્ટ ૨૯૨
ધંધુકા ફજાય વમભમતને આધુમનક ફજાયો સ્થાલાની મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૪૧
ાટણ મજલ્લાભાં નેળનર પુડ મવક્મુયીટી મભળન કઠો મોજના ૫૯
ફોટાદ મજલ્લાભાં ગણલેળ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૩૮૬
વાગફાયા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૪૬

જઠેાબાઇ ઘ.ે આરશય અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૧૫
ંચભશાર મજલ્લાભાં મનયાધાય મલધલા વશામની અયજીઓ ૨૭૭
ંચભશાર અને ભશીવાગય મજલ્લાભાં આંતરયક ેમજ મોજના શેઠ ભંજૂય મોજનાઓ ૪૮૩
ંચભશાર મજલ્લાભાં ખાતેદાય ખેડૂત અકસ્ભાત લીભા મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૧૮૧
ંચભશાર મજલ્લાભાં મનભટ બાયત અમબમાન મોજના ૧૨૧
ંચભશાર મજલ્લાભાં ંરડત રદન દમા ગ્રાશક બંડાયોની દુકાનો વાભે તાવ ૪૭
ંચભશાર મજલ્લાભાં ભશેવૂરી તરાટીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૪૪૨

જળારમવંશ રઢમાય લડોદયા અને છોટા ઉદેુય મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૪૧૫
લડોદયા અને છોટાઉદેુય મજલ્લાભાં ગૌચય ૪૬૮
લડોદયા અને છોટાઉદેુય મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૧૫૩
લડોદયા અને નભટદા મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૨૬૮
લડોદયા અને નલવાયી મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૭૩
લડોદયા અને બરૂચ મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૩૧૧
લડોદયા અને વુયત મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૧
લડોદયા અને વુયત મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૯૪
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૨૫

જળુબાઇ ટેર અયલલ્લી અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૪૦૭
અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૬૪
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) ૩૫૩
અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૧૭
યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૪૯૩
વાફયકાંઠા અને વુયત મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૮૮

મજગ્નેળકુભાય ભેલાણી ફનાવકાંઠા અને ાટણ મજલ્લાની ળાાભાં યભત-ગભતના ભેદાનો ૩૦૮
યાજ્મની મુમનલમવટટીઓના વત્તાભંડોભાં અનાભત પ્રથા ૨૬૫
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૧૫
અભદાલાદ અને ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૬૬
પ્રધાનભંત્રી પવર લીભા મોજનાભાં ચૂકલેર લીભા મપ્રમભમભ ૩૪
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ાઈરાઇનથી ીલાનંુ ાણી ૂરં ાડલા ફાફત ૪૧૧
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ફી.ી.એર. કુટંુફોની વંખ્મા ૧૦૭
યાજ્મભાં ભાવલાય વીંગતેર અને કાવીમા તેરના બાલ ૧૭૫

જીગ્નેળકુભાય વેલક ખાનુય તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૨૬૭
ભશીવાગય મજલ્લાભાં ઔદ્યોમગક બયતી ભેાનંુ આમોજન ૪૮૧
ભશીવાગય મજલ્લાભાં ંરડત દીન દમા ઉાધ્મામ આલાવ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૩૮
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ભશીવાગય મજલ્લાભાં ્રામસ્ટક ભમલ્ચંગ ભાટે ભેર અયજીઓ ૫૨
રુણાલાડા ફજાય વમભમતને મકવાન કલ્લૃક્ષ મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૮૬
ભરશવાગય મજલ્લાભાં પ્રલાવનના મલકાવ ભાટેના કાભો ૧૨૯

જીતેન્દ્ર વુખરડઆ નભટદા મજલ્લાભાં પ્રલાવનના મલકાવ ભાટેના કાભો ૭૫
લડોદયા મજલ્લાભાં ટરે કટય વશામ ભાટે અયજીઓ ૮
લડોદયા મજલ્લાભાં ેન્ળનયોને ેન્ળન ચૂકલલા ફાફત ૧૫૮
નભટદા મજલ્લાભાં ચેકડેભ અને લનતરાલડી ફનાલલા ફાફત ૩૨૧
લડોદયા મજલ્લા યોજગાય કચેયીભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૬૭
લડોદયા મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોભાં કમ્પ્મુટયની વુમલધા ૩૪૨
લડોદયા મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગ્રાન્ટ ૨૮૧
લડોદયા મજલ્લાભાં વત્મલાદી યાજા શયીળચંદ્ર ભયણોત્તય વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૧૪

જીતુબાઇ ચૌધયી યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૪૬૬
લરવાડ અને ડાંગ મજલ્લાભાં આયટીઓ કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૧૩૨
લરવાડ અને ડાંગ મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૩૧૫
ડાંગ અને લરવાડ મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૧૨
યાજ્મભાં ભગપી અને કાવના ોણક્ષભ બાલોભાં લધાયો ૫૩
લરવાડ અને ડાંગ મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૩૩૮
લરવાડ અને નલવાયી મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૧૮૭
લરવાડ મજલ્લાના ગાભોભાં રૂફટન મોજના અંતગટત બૂગબટ ગટય મોજના ૨૭૪

ઝંખના ટેર ઉચ્છર તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૩૪
ચોમાટવી તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાન્ટ ૨૮૭
વુયત મજલ્લાભાં મળક્ષણ મનરયક્ષકની ભંજૂય જગ્મા ૩૨૬
તાી મજલ્લાભાં કે ાકના લાલેતય ભાટે ભેર અયજીઓ ૬૦
વુયત મજલ્લાભાં ટરે કટય ખયીદીભાં વશામ ભેલલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૧૪૨

દેલાબાઇ ભારભ જૂનાગઢ મજલ્લાભાં વેલા વશકાયી ભંડીઓને મધયાણ અને લવુરાત લૃમધ્ધ વશામ ૧૯૯
બક્ત કમલ નયમવંશ ભશેતા મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૪૪
જૂનાગઢ મજલ્લાભાં ખાતેદાય ખેડૂત અકસ્ભાત લીભાની વશામ ભાટે ભેર અયજીઓ ૭૦
જૂનાગઢ મજલ્લાભાં શમાત ભત્સ્મકેન્દ્રોનંુ આમોજન ૧૫૧
ભાણાલદય તારુકાભાં વાભૂરશક લન મનભાટણ મોજના શેઠ લાલેતય ૨૮૮

દુષ્મંતબાઇ ટેર અંકરેિય તારુકાભાં ૧૪ભા નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૩૦૬
બરૂચ મજલ્લાભાં મલદ્યાથીનીઓને વામકર આલા ફાફત ૨૬૩
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) ૩૫૪
બરૂચ એ.આય.ટી.ઓ. કચેયી ખાતે નલા નોંધામેર લાશનો ૧૪૪
બરૂચ મજલ્લાભાં ઈન્દીયા ગાંધી યાષ્ટ્ર ીમ લૃધ્ધ ેન્ળન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૨૧
બરૂચ મજલ્લાભાં ટરેરીઝ ભંડ ભાટે ભેર અયજીઓ ૬૨
બરૂચ તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૩૩૪

ધનજીબાઇ ટેર વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં ગોડાઉન વશામ ચૂકલલા ફાફત ૧૬૦
વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં દૂધ વંજીલની મોજના ૩૨૯
ભોયફી મજલ્લાભાં ઘમનષ્ઠ ખેતીથી લાલેરા પાકો ભાટે ભેર અયજીઓ ૧૪
ભોયફી મજલ્લાભાં નલી પ્રાદેમળક લાશન વ્મલશાય અમધકાયીની કચેયીનંુ ફાંધકાભ ૮૧
રીંફડી તારુકાભાં ૧૪ભાં નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૨૯૨
વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં ારક ભાતા-મતા મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૧૨
વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં વયસ્લતી વાધના મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૬૭
વામરા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૪૬

નથાબાઇ ટેર ફનાવકાંઠા અને કચ્છ મજલ્લાની ળાાભાં મવન્ટેક્ષના ઓયડાઓ ૩૩૨
ફનાવકાંઠા અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ધોયણ ૧ થી ૫ ની ળાાઓ ફંધ કયલા ફાફત ૨૯૭
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ફનાવકાંઠા અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ળુમચમકત્વકોની ખારી જગ્માઓ ૪૮૯
દાંતીલાડા ગાભે નલીન ફવસ્ટેન્ડ ફનાલલાની કાભગીયી ૧૫
ધાનેયા અને દાંતીલાડા તારુકાભાં ખાયાળમુકત ાણી ૩૮૬
ફનાવકાંઠા અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં તરાટી કભ ભંત્રીની ખારી જગ્મા ૨૫૨
ફનાવકાંઠા અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં યી-વલેભાં ક્ષમત ૪૫૫
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ખેડૂતોને ાકલીભો ભંજૂય કયલા ફાફત ૮૧

નયેળબાઇ ટેર નલવાયી મજલ્લાભાં ાલયટીરય ભાટે ભેર અયજીઓ ૫૩
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૫
ઉચ્છર ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૨૪૪
ખેયગાભ ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૨૭
ચીખરી ફજાય વમભમતને મકવાન કલ્લૃક્ષ મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૮૭
નલવાયી મજલ્લાભાં અનાજના જથ્થાનંુ મલતયણ ૧૩૨
નલવાયી મજલ્લાભાં તારુકા મલકાવ અમધકાયીની જગ્મા ૨૯૦

મનયંજન ટેર આણંદ અને ખેડા મજલ્લાની ળાાભાં મવન્ટેક્ષના ઓયડાઓ ૨૪૩
આણંદ અને ખેડા મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૩૭
આણંદ અને ખેડા મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૯૭
આણંદ અને ખેડા મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૧૮૯
આણંદ અને નભટદા મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૭૫
આણંદ અને ભશીવાગય મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૪૩૦
આણંદ અને ભશીવાગય મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૫૮

નીમતનબાઇ ય. ટેર આંગણલાડી કામટકયો તથા તેડાગયોના ભાનદ લેતનભાં લધાયો કયલા અંગે. ૫૦૫
ગુજયાત (ૂયક) મલમનમોગ મલધેમક, ૨૦ય૦ ૫૦૬
ગુજયાત (ૂયક) મલમનમોગ મલધેમક, ૨૦ય૦ ૫૦૯

નીભાફેન આચામટ કચ્છ મજલ્લાભાં મફનખેતીની યલાનગી ભાંગતી અયજીઓ ૪૬૪
ક્ાંમતગુરૂ શ્માભજી કૃષ્ણ લભાટ કચ્છ મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૪૯
કચ્છ મજલ્લાભાં જવંગ્રશ ભાટે શાથ ધયેર કાભો ૧૧૪
કચ્છ મજલ્લાભાં વયસ્લતી વાધના મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૦૯
બુજ એ.આય.ટી.ઓ. કચેયી ખાતે નલા નોંધામેર લાશનો ૪૨
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૧૧

નૌળાદ વોરંકી યાજ્મભાં ભગપી અને કાવના ોણક્ષભ બાલોભાં લધાયો ૬૨
વુયેન્દ્રનગય અને દાશોદ મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૩૩૮
વુયેન્દ્રનગય અને દાશોદ મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૧૯૨
વુયેન્દ્રનગય અને ોયફંદય મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૨૭૩
વુયેન્દ્રનગય અને ફોટાદ મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૨૪
વુયેન્દ્રનગય અને ભોયફી મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૧૪૪
વુયેન્દ્રનગય અને યાજકોટ મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૩૧૪
વુયેન્દ્રનગય અને લડોદયા મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૭૨

ુંજાબાઇ બી. લંળ ગુજયાત (ૂયક) મલમનમોગ મલધેમક, ૨૦ય૦ ૫૦૭
ગીય વોભનાથ અને અભયેરી મજલ્લાભાં રદડાઓ દ્વાયા નાગયીકો ય શુભરાઓ ૨૭૬
ગીય વોભનાથ અને જૂનાગઢ મજલ્લાભાં ઔદ્યોમગક એકભોભાં સ્થામનકોને યોજગાયી ૪૨૯
ગીય વોભનાથ અને જૂનાગઢ મજલ્લાભાં ગૌચય વુધાયણાના કાભો ૩૪૦
ગીય વોભનાથ અને જૂનાગઢ મજલ્લાભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૭૪
ગીય વોભનાથ મજલ્લાભાં નલાફંદય ભત્સ્મફંદયનંુ કાભ ૨૧
મલવાલદયભાં મવંશનો ભૃતદેશ ભલા ફાફત ૩૧૭

ુનભબાઇ યભાય આણંદ અને ખેડા મજલ્લાભા ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૮૮
આણંદ અને ભશીવાગય મજલ્લાભાં આયટીઓ કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૧૬૪
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આણંદ અને ભશીવાગય મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૩૩૦
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૧૮
આણંદ અને બરૂચ મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૪૩
આણંદ અને બાલનગય મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૧૮
આણંદ અને ભશીવાગય મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૨૪૮
આણંદ અને ભશીવાગય મજલ્લાભાં ગૌચય ૫૦૨
આણંદ અને લડોદયા મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૨૯૩
યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૪૮૩

ુનાબાઇ ગાભીત તાી અને ડાંગ મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૫૨
તાી અને નભટદા મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૩૦
તાી અને નભટદા મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૩૦૧
તાી અને લરવાડ મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૧૮૬
તાી અને વુયત મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૭૨
મબરોડા તારુકાની ગ્રાભ ંચામતોભાં નાણાકીમ ગેયયીમત ૨૫૮
યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૪૨૬

ુણેળ ભોદી તાી મજલ્લાભાં ટરેરીઝ ભંડ ભાટે ભેર અયજીઓ ૪૫
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૦૮
ઉભયાડા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૮૮
ડાંગ મજલ્લાભાં મનયાધાય લૃધ્ધ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૮૦
વુયત ખાતે નલી ઔદ્યોમગક અને ભજૂય અદારતના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૨૬
વુયત મજલ્લાભાં યોજગાય કચેયીભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૫૦૦
વુયત મજલ્લાભાં મલકવતી જામતની કન્માઓની વામકર ભેલલાની અયજીઓ ૪૩૮
વુયત મજલ્લાભાં મલજતેા ખેરાડીઓને વશામ આલા ફાફત ૧૧૯
વુયત મજલ્લાભાં મલદ્યાથીનીઓને વામકર આલા ફાફત ૨૩૮

પ્રતા દૂધાત અભયેરી મજલ્લાભાં દુષ્કા અવયગ્રસ્ત વંસ્થાઓને વશામ. ૪૧૭
અભયેરી મજલ્લાભાં નલા ંચામત ઘય ફનાલલાની દયખાસ્તો ૨૬૭
અભયેરી મજલ્લાભાં ઉદ્યોગ કેન્દ્રને કુરટય ઉદ્યોગ ળરૂ કયલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૧૯૧
અભયેરી મજલ્લાભાં નલા ગાભત નીભ કયલા ફાફત ૪૯૬
અભયેરી મજલ્લાભાં મનયાધાય લૃધ્ધ વશામ મોજના ૪૬૯
અભયેરી મજલ્લાભાં ાકલીભા લતય યકભ ચૂકલલા ફાફત ૬૧
પ્રધાનભંત્રી પવર લીભા મોજનાની ગાઈડરાઈનભાં વુધાયા ૧૪૩
ભીતીમાણા ગાભના ખેતી મલમક લીજ જોડાણ ભાટે એન.ઓ.વી. ૩૧૦

પ્રદુ્યભનમવંશ જાડેજા કચ્છ મજલ્લાભાં ડીવેરીનેળન ્રાન્ટ સ્થાલાની કાભગીયી ૪૯૮
કચ્છ મજલ્લાભાં તરાટી કભ ભંત્રીની ખારી જગ્મા ૨૫૪
કચ્છ મજલ્લાભાં તારુકાલાય જભીનની પાલણી ૪૩૪
કચ્છ મજલ્લાભાં તારુકાલાય ળુમચમકત્વકની ખારી જગ્માઓ ૪૭૬
કચ્છ મજલ્લાભાં ફનાલટી/ડુ્રીકેટ જતંુનાળક દલાઓનંુ લેચાણ ૩૫
કચ્છ મજલ્લાભાં ભાનલરદન યોજગાયી ૧૧૦
કચ્છ મજલ્લાભાં મળક્ષકોનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૨૯૯

પ્રરદબાઇ ખ. યભાય અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૬
અભદાલાદ મજલ્લાભાં યભતભંડોને આમથટક વશામ આલા ફાફત ૭૮
ગુજયાત ટેકનોરોજીકર મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૩૨૮
અભદાલાદ મજલ્લાભાં ડો.આંફેડકય મલદેળ અભ્માવ રોન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૯૬
અભદાલાદ મજલ્લાભાં વંત વુયદાવ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૬૯
નમવિંગ ઇમન્સ્ટટમૂટ, અભદાલાદ ભાયપત ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૪૬
ાટણ મજલ્લાભાં કંુલયફાઈનંુ ભાભેરૂ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૧૮
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ફાલા એ.આય.ટી.ઓ. ખાતે નલા નોંધામેર ડર ાઈલીંગ રામવન્વ ૧૨
વાણંદ તારુકાભાં વાભૂરશક લન મનભાટણ મોજના શેઠ લાલેતય ૨૯૨

પ્રરદમવંશ બ. જાડેજા ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૭૩
ઠકો આલા અંગેની દયખાસ્ત અંગે ૨૦૩

પ્રેભમવંશબાઇ દે. લવાલા અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૧૮
નભટદા અને બરૂચ મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૧૯૮
નભટદા અને છોટાઉદેુય મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૨૬૦
નભટદા અને તાી મજલ્લાભાં આયટીઓ કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૧૪૯
નભટદા અને બરૂચ મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૪૩૨
નભટદા અને બરૂચ મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૬૮

પ્રમલણબાઇ ઘોઘાયી અભયેરી મજલ્લાભાં રદવ્માંગ રગ્ન વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૧૦
તાી મજલ્લાભાં મનયાધાય લૃધ્ધ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૬૫
ફોટાદ મજલ્લાભાં દૂધ વંજીલની મોજના ૩૩૧
‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૫૯
‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૫૯
ઉચ્છર તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૯૫
તાી મજલ્લાભાં કે ાકના લાલેતય ભાટે ભેર અયજીઓ ૬૯
નભટદા મજલ્લાભાં ચેકડેભ અને લનતરાલડી ફનાલલા ફાફત ૨૪૯
વુયત આય.ટી.ઓ. દ્વાયા ડીટેઈન લાશનો ૧૫૦

પ્રમલણબાઈ ભુવરડમા જાભનગય મજલ્લા અને ળશેયભાં આલેર ઔદ્યોમગક એકભોભાં સ્થામનકોને યોજગાયી ૫૦૦
જાભનગય મજલ્લાભાં કાંટાા તાયની લાડ ફનાલલાની વશામ ભેલલાની અયજીઓ ૩૩
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૨
જાભનગય અને યાજકોટ મજલ્લાભાં એન.જી.ઓ.ની જભીન ભેલલા ભેર અયજીઓ ૪૮૧
જાભનગય મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટના રાબાથીઓ ૪૩૮

પ્રમલણબાઈ ભારૂ ગઢડા, ઉભયાા અને લલ્લબીુય તારુકાના ખેડૂતોને ાક લીભાની યકભ ન ભલા ફાફત ૬૦
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૨૧
ગઢડા, ઉભયાા અને લલ્લબીુય તારુકાભાં ાક લીભો ચૂકલલા ફાફત ૧૪૧
ફોટાદ અને જાભનગય મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૪૪૪
બાલનગય અને ફોટાદ મજલ્લાની ળાાભાં મવન્ટેક્ષના ઓયડાઓ ૩૧૧
બાલનગય અને ફોટાદ મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૮૪
બાલનગય અને ફોટાદ જીલ્લાભાં ળાાઓ ફંધ કયલા ફાફત ૨૬૯

યવોત્તભ ઉ. વાફરયમા અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૨૮
ગીય વોભનાથ મજલ્લાભાં કોલ્ડ સ્ટોયેજની મોજના ભાટે ભેર અયજીઓ ૩૨
રીંફડી તારુકાભાં ૧૪ભા નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ ૨૯૪
વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં ગોડાઉન વશામ ચૂકલલા ફાફત ૧૭૩
વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં દૂધ વંજીલની મોજના ૩૩૦
વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં ારક ભાતા-મતા મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૪૦
વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં ભાનલરદન યોજગાયી ૧૦૬
વુયેન્દ્રનગય મજલ્લાભાં વયસ્લતી વાધના મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૮૧
વામરા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૪૮

મમુબાઇ દેવાઇ નલવાયી મજલ્લાભાં અનાજના જથ્થાનંુ મલતયણ ૭૭
નલવાયી મજલ્લાભાં તારુકા મલકાવ અમધકાયીની જગ્મા ૨૮૮
નલવાયી ફજાય વમભમતને મકવાન કલ્લૃક્ષ મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૫૯
ઉભયગાભ તારુકાભાં વાભૂરશક લન મનભાટણ મોજના શેઠ લાલેતય ૨૩૫
ખેયગાભ ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૨૬
નલવાયી મજલ્લાભાં ાલયટીરય ભાટે થમેર અયજીઓ ૧૧
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મબ્રજળે ભેયજા અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૧૬
ભોયફી અને છોટાઉદેુય મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૧૬૪
ભોયફી અને ોયફંદય મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૮૭
ભોયફી અને ફોટાદ મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૭૦
ભોયફી અને ભાીમા તારુકાભાં ખેતયભાં તાયની લાડ ફાંધલા ભાટેની અયજીઓ ૧૬
ભોયફી અને ભાીમા તારુકાભાં ઘયથાના ્રોટના રાબાથીઓ ૪૧૯
ભોયફી અને ભાીમા તારુકાભાં મલધલા વશામની અયજીઓ ૨૮૩
ભોયફી અને યાજકોટ મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૯૬

ફરયાજમવંશ ક. ચૌશાણ અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૦
કરોર ફજાય વમભમતને મકવાન કલ્લૃક્ષ મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ ૧૯૦
ગાંધીનગય એ.આય.ટી.ઓ. ખાતે નલા નોંધામેર ડર ાઈમલંગ રામવન્વ ૧૪૧
ગાંધીનગય મજલ્લાભાં કોલ્ડ સ્ટોયેજની મોજના ભાટે ભેર અયજીઓ ૫૮
ગાંધીનગય મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોભાં કમ્પ્મુટયની વુમલધા ૨૬૨
ગાંધીનગય મજલ્લાભાં વત્મલાદી યાજા શયીળચંદ્ર ભયણોત્તય વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૩૮
ગાંધીનગય ળશેયભાં પી યત ચૂકલણી વશામ મોજના શેઠ વશામ ૩૦૬

ફરયાભ થાલાણી અનંત નેળનર મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૩૧૪
ાટણ એ.આય.ટી.ઓ. કચેયી ખાતે નલા નોંધામેર લાશનો ૪૯
ાટણ મજલ્લાભાં ળાાઓને સ્લચ્છ યાખલા ભાટે ગ્રાન્ટ ૨૭૨
ફોટાદ મજલ્લાભાં ગણલેળ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૩૯૪
ફોટાદ મજલ્લાભાં દૂધ વંજીલની મોજના ૩૩૮

ફદેલજી ચં. ઠાકોય ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૭૨
કરોર ળશેયભાં યભતગભતનંુ ભેદાન ફનાલલા ભાટેની કાભગીયી ૭૦
ગાંધીનગય મજલ્લાભાં ઔદ્યોમગક એકભોભાં અકસ્ભાતભાં શ્રભમોગીઓના ભૃત્મુ ૪૫૪
ગાંધીનગય મજલ્લાભાં નલા લાશનોને નંફય ્રેટ રગાલલાનો કોન્ટર ાક્ટ ૧૯૯
ગાંધીનગય મજલ્લાભાં ફાંધકાભ વાઈટ ઉય અકસ્ભાતભાં શ્રભમોગીઓના ભૃત્મુ ૩૮૩
ગાંધીનગય મજલ્લાભાં લાયવાઇ શક્ક ભાટેની અયજીઓ ૪૮૯
નવયોલય ખાતે ક્ષીઓનો મળકાય ૨૮૨
નોન ટર ાસ્ોટટ  લાશન તયીકે નોંધણી ભાટે આલતા નલા લાશનોની તાંમત્રક ચકાવણી ૧૫૦

ફાફુબાઇ લાજા જૂનાગઢ મજલ્લાભાં નલીન ંચામત ઘય ફનાલલા ફાફત ૨૮૧
જૂનાગઢ અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં પાઈફય ગ્રાવ ફોટના યમજસ્ટરેળન ભાટે ભેર અયજીઓ ૧૨૨
જૂનાગઢ મજલ્લાભાં કુોમત ફાકોની વંખ્મા ૩૪૩
જૂનાગઢ મજલ્લાભાં તારુકાલાય નોંધામેર ફેયોજગાયો ૫૦૩
જૂનાગઢ મજલ્લાભાં દૂધાા ઢોય ખયીદલા ભાટે રોન ૪૫૨
જૂનાગઢ મજલ્લાભાં પ્રલાવન સ્થોના મલકાવ ભાટે પાલેર યકભ ૪૮
જૂનાગઢ મજલ્લાભાં લન્મ પ્રાણીઓ દ્વાયા ળુઓ ય શુભરા ૩૨૧
જૂનાગઢ મજલ્લાભાં ળુારન મળમફયનંુ આમોજન ૪૮૭
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૭

ફાફુબાઇ ટેર અભદાલાદ મજલ્લાભાં ારક ભાતા-મતા મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૩૬
અભદાલાદ મજલ્લાભાં વ્મામાભ ળાાઓને આમથટક વશામ આલા ફાફત ૧૯૯
અભદાલાદ મજલ્લાભાં વ્માાયી એકભો વાભે કામટલાશી ૧૫૦
અયલલ્લી મજલ્લાભાં ટરેરીઝ ભંડ ભાટે ભેર અયજીઓ ૬૯
વાણંદ તારુકાભાં વાભૂરશક લન મનભાટણ મોજના શેઠ લાલેતય ૨૫૧

ફાફુબાઈ ફોખીયીમા દૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભંડીઓને મલના શયાજીએ જભીન આલા ફાફત ૪૯૬
ોયફંદય એ.આય.ટી.ઓ. દ્વાયા ડીટેઈન લાશનો ૨૩
ોયફંદય મજલ્લા યોજગાય કચેયીભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૬૯
ોયફંદય મજલ્લાભાં શમાત ભત્સ્મ કેન્દ્રોનંુ આમોજન ૯૩
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અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૧૯
ોયફંદય મજલ્લાભાં ઈમન્દયા ગાંધી યાષ્ટ્ર ીમ લૃધ્ધ ેન્ળન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૧૮
ોયફંદય મજલ્લાભાં ભુખ્મ વેમલકાની જગ્મા ૨૭૪

બગાબાઇ ફાયડ ગીય વોભનાથ અને અભયેરી મજલ્લાભાં ગૌચય ૪૦૭
ગીયવોભનાથ અને બાલનગય મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૬૩
ગીય વોભનાથ અને જૂનાગઢ મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૩૩૭
ગીય વોભનાથ અને જૂનાગઢ મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૩૧૩
ગીય વોભનાથ અને જૂનાગઢ મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૧૮૯
ગીય વોભનાથ અને બાલનગય મજલ્લાભાં આયટીઓ કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૧૩૯
ગીયવોભનાથ અને દેલબૂમભ દ્વાયકા મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૯૩
તારારાના શરયુય(ગીય)ભાં વયકાયી ળાાના ભકાન ફાંધકાભની કાભગીયી ૨૭૦
યાજ્મભાં વશકાયી ટર ીબ્મુનરભાં ડતય કેવો ૫૮

બુેન્દ્રબાઇ ટેર અભદાલાદ ળશેય ભાટે આનુાંમગક ખચટની ચૂકલણી વશામ મોજના શેઠ વશામ ૩૩૦
અયલલ્લી મજલ્લાભાં ઈમન્દયા ગાંધી નેળનર રડવેફીરીટી ેન્ળન સ્કીભ શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૪૧
અભદાલાદ આય.ટી.ઓ. દ્વાયા ડીટેઈન લાશનો ૩૮
અભદાલાદ મજલ્લાભાં ઔદ્યોમગક બયતી ભેાનંુ આમોજન ૪૮૨
અભદાલાદ મજલ્લાભાં વ્મામાભ ળાાઓને આમથટક વશામ આલા ફાફત ૧૧૩
ાટણ મજલ્લાભાં ળાાઓને સ્લચ્છ યાખલા ભાટે ગ્રાન્ટ ૨૯૩
શેભચન્દ્રાચામટ ઉત્તય ગુજયાત મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૪૭

બૂેન્દ્રમવંશ ભ. ચુડાવભા અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) ૩૫૬
બયતજી ઠાકોય ભશેવાણા અને આણંદ મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૧૬૮

ભશેવાણા મજલ્લાભાં જજટરયત આંગણલાડીઓ ૨૫૭
ભશેવાણા મજલ્લાભાં કડલાભાં આલેર ઓલયરોડેડ લાશનો ૨૪
ભશેવાણા મજલ્લાભાં સ્થામનકોને નોકયી આલાના મનમભનંુ ઉલં્લઘન ૪૨૧
ભશેવાણા ળશેય અને મજલ્લાભાં આલેર યભતગભતના ભેદાનો ૯૩
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૧

બયતબાઇ ટેર ડાંગ મજલ્લાભાં ાલયટીરય ભાટે થમેર અયજીઓ ૪૯
ઉભયગાભ તારુકાભાં વાભૂરશક લન મનભાટણ મોજના શેઠ લાલેતય ૨૬૮
ડાંગ મજલ્લાભાં મનયાધાય લૃધ્ધ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૩૯૪
લરવાડ મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતના નલા ઘય ફનાલલાની ભંજૂયી ૩૧૦
લરવાડ મજલ્લાભાં ભીનીભર પ્રોવેવીંગ એકભ સ્થાલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૧૨૪
લરવાડ મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગ્રાન્ટ ૩૩૬

બાલેળબાઇ કટાયા દાશોદ મજલ્લાભાં પ્રાથમભક ળાાના જજટરયત ઓયડાઓ ૩૨૮
ઝારોદ તારુકાના ગાભોભાં નલા ગ્રાશક બંડાય ળરૂ કયલા ફાફત ૩૭
દાશોદ અને નભટદા મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૪૯૫
દાશોદ અને નલવાયી મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૧૭
દાશોદ અને ંચભશાર મજલ્લાભાં આરદજામત મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય જગ્માઓ ૨૪૫
દાશોદ અને લરવાડ મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૬૮
દાશોદ મજલ્લાભાં આશ્રભળાાઓના યોસ્ટય યજીસ્ટયો ૨૯૧
દાશોદ મજલ્લાભાં કેયોવીનનો જથ્થો પાલલા ફાફત ૧૧૨

બીખાબાઇ જોી જૂનાગઢ અને ગીય વોભનાથ મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૩૦૭
જૂનાગઢ અને બરૂચ મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૮૬
જૂનાગઢ અને યાજકોટ મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૧૨૦
જૂનાગઢ મજલ્લાના વક્કયફાગ પ્રાણી વંગ્રશારમભાં નાણાકીમ ગેયયીમત ફાફત ૨૬૩
જૂનાગઢ અને ગીય વોભનાથ મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૪૬
જૂનાગઢ અને બરૂચ મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૫૦૩
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જૂનાગઢ ખાતે ભીની કંુબભેા ભાટે પાલેર યકભ ૪૪૮
બીખાબાઈ ફાયૈમા બાલનગય મજલ્લાની ળાાઓને મલદ્યાથી શેર મોજનાનો રાબ ૩૩૯

તાજા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૩૧૬
બાલનગય મજલ્લાભાં શ્રી લાજાઈ ફેંકેફર મોજનાની અયજીઓ ૧૩૪
બાલનગય મજલ્લાભાં ગણલેળ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૩૮૮
બાલનગય મજલ્લાભાં લનચક્કી ભાટે જભીન ભેલલાની અયજીઓ ૪૫૪
બાલનગય મજલ્લાભાં રેફ્ટ આઉટ ફેમનરપળયી કુટંુફો ભાટે વ્મમક્તગત ળૌચારમ ૫૫
ભશાયાજા કૃષ્ણકુભાયમવંશજી બાલનગય મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૭૫

ભુકેળબાઇ ટેર તાી મજલ્લાભાં ્રામસ્ટક ભમલ્ચંગ ભાટે ભેર અયજીઓ ૨૩
વુયત મજલ્લાભાં ટરે કટય ખયીદીભાં વશામ ભેલલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૯૩
વુયત મજલ્લાભાં મળક્ષણ મનયીક્ષકની ભંજૂય જગ્મા ૩૨૮
વુયત મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોભાં કમ્પ્મુટયની વુમલધા ૨૯૧
વુયત મજલ્લાભાં મલકવતી જામતની કન્માઓની વામકર ભેલલાની અયજીઓ ૪૨૯
વુયત મજલ્લાભાં મલદ્યાથીનીઓને વામકર આલા ફાફત ૨૪૫

ભંગબાઇ ગં. ગામલત અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૦
ડાંગ અને લરવાડ મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૮૮
ડાંગ અને નલવાયી મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૯૮
ડાંગ અને નલવાયી મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૧૬૫
ડાંગ અને લરવાડ મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૩૦૧
ડાંગ અને લરવાડ મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૪૩૩
ડાંગ અને લરવાડ મજલ્લાભાં ટરે કટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૯
યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૪૭૫

ભધુબાઇ શ્રીલાસ્તલ લડોદયા મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગ્રાન્ટ ૨૮૫
લાઘોડીમા તારુકાભાં આંતરયક ેમજ મોજના શેઠ ભંજૂય મોજનાઓ ૪૩૯

ભમના લકીર નભટદા મજલ્લાભાં રદવ્માંગ રગ્ન વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૩૯૮
નભટદા મજલ્લાભાં યામનીંગ મુમનટ સ્થાલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૩૭
લડોદયા મજલ્લાભાં કંુલયફાઈનંુ ભાભેરૂ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૫૯
લડોદયા મજલ્લાભાં ભપત ાઠ્યુસ્તક મોજના શેઠ રાબ ૩૩૮
વુભનદી મલદ્યાીઠના મલદ્યાથીઓને ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૩૧૪
વાગફાયા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૭૩

ભશભદ જાલીદ ીયઝાદા યાજ્મભાં ભગપી અને કાવના ોણક્ષભ બાલોભાં લધાયો ૫૧
ભોયફી અને ોયફંદય મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૨૬
ભોયફી અને ફોટાદ મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૩૩૦
ભોયફી અને યાજકોટ મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૨૪૮
ભોયફી અને યાજકોટ મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૨૯૪
ભોયફી અને યાજકોટ મજલ્લાભાં મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૫૦૧
ભોયફી અને લરવાડ મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૮૩
રઘુભતીઓના મલદ્યાથીઓને મપ્ર-ભેરટરક મળષ્મલૃમત્ત ૪૪૩

ભશેળકુભાય ટેર ફનાવકાંઠા મજલ્લાની ળાાઓભાં ઓયડાની ઘટ ૨૮૯
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ઉદ્યોગ કેન્દ્રને કુરટય ઉદ્યોગ ળરૂ કયલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૧૨૫
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં દુષ્કા અછતગ્રસ્ત ળુ વંસ્થાઓને વશામ ૪૫૨
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં નલા ગાભત નીભ કયલા ફાફત ૫૦૪
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં નલા ંચામત ઘય ફનાલલાની દયખાસ્તો ૨૩૯
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં મનયાધાય લૃધ્ધ વશામ મોજના ૪૮૭
ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ાકલીભા લતયની યકભ ચૂકલલા ફાફત ૫૦

ભશેળકુભાય ક. યાલર અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ત્રીજો રદલવ) ૫૨૪
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આણંદ મજલ્લાભાં અનાજના જથ્થાનંુ મલતયણ ૩૮
આણંદ મજલ્લાભાં આલેર વભયવ છાત્રારમો ૪૭૦
આણંદ મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોને તાકીદની ગ્રાન્ટ 306

આણંદ મજલ્લાભાં વંકટ ભોચન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૧૮
ખેડા મજલ્લાભાં રેપટ આઉટ ફેમનરપળયીઝ કુટંુફો ભાટે વ્મમકતગત ળૌચારમ ૧૧૨
તાયાુય ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૨૬૩
ફોયવદ ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૩૪

ભશેળબાઇ છો. લવાલા ગુજયાત (ૂયક) મલમનમોગ મલધેમક, ૨૦ય૦ ૫૦૯
ભારતી મક. ભશેિયી ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૬૩

કચ્છ મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ ભેલલા ભાટે ભેર અયજીઓ ૬૦
કચ્છ મજલ્લાની ળાાઓને મલદ્યાથી શેર મોજનાનો રાબ ૩૦૦
કચ્છ મજલ્લાભાં જવંગ્રશ ભાટે શાથ ધયેર કાભો ૧૪૨
કચ્છ મજલ્લાભાં મફનખેતીની યલાનગી ભાંગતી અયજીઓ ૪૬૨
કચ્છ મજલ્લાભાં વયસ્લતી વાધના મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૦૭
ક્ાંમતગુરૂ શ્માભજી કૃષ્ણ લભાટ કચ્છ મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૫૪

ભોશનબાઇ ઢોરડમા વુયત મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતોભાં કમ્પ્મુટયની વુમલધા ૨૯૮
ઉચ્છર ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી ૩૩૩
તાી મજલ્લાભાં દૂધ વંજીલની મોજના ૨૫૪
તાી મજલ્લાભાં રેફ્ટ આઉટ ફેમનરપળયી કુટંુફો ભાટે વ્મમક્તગત ળૌચારમ ૧૦૯
તાી મજલ્લાભાં વેલા વશકાયી ભંડીઓને મધયાણ અને લવુરાત લૃમધ્ધ વશામ ૧૭૫
વ્માયા તારુકાભાં આંતરયક ેમજ મોજના શેઠ ભંજૂય મોજનાઓ ૩૯૮
તાી મજલ્લાભાં આરદજામત મલસ્તાય ેટા મલકાવ મોજના ૩૫

ભોશનરાર ભા. લાા અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૬
ભોશનમવંશ યાઠલા આરદજામત મલકાવ મલબાગ શેઠની ળાાઓને ગ્રાંટભાં મલવંગતતા ૩૩૭

છોટા ઉદેુય મજલ્લાભાં લાસ્ભો મોજના શેઠ ાણી ુયલઠાની મોજનાઓ ૩૯૯
છોટાઉદેુય મજલ્લાભાં ગ્રાભંચામતોની ભાગણી ૫૭
છોટાઉદેુય મજલ્લાભાં પ્રલાવન સ્થ તયીકે વંદગી ૧૩૬
જતેુય ાલી તારુકાભાં આઈ.ટી.આઈ. ફનાલલા ફાફત ૪૬૦
યાજ્મભાં આરદજામત મલકાવ મલબાગ શસ્તકની ળાાઓભાં ભંજૂય ભશેકભ ૩૧૩
યાજ્મભાં લન અમધકાય અમધમનમભ-૨૦૦૬ અન્લમે દાલાઓ ૨૭૧

યઘુબાઇ દેવાઇ ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૫૭
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ ૨૩૫
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૧૫
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) ૩૫૨
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૩૯૫
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૯૦
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૮૨
ાટણ અને ભશેવાણા મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૧૬૦

યભણબાઇ ધુ. ટેર ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૭૦
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૧૩
અયલલ્લી મજલ્લાભાં કોલ્ડ સ્ટોયેજની મોજના ભાટે ભેર અયજીઓ ૪૪
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ેટર ોર/ડીઝર ંોની તાવ ૧૧૮
ભશેવાણા મજલ્લાભાં શ્રી લાજાઈ ફેંકેફર મોજનાની અયજીઓ ૧૭૭
ભશેવાણા મજલ્લા યોજગાય કચેયીભાં નોંધામેર ફેયોજગાયો ૪૧૮
ભશેવાણા મજલ્લાભાં ભાઈ યભાફાઈ આંફેડકય વાતપેયા વભુશ રગ્ન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૬૯
ભશેવાણા મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગ્રાન્ટ ૩૩૬
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ભશેવાણા મજલ્લાભાં ળાાઓને સ્લચ્છ યાખલા ભાટે ગ્રાન્ટ ૩૧૧
વાકચંદ ટેર મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૬૮

યભેળબાઇ કટાયા દાશોદ મજલ્લાની ળાાભાં લગટ લધાયાની દયખાસ્ત ૩૨૭
દાશોદ મજલ્લાભાં ભાનલ રદન યોજગાયી ૧૧૮
ંચભશાર મજલ્લાભાં રેફ્ટ આઉટ ફેમનરપળયીઝ કુટંુફો ભાટે વ્મમક્તગત ળૌચારમ ૪૩
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) ૩૫૧
દાશોદ મજલ્લાભાં ગ્રાભ ંચામતના નલા ઘય ફનાલલાની ભંજૂયી ૨૯૧
દાશોદ મજલ્લાભાં મલદ્યાથીનીઓને વામકર આલા ફાફત ૨૪૫
પતેુયા તારુકાભાં આંતરયક ેમજ મોજના શેઠ ભંજૂય મોજનાઓ ૪૩૩

યાકેળબાઇ ળાશ અભદાલાદ મજલ્લાભાં યભતભંડોને આમથટક વશામ આલા ફાફત ૯૨
અભદાલાદ આય.ટી.ઓ. દ્વાયા ડીટેઈન લાશનો ૨૩
અભદાલાદ મજલ્લાભાં ઔદ્યોમગક બયતી ભેાનંુ આમોજન ૪૮૨
અભદાલાદ મજલ્લાભાં ારક ભાતા-મતા મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૪૦
અભદાલાદ ળશેય ભાટે આનુાંમગક ખચટની ચૂકલણી વશામ મોજના શેઠ વશામ 291

અયલલ્લી મજલ્લાભાં ળાાઓને સ્લચ્છ યાખલા ભાટે ગ્રાન્ટ ૨૪૫
ધોકા તારુકાભાં આંતરયક ેમજ મોજના શેઠ ભંજૂય મોજનાઓ ૫૦૧

યાઘલજીબાઇ ટેર અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) 217

ગીય વોભનાથ મજલ્લાભાં ભાછીભાયોને ફામોભેટર ીક કાડટ  આલા ફાફત 81

મફન વયકાયી વભ્મોનાં કાભકાજ ભાટેની વમભમતના છઠ્ઠા અશેલારની યજૂઆત ૨૦૬
મફન વયકાયી વભ્મોના કાભકાજ ભાટેની વમભમતનો છઠ્ઠો અશેલાર ૨૦૬
જાભનગય મજલ્લાભાં ગણલેળ વશામ મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ ૪૨૯
જાભનગય મજલ્લાભાં લનચક્કી ભાટે જભીન ભેલલાની અયજીઓ ૪૭૪
જાભનગય મજલ્લાભાં ભુખ્મ વેમલકાની જગ્મા ૩૧૮
જાભનગય મજલ્લાભાં વ્માાયી એકભો વાભે કામટલાશી ૧૪
જાભનગય મજલ્લાભાં મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ ભાટેની ગ્રાન્ટ ૩૪૧
જોડીમા તારુકાભાં કે્ષમત્રમ લનીકયણ ૨૭૮

યાજને્દ્રમવંશ ચાલડા વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં દૂધ વંજીલની મોજના ૩૩૫
વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ૈમા ાકના લાલેતય ભાટે ભેર અયજીઓ ૬૮
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૧
વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ભરશરા દૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભંડીઓને વયકાયી જભીન આલા ફાફત ૪૪૮
વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં વંકમરત ડેયી મલકાવ મોજના ૩૦૮
શેભચન્દ્રાચામટ ઉત્તય ગુજયાત મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ ૨૬૪

યાજને્દ્રમવંશ ઠાકોય અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૯૭
અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૨૫૬
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) ૩૪૯
અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૨૫
અયલલ્લી અને વાફયકાંઠા મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૯૪
ભોડાવા તારુકાના ભુરોચ ગાભે વોરાય ્રાન્ટ ૪૭૩
વાફયકાંઠા અને ાટણ મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૪૨૬

યાજને્દ્રમવંશ યભાય આણંદ મજલ્લાભાં આજીમલકા મલકાવ ભાટેના કાભો ૧૪૮
આણંદ મજલ્લાભાં ખેડૂત અકસ્ભાત લીભાની વશામ ભેલલાની અયજીઓ ૧૯૫
આણંદ મજલ્લાભાં લૃધ્ધ ેન્ળન મોજનાના રાબાથીઓ ૪૫૩
આણંદ મજલ્લાભાં વ્માાયી એકભો વાભે તોરભા તંત્ર દ્વાયા કામટલાશી ૬૭
આણંદ મજલ્લાભાં શ્રભ કામદાના બંગ કયતા ઔદ્યોમગક એકભોની તાવ ૩૮૧
કીંખરોડ ગાભભાં વયકાયી અને ગાભતની જભીનભાં દફાણ ૨૭૪
ફોયવદ તારુકાના યોડને લાઈડનીંગ કયલા ભાટે લૃક્ષ કાલાની ભંજૂયી ૩૩૯
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ફોયવદ તારુકાની ગ્રાભ ંચામતોના સ્લબંડોભાંથી ળોીંગ વેન્ટય ફનાલલા ફાફત ૩૧૫
યાજળેકુભાય ગોરશર અભદાલાદ અને ંચભશાર મજલ્લાભાં ગૌચય ૪૩૬

અભદાલાદ અને ફોટાદ મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૯૯
યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૪૭૯
અભદાલાદ અને દાશોદ મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૭૮
અભદાલાદ અને લડોદયા મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ ૧૫૯
યાજ્મભાં કાવ, ડાંગય અને ભગપીના ટેકાના બાલો ૧૩

રરીત લવોમા યાજકોટ અને ોયફંદય મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો ૪૧૪
યાજકોટ અને ોયફંદય મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ ૪૯૪
યાજકોટ અને ોયફંદય મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૬૭
‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૭૦
યાજકોટ અને અભયેરી મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ ૩૪૦
યાજકોટ અને અભયેરી મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના ૧૪૮
યાજકોટ અને અભયેરી મજલ્લાભાં ટરે ક્ટય ખયીદીભાં વશામ/વફમવડીની અયજીઓ ૧૯૬
યાજકોટ અને અભયેરી મજલ્લાભાં ભનયેગા મોજનાભાં નાણાંની પાલણી ૬૮
યાજકોટ અને બાલનગય મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન ૩૧૮
યાજકોટ અને બાલનગય મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ ૨૭૮

રરીતબાઇ કગથયા ‘‘નર વે જર તક’’ અમબમાન વભમ ભમાટદાભાં ૂરં કયલા જરૂયી ગરાં રેલા અંગે ૩૬૦
અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) ૨૨૪
ભોયફી અને યાજકોટ મજલ્લાભાં આયટીઓ કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ ૨૦૦
ભોયફી અને યાજકોટ મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ ૩૯૧
યાજકોટ અને જાભનગય મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો ૪૯૦
યાજકોટ અને ભોયફી મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો ૧૫૨
યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ ૪૫૬
યાજ્મભાં ભગપી અને કાવના ોણક્ષભ બાલોભાં લધાયો ૭૧
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ળળીકાંત ંડ્યા ારનુય એ.આય.ટી.ઓ. ખાતે નલા નોંધામેર ડર ાઈલીંગ રામવન્વ 119
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અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (શેરો રદલવ) 213
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તાી મજલ્લાભાં ટરેરીઝ ભંડ ભાટે ભેર અયજીઓ 27
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વુયત મજલ્લાભાં મલજતેા ખેરાડીઓને વશામ આલા ફાફત 98
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બરૂચ અને નભટદા મજલ્લાભાં ગૌચય 468

બરૂચ અને નલવાયી મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ 176

બરૂચ મજલ્લાની ળાાઓ ફંધ/ભજટ કયલા ફાફત 271

બરૂચ મજલ્લાભાં ખેતી ાકને થમેર નુકવાન વાભે વશામ 35

બરૂચ મજલ્લાભાં જફંુવયના વાયોદ ગાભે ી.આઈ. ઈન્ડસ્ટર ીઝભાં બ્રાસ્ટ 415

વંતોકફેન અયોઠીમા કચ્છ અને ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં આયટીઓ કચેયીનંુ ભંજૂય ભશેકભ 134

કચ્છ અને ગાંધીનગય મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો 56

કચ્છ અને ાટણ મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ 280

કચ્છ અને ાટણ મજલ્લાભાં ગૌ અને ગૌલંળ ભાટે સ્ભળાન 342

કચ્છ અને ાટણ મજલ્લાભાં જતંુનાળક દલાઓના નભૂના 187

કચ્છ અને ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ખેડૂત ખાતેદાય ફનલા અંગેની પરયમાદો 459

કચ્છ અને ફનાવકાંઠા મજલ્લાભાં ગયીફ કલ્માણ ભેાનો ખચટ 320

જૂનાગઢ મજલ્લાભાં ઈમન્દયા ગાંધી નેળનર રડવેફીરીટી ેન્ળન સ્કીભ શેઠ ભેર અયજીઓ 397

વુમનરબાઇ ગાભીત એવ.ટી. મનગભ ાવેથી યાજ્મને રેલાની નીકતી યકભ 16

તાી અને નભટદા મજલ્લાભાં કામટયત આંગણલાડીઓ 324

તાી અને નભટદા મજલ્લાભાં ાકના યક્ષણ ભાટે તાયની લાડ ફનાલલા ભાટે વશામ 87

તાી અને વુયત મજલ્લાભાં ફાકી ાક લીભો 164

વુયત અને તાી મજલ્લાભાં ફેયોજગાય અંધજનો 458

તાી અને નલવાયી મજલ્લાભાં ઘયથાના ્રોટની ભેર અયજીઓ 395

તાી અને વુયત મજલ્લાભાં ગેયકામદેવય ોલ્ટર ીપાભટ 490

તાી અને વુયત મજલ્લાભાં ગૌચયની જભીન ય મજગંા પાભટ 284

વુભનફેન ચૌશાણ ગોધયા ફજાય વમભમતને વીધી લેચાણ વ્મલસ્થા ઊબી કયલાની મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ 176

ંચભશાર મજલ્લાભાં ભાનલરદન યોજગાયી 113
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ંચભશાર મજલ્લાભાં વંકમરત ડેયી મલકાવ મોજના 261
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વુયેળબાઈ ટેર અનંત નેળનર મુમનલમવટટીભાં ટેબ્રેટ મલતયણ ાછ ખચટ 298
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અયલલ્લી મજલ્લાભાં ટરેરીઝ ભંડ ભાટે ભેર અયજીઓ 48

વોમજત્રા ખાતે નલી કોટટ  મફલ્ડીંગના ફાંધકાભ ભાટે લશીલટી ભંજૂયી 253

વી. કે. યાઉરજી અંદાજત્ર ઉય વાભાન્મ ચચાટ (ફીજો રદલવ) 348

ળશેયા તારુકાભાં ૧૪ભા નાણાંચ અંતગટત પાલેર ગ્રાંટ 301

ંચભશાર મજલ્લાભાં રેફ્ટ આઉટ ફેમનરપળયીઝ કુટંુફો ભાટે વ્મમક્તગત ળૌચારમ 55

ગોધયા ફજાય વમભમતએ વીધી લેચાણ વ્મલસ્થા ઊબી કયલાની મોજના શેઠ ભંજૂય યકભ 187

ંચભશાર મજલ્લાભાં વંકમરત ડેયી મલકાવ મોજના ૨૫૬
ંચભશાર મજલ્લાભાં ભાનલરદન યોજગાયી 133

ંચભશાર મજલ્લાભાં વંકટ ભોચન મોજના શેઠ ભેર અયજીઓ 415

વી.જ.ે ચાલડા યાજ્મભાં ફાંધકાભ ભજૂયોના લેલ્પેય પંડભાં વેવની જભા યકભ 471
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