
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
સોમિાર, ૧૫મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ 

જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય માંત્રીશ્રી : િૃવિ, ગ્રામ વિિાસ, િાહન વ્યિહાર 

(૨) માનનીય માંત્રીશ્રી : અન્ન, નાગકરિ પુરિઠો અને ગ્રાહિોની બાબત, િુટીર ઉદ્યોગ, છાપિામ અને લેખન સામગ્રી 

(૩) માનનીય માંત્રીશ્રી : પ્રિાસન, મત્સ્યોદ્યોગ 

(૪) માનનીય માંત્રીશ્રી 

(રાજ્યિક્ષા) (્િતાંત્ર હિાલો) 

: સહિાર, રમત-ગમત યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવતઓ 

 
૧ 

બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા ડર ાઈિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૪૪૪૦ શ્રી પૂર્ણેશ મોદી (સુરત પશ્ર્વિમ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
નવા ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ 
૬,૦૯૦ નવા ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૮૦.૬૪ લાખની 
આવક થઈ. 

--------- 
૨ 

રાજિોટ વજલ્લામાાં ખાતેદાર ખેડૂત અિ્માત િીમાની સહાય અરજીઓ 

* ૧૩૭૨૮ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજકોટ 
શ્ર્વજલ્લામાાં સને ૨૦૧૮ના વર્ષમાાં ખાતેદાર ખેડૂત અકથમાત 
વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) ૧૩૨ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૮૩ અરજીઓ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૩) રૂ.૮૩.૦૦/- લાખ. 

--------- 
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૩ 
નમમદા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૭૦૪૦ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર નમષદા અને છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી, 

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  
૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ  
૨૦૧૮-૧૯ 

િુલ 

૧ નમષદા ૨૦૨ ૧૬૨ ૩૬૪ 

૨ છોટાઉદેપુર ૫૪૭ ૪૦૭ ૯૫૪ 

િુલ ૭૪૯ ૫૬૯ ૧૩૧૮ 
 

 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૪૫ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૧,૧૫,૪૩૧/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 

(૨) રૂ.૨,૪૫,૫૫૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

(૩)   રૂ.૯,૬૨,૧૨૪/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૪)   ૨૧ (એકવીસ) પરવાના મોફુક કરવામાાં આવેલ છે. 

(૫)   ૨ (બે) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં આવેલ 
નથી. 

--------- 

૪ 
રાજુલા, જાફરાબાદ અને ખાાંભા તાલુિામાાં પેિેજીંગ અને પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ ન હોિા બાબત 

* ૧૬૯૯૭ શ્રી અાંબરીિ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ અમરેલી 
શ્ર્વજલ્લાના રાજુલા, જાફરાબાદ અને ખાાંભા તાલુકામાાં મત્સથય 
ઉત્સપાદનના પેકેજીંગ અને પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ ન હોવાના કારણે 
માછીમારોને દૂરના થથળે પેકેજીંગ અને પ્રોસેસીંગ કરવા જવુાં પડે 
છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત તાલુકાઓમાાં પેકેજીંગ અને 
પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ થથપાય તે માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં શી કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી? 

  (૨) રાજ્યમાાં દરરયાઈ સાધનો પૂરા  પાડવા અન્ય પૂવષ 
જરૂરી સવલતો પૂરી પાડવા અાંગેની યોજના હેઠળ મત્સથયોદ્યોગ 
સહકારી માંડળીઓ દ્વારા નવા પ્રોસેસીંગ યુશ્ર્વનટની થથાપના 

કરવા માટેનો ઘટક અમલમાાં છે. આ યોજનામાાં પ્રોસેસીંગ 
યુશ્ર્વનટની  થથાપના માટેની યુશ્ર્વનટ કોથટ રૂ.૧૦૦૦.૦૦ લાખના 
૫૦% રૂ.૫૦૦.૦૦ લાખ અથવા ખરેખર ખચષની સામે મહિમ 
રૂ.૫૦૦.૦૦ લાખની સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૫ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ  

* ૧૬૯૯૦ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમરેલી અને ભાવનગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી, 

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭-૧૮ 
િિમ  

૨૦૧૮-૧૯ 
િુલ 

૧ અમરેલી ૪૧ ૬૭ ૧૦૮ 

૨ ભાવનગર ૨૯૩ ૩૧૫ ૬૦૮ 

િુલ ૩૩૪ ૩૮૨ ૭૧૬ 
 

 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૧૫૭ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૯,૩૪,૦૫૧/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 

(૨) રૂ.૨,૦૩,૫૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

(૩)  રૂ.૨૫,૬૮,૬૪૭/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪)  ૨૯ (ઓગણત્રીસ) પરવાના મોફુક કરવામાાં આવેલ છે. 
(૫)  ૧૮ (અઢાર) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૬)  ૯ (નવ) કોટષ કેસ 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૩) ૫ (પાાંચ) વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૬ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા માટે મળેલ અરજીઓ 

* ૧૬૯૦૭ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ બનાસકાાંઠા 
અને કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) મળેલ અરજીઓ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

બનાસકાાંઠા ૧૮૫ ૦ ૧૮૫ 

કચ્છ ૩૭૪ ૦ ૩૭૪ 

િુલ ૫૫૯ ૦ ૫૫૯ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 
શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર કરેલ અરજીઓઃ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 
તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

બનાસકાાંઠા ૨૬ ૧૫૯ ૦ ૦ ૨૬ ૧૫૯ 

કચ્છ ૪૯ ૦ ૬ ૦ ૫૫ ૦ 

િુલ ૭૫ ૧૫૯ ૬ ૦ ૮૧ ૧૫૯ 

નોંધઃ મળેલી કુલ   અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-
પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 
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 વધુમાાં, અગાઉના વર્ષની અરજી કેરી-ફોરવડષના કાન્સેપ્ટ 

અન્વયે પછીના વર્ષમાાં માંજૂર થયેલ છે. 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ચૂકવેલ સહાયઃ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

ચુિિાયેલ 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

બનાસકાાંઠા ૧૦૩.૪૩ ૦.૦૦ ૧૦૩.૪૩ 

કચ્છ ૧૯૩.૦૭ ૦.૦૦ ૧૯૩.૦૭ 

િુલ ૨૯૬.૫૦ ૦.૦૦ ૨૯૬.૫૦  
--------- 

૭ 
તાપી વજલ્લામાાં આકદજાવત વિ્તાર પેટા યોજના 

* ૧૩૭૨૪ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આરદજાશ્ર્વત શ્ર્વવથતાર પેટા યોજના અાંતગષત તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં કુલ 

કેટલા કે્ષત્રીય શ્ર્વનદશષન ગોઠવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) ૨૦૮૬ 

 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે, અને   (૨) રૂ. ૮૩,૪૩,૭૦૦/- 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 

--------- 

૮ 
પાટર્ણ એ.આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૨૮ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા 
વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૨૪,૯૭૫ નવા 
વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા.  

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ? 

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ. ૧૮.૭૯ 
કરોડની આવક થઈ. 

--------- 

૯ 
દાહોદ વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૭૦૧ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી 
માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ  અને વસુલાત વૃશ્ર્વિ સહાય આપવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૫ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૩,૨૦,૧૦૦/- 
--------- 
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૧૦ 
ખેડા અને નિસારી વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ  

* ૧૭૦૨૩ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ખેડા અને નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી, 

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭-૧૮ 
િિમ  

૨૦૧૮-૧૯ 
િુલ 

૧ ખેડા ૩૭૪ ૮૭૯ ૧૨૫૩ 

૨ નવસારી ૨૪૬ ૧૮૪ ૪૩૦ 

િુલ ૬૨૦ ૧૦૬૩ ૧૬૮૩ 
 

 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૬૨૨ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૬,૫૨,૧૮૨/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 

(૨) રૂ.૧૦,૧૧,૮૧૯/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

(૩)   રૂ.૧૬,૮૭,૨૩૫/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૪)  ૧૨ (બાર) પરવાના મોફુક કરવામાાં આવેલ છે. 

(૫)   ૫ (પાાંચ) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં આવેલ 
નથી. 

--------- 

૧૧ 
પાટર્ણ અને મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૬૯૧૯ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (શ્ર્વસધ્ધપુર) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાટણ અને મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 

કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાટણ અને મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત 

રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના કોઈ જથ્થાનો નાશ, બગાડ થયેલ નથી. 

 (૨) તેના કારણો શાાં છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શાાં પગલા લીધા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીયે ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનોમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા 
પાડતા સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા 
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શ્ર્વનગમ દ્વારા શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી 

જીલ્લાઓ તેમની જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી 
કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 
બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 

દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 

ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 

થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક જીલ્લામાાં નાયબ જીલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા જીલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૧૨ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ટરે લીઝ માંડપમાાં સહાય 

* ૧૩૭૩૮ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વેલાવાળા શાકભાજી પાકોના વાવેતર માટે ટરેલીઝ 
માંડપમાાં રાજય સરકાર દ્વારા સહાય આપવામાાં આવે છે તે 
હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં 
કેટલા લાભાથીઓને કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) લાભાથીઓની સાંખ્યાઃ ૭૧૦ 
ચૂકવેલી સહાયઃ રૂ ૧૮૨.૯૬ લાખ (અાંકે રૂશ્ર્વપયા એક 
સો બ્યાસી લાખ છન્ુાં હજાર પૂરા) 

--------- 

૧૩ 
અમદાિાદ અને મહીસાગર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૪૧ શ્રી કહમ્મતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમદાવાદ અને મહીસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ 

મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તા.૦૧-૦૬-
૨૦૧૭થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન બીપીએલ યાદીમાાં 
સમાવેશ કરવા માટે અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં ૭ (સાત) અને 

મરહસાગર શ્ર્વજલ્લામા ૩૬(છત્રીસ) અરજીઓ મળી, જ્યારે  
૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટે અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં અને 
મરહસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં એકપણ અરજી મળી નથી. 

 (૨) તે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને  

  (૨)   તે પૈકી અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં ૭ (સાત) કુટુાંબો અને 
મરહસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૩૬ (છત્રીસ) કુટુાંબોનો બીપીએલ યાદીમાાં 
સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) બાકીના કુટુાંબોને ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) બાકીના કુટુાંબોનો સમાવેશ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત 
થતો નથી. 

--------- 

૧૪ 
ખેડા વજલ્લામાાં બી.પી.એલ િુટુાંબો માટે વ્યવતતગત શૌચાલયો 

* ૧૪૩૮૬ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર કેટલા 
બી.પી.એલ કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વક્તગત શૌચાલય બનાવવામાાં 
આવ્યા, અને  

  (૧) ખેડા શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર નીચે 
મુજબ બી.પી.એલ કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વક્તગત શૌચાલય 
બનાવવામાાં આવ્યા. 

(સાંખ્યામાાં) 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ ગળતેિર ૨૭ ૦ ૨૭ 

૨ કપડવાંજ ૪૯૪ ૦ ૪૯૪ 
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૩ કઠલાલ ૧ ૦ ૧ 

૪ ખેડા ૦ ૦ ૦ 

૫ મહુધા ૦ ૦ ૦ 

૬ માતર ૩૮૨ ૦ ૩૮૨ 

૭ મહેમદાવાદ ૨૦ ૦ ૨૦ 

૮ નડીઆદ ૦ ૦ ૦ 

૯ ઠાસરા ૨૦ ૦ ૨૦ 

૧૦ વસો ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૯૪૪ ૦ ૯૪૪ 
 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવ્યો. 
   (રૂા.લાખમાાં) 

ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ ગળતેિર ૩.૨૪ ૦ ૩.૨૪ 

૨ કપડવાંજ ૫૯.૨૮ ૦ ૫૯.૨૮ 

૩ કઠલાલ ૦.૧૨ ૦ ૦.૧૨ 

૪ ખેડા ૦ ૦ ૦ 

૫ મહુધા ૦ ૦ ૦ 

૬ માતર ૪૫.૮૪ ૦ ૪૫.૮૪ 

૭ મહેમદાવાદ ૨.૪૦ ૦ ૨.૪૦ 

૮ નડીઆદ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

૯ ઠાસરા ૨.૪૦ ૦ ૨.૪૦ 

૧૦ વસો ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૧૩.૨૮ ૦ ૧૧૩.૨૮  
--------- 

૧૫ 
સાબરિાાંઠા અને બનાસિાાંઠા વજલ્લાની ચેિપો્ટો ઉપર ઓિરલોડ િાહન ચાલિો પાસેથી દાંડ િસૂલ િરિા બાબત 

* ૧૫૩૨૧ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

સાબરકાાંઠા અને બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લાની ચેકપોથટ ઉપર 
ઓવરલોડ વાહન ચાલકો પાસેથી વર્ષવાર કેટલો દાંડ વસૂલ 
કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

સાબરકાાંઠા અને બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લાની ચેકપોથટો ઉપર 
ઓવરલોડ વાહન ચાલકો પાસેથી વર્ષવાર નીચે મુજબ દાંડ 
વસૂલ કરવામાાં આવ્યો. 

 

બનાસિાાંઠા સાબરિાાંઠા 

ચેિ પો્ટનુાં નામ િિમિાર િસુલ િરેલ દાંડ  (રૂ. લાખમાાં)  

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં કોઈ 

આર.ટી.ઓ ચેકપોથટ કાયષરત 

નથી. ગુાંદરી ૧૧૩.૧૬ ૮૪.૮૬ 

થાવર ૧૨.૬૬ ૮.૭૦ 

ખોડા-થરાદ ૧૦૦.૩૭ ૭૨.૦૦ 

અમીરગઢ ૭૮.૧૯ ૪૩.૦૧ 

અાંબાજી ૧.૮૫ ૨.૮૮ 

િુલ દાંડ (રૂ. લાખમાાં) ૩૦૬.૨૩ ૨૧૧.૪૫ 
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 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં આ ચેકપોથટો ઉપર 

ગેરરીશ્ર્વત સાંદભે સરકારને કેટલી ફરીયાદો મળી, અને  

  (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં આ ચેકપોથટ ઉપર 

ગેરરીશ્ર્વત સાંદભે સરકારને નીચે મુજબ ફરીયાદો મળી. 

બનાસિાાંઠા સાબરિાાંઠા 
ચેિ પો્ટનુાં નામ ફરીયાદની સાંખ્યા સાબરકાાંઠા 

શ્ર્વજલ્લામાાં કોઈ 
આર.ટી.ઓ 
ચેકપોથટ કાયષરત 
નથી. 

ગુાંદરી-થાવર ૧ 

ખોડા-થરાદ ૨ 

અમીગરગઢ ૧ 

અાંબાજી ૦  

 (૩) મળેલ ફરીયાદ સાંદભે શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી?   (૩) મળેલ ફરીયાદો પૈકી ગુાંદરી-થાવર, અમીરગઢની 
દરેકની એક અને ખોડા-થરાદની બે પૈકીની એક ફરીયાદ અાંગે 
તપાસ કરાવતા તેમાાં તથ્ય જણાયેલ નથી. ખોડા થરાદની 

અન્ય એક ફરીયાદ અાંગેની કાયષવાહી હાલ ચાલુમાાં છે. 
--------- 

૧૬ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયમક્રમ અાંતગમત તાલીમ 

* ૧૩૭૩૨ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કૃશ્ર્વર્લક્ષી કૌશલ્ય શ્ર્વવકાસ તાલીમ કાયષક્રમ અાંતગષત ભરૂચ 
શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથથાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીધો, 
અને  

  (૧) ૧૩૨૦ ખેડૂતો 

 (૨) તે પૈકી કેટલા મરહલા તાલીમાથી અને પુરૂર્ 
તાલીમાથીઓએ ભાગ લીધો? 

  (૨) ૬૬૦ મરહલા અને ૬૬૦ પુરુર્ તાલીમાથીઓ. 

--------- 

૧૭ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૭૦૩ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી 
માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ અને વસૂલાત વૃશ્ર્વિ સહાય આપવામાાં 
આવેલ છે, અને   

  (૧) ૬૦ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૩૫,૮૮,૬૦૦/- 

--------- 

૧૮ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ટરે તટર સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૩૭૧૭ ડૉ. નીમાબેન આચાયમ (ભૂજ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં ટરે ક્ટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં ટરે કટરમાાં સહાય મેળવવા માટે નીચે 
મુજબ તાલુકાવાર અરજીઓ મળેલ છે. 
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િચ્છ 
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 
૧ અબડાસા ૨૦૮ 
૨ અાંજાર ૨૮૩ 
૩ ગાાંધીધામ ૧૪ 
૪ નખત્રાણા ૧૬૮ 
૫ ભચાઉ ૬૧૫ 
૬ ભુજ ૩૪૩ 
૭ માાંડવી ૨૪૨ 
૮ મુાંદ્રા ૧૧૭ 
૯ રાપર ૯૫૫ 

૧૦ લખપત ૪૩ 
િુલ ૨૯૮૮ 

 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં કેટલા રૂશ્ર્વપયાની 
સહાય ચૂકવી, અને  

 (૨) ઉકત પૈકી કુલ ૧૭૫૩ અરજીઓમાાં કુલ `૮૮૪.૮૫ 
લાખ સહાય ચુકવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તે પૈકી કેટલી અરજીઓ પડતર છે?   (૩) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ સહાય ચૂકવવા પાત્ર કોઈ પણ અરજી 
પડતર નથી. 

--------- 

૧૯ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી ફસલ િીમા યોજના હેઠળ દાિા આખરીિરર્ણની િાયમિાહી 

* ૧૭૩૭૭ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : ૧૪મી ગુ.શ્ર્વવ.સ. ના પ્રથમ સત્રમાાં તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ 
થયેલ *પ્રશ્ન ક્રમાાંક ૧૯૦૧ (અગ્રતા-૧૦૯) ના અનુસાંધાને માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં જુલાઈ-૨૦૧૭માાં આવલે 
ભયાનક પુરમાાં પાક ધોવાણ થયેલા ૧૪ તાલુકામાાં પ્રધાનમાંત્રી 
ફસલ વીમા યોજના હેઠળ દાવા આખરીકરણની કાયષવાહી 
તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૮ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ચાલુ હતી તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) હા, 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

દાવાનુાં આખરીકરણ કરી તાલુકાવાર, કયા પાકમાાં ધોવાણગ્રથત 
ખેડૂતોને કેટલો પાક વીમો ચુકવવામાાં આવ્યો છે, 

  (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ શ્ર્વજલ્લાના ૧૪ તાલુકાઓ પૈકી ધાનેરા 

તાલુકામાાં થથાશ્ર્વનક આપશ્ર્વિ અન્વયે પ્રધાનમાંત્રી ફસલ વીમા 
યોજના હેઠળ નીચે મુજબ દાવાઓ ચૂકવવામાાં આવેલ છે. 

તાલુિા પાિ ચૂિિાયેલ 
દાિાની રિમ 

(રૂ.) 

ધાનેરા મગફળી ૬૩,૧૭,૯૫૪ 

બાજરા ૮,૧૮,૦૫૮ 

રદવેલા ૩,૧૦,૯૯૩ 

િુલ ૭૪,૪૭,૦૦૫  

 (૩) આવા અસરગ્રથત પાક ધોવાણ થયેલા કેટલા ઉક્ત 
ખેડૂતોને પાક વીમો ચુકવવાનો બાકી છે અને તેના શાાં કારણો 

છે, અને  

  (૩) થથાશ્ર્વનક આપશ્ર્વિ અન્વયે ઉક્ત ચૂકવાયેલ દાવાઓ 
શ્ર્વસવાયના ચૂકવવાપાત્ર દાવાઓની આખરીકરણની કાયષવાહી 

વીમા કાંપની દ્વારા પ્રગશ્ર્વતમાાં છે. 

(૪)   બાકી અસરગ્રથત ખેડૂતોને ક્યાાં સુધીમાાં ચુકવવામાાં 
આવનાર છે? 

   (૪)    સાંબાંશ્ર્વધત વીમા કાંપની દ્વારા દાવા આખરીકરણની 
કાયષવાહી પૂણષ થયેથી ચુકવવાપાત્ર દાવા ચૂકવવામાાં આવશે. 

--------- 
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૨૦ 
ગાાંધીનગર ખાતે ટુરીઝમ થીમપાિમ  બનાિિાનુાં આયોજન 

* ૧૬૯૩૧ ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉિર) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ગાાંધીનગર ખાતે 
ટુરીઝમ થીમપાકષ  બનાવવાનુાં આયોજન કરેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) ના જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ઉક્ત કામગીરી કયા 
તબકે્ક છે, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) કેટલા ખચે ઉક્ત કામગીરી પૂણષ કરવામાાં આવશે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૧ 
જાંબુસર તાલુિામાાં ગેરિાયદેસર રીતે અન્ય જગ્યાએ ચાલતા મત્સ્ય તળાિ 

* ૧૭૦૪૨ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ભરૂચ શ્ર્વજલ્લાના 
જાંબુસર તાલુકામાાં આવેલ મત્સથય તળાવો હદશ્ર્વનશાન શ્ર્વવના 
માંજૂર થયેલ જગ્યાને બદલે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે તે હકીકતથી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ભરૂચ શ્ર્વજલ્લાના 
જાંબુસર તાલુકામાાં આવેલ મત્સથય તળાવો હદશ્ર્વનશાન શ્ર્વવના 
માંજૂર થયેલ જગ્યાને બદલે અન્ય જગ્યાએ ચાલતા નથી. 

 (૨) જો હા, તો ગેરકાયદેસર રીતે અન્ય જગ્યાએ ચાલતા 
મત્સથય તળાવના માશ્ર્વલકો સામે ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
શુાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ?  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 
૨૨ 

સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 
* ૧૬૯૪૬ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  

વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 
િિમમાાં િિમિાર સુરેન્રનગર અને બોટાદ 

વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ 
િરિા માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

સુરેન્દ્રનગર ૬૯ ૪૩ 

બોટાદ ૫૨ ૪૯ 

  
 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 

યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  

વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટાંબોની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

સુરેન્દ્રનગર ૧૦ ૦૦ 

બોટાદ ૦૪ ૦૩  
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 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૩) સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૧૭ અરજીઓ પરત્સવ ે

શ્ર્વનયમાનુસાર કાયષવાહી કરવામાાં આવશે. જ્યારે ૮૫ 
અરજીઓનો ૨૧ થી ૫૨ ના થકોરમાાં સમાવેશ કરેલ છે અને 
બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં કુટુાંબોને સમાવેશ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો 
નથી, પરાંતુ ૯૪ અરજીઓના કુટુાંબ પાત્રતા ધરાવતા ના હોઈ રદ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૩ 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૭૦૩૦ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પર્ણદા (દાહોદ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં  
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ અને છોટા-ઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના કોઈ જથ્થાનો નાશ, બગાડ થયેલ 
નથી. 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 

શા પગલાાં લીધા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે ? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 

મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે. જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતમુુકત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીએ ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણૂાંક ટેન્ડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ 
દ્વારા શ્ર્વનમણૂાંક કરવામાાં આવે છે. જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ 
તેમની જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 
બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 
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 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 

ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયશ્ર્વમત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણૂાંક 
ટેન્ડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફયુમીગેશનની 
પ્રરક્રયા દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન 
અટકાવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલા બેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુકત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી તે 
માટે FIFO (First in First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉકત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૪ 
બનાસિાાંઠા અને મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં અનાજના જથ્થાનુાં વિતરર્ણ 

* ૧૭૮૬૯ શ્રી વજજે્ઞશિુમાર મેિાર્ણી (વડગામ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ બનાસકાાંઠા 
અને મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં રાષ્ટ્ર ીય અન્ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ 
(મા અન્પૂણાષ યોજના) હેઠળ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા 
લાભાથીઓને અનાજનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ બનાસકાાંઠા અને 
મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં રાષ્ટ્ર ીય અન્ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(મા અન્પૂણાષ યોજના) હેઠળ છેલ્લા બે વર્ષમાાં નીચે મુજબ 
માશ્ર્વસક સરેરાશ લાભાથીઓને અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 બનાસકાાંઠા-૨૨,૧૬,૩૦૧ માશ્ર્વસક સરેરાશ 

લાભાથી 

 મહેસાણા- ૧૪,૫૫,૯૩૧ માશ્ર્વસક સરેરાશ લાભાથી 

 (૨) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ઉકત બે શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર કેટલા અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં, 
અને 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠામાાં કુલ ૨૬૩૦૪૦.૨૧ મે.ટન તથા મહેસાણામાાં કુલ 
૧૭૦૫૧૦.૭૨ મે.ટન અનાજનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
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  તા.૦૧-૫-૨૦૧૭ થી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ 

સુધીના બે વર્ષનુાં શ્ર્વજલ્લાવાર/તાલુકાવાર અનાજના જથ્થાના 
શ્ર્વવતરણનુાં પત્રક આ સાથે સામેલ છે. 

પત્રિ 
વજલ્લોઃ બનાસિાાંઠા 

તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૭ થી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ સુધી વિતરર્ણ િરાયેલ અનાજના 
જથ્થાનુાં વજલ્લા/તાલુિાિાર પત્રિ 

આાંિડા મ.ેટનમાાં 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ઘઉં ચોખા િુલ અનાજ 

૧ વાવ ૯૮૪૨.૩૭ ૪૪૮૪.૩૫ ૧૪૩૨૬.૭૨ 

૨ થરાદ ૧૫૫૫૪.૧૨ ૭૧૨૦.૭૩ ૨૨૬૭૪.૮૪ 

૩ ધાનેરા ૧૧૭૮૮.૭૬ ૫૪૦૨.૧૭ ૧૭૧૯૦.૯૩ 

૪ દાાંતીવાડા ૮૩૯૩.૩૧ ૩૭૮૮.૯૮ ૧૨૧૮૨.૨૯ 

૫ અમીરગઢ ૮૩૧૩.૯૭ ૩૭૯૩.૮૫ ૧૨૧૦૭.૮૧ 

૬ દાાંતા ૧૩૫૨૮.૬ ૬૧૬૭.૦૫ ૧૯૬૯૫.૬૪ 

૭ વડગામ ૧૫૩૬૩.૬૧ ૬૯૬૮.૭૫ ૨૨૩૩૨.૩૬ 

૮ પાલનપુર ૨૪૪૪૩.૨ ૧૧૧૩૭.૧૯ ૩૫૫૮૦.૩૯ 

૯ ડીસા ૨૬૪૬૪.૦૬ ૧૨૦૩૨.૨૯ ૩૮૪૯૬.૩૫ 

૧૦ દીયોદર ૯૧૨૬.૮૫ ૪૧૩૮.૦૪ ૧૩૨૬૪.૮૮ 

૧૧ ભાભર ૭૭૧૦.૬૮ ૩૪૮૨.૨૭ ૧૧૧૯૨.૯૪ 

૧૨ કાાંકરેજ ૧૬૬૦૯.૪૬ ૭૫૩૫.૭૨ ૨૪૧૪૫.૧૮ 

૧૩ લાખણી ૭૭૪૧.૩૯ ૩૫૩૫.૦૫ ૧૧૨૭૬.૪૫ 

૧૪ સૂઈગામ ૫૮૮૫.૨૮ ૨૬૮૮.૧૩ ૮૫૭૩.૪૧ 

િુલ ૧૮૦૭૬૫.૬૬ ૮૨૨૭૪.૫૫ ૨૬૩૦૪૦.૨૧ 

વજલ્લોઃ મહેસાર્ણા 

તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૭ થી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ સુધી વિતરર્ણ િરાયેલ અનાજના 
જથ્થાનુાં વજલ્લા/તાલુિાિાર પત્રિ 

આાંિડા મ.ેટનમાાં 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ઘઉં ચોખા િુલ અનાજ 

૧ સતલાસણા ૬૦૧૫.૧ ૨૭૭૪.૨૭ ૮૭૮૯.૩૬ 

૨ ખેરાલ ુ ૭૯૮૩.૭૧ ૩૬૯૫.૬ ૧૧૬૭૯.૩૨ 

૩ ઉંઝા ૯૩૧૨.૦૭ ૪૩૦૭.૮૬ ૧૩૬૧૯.૯૩ 

૪ શ્ર્વવસનગર ૧૫૨૪૪.૮ ૭૦૪૫.૫૮ ૨૨૨૯૦.૩૮ 

૫ વડનગર ૯૫૮૩.૯૫ ૪૪૫૩.૩૧ ૧૪૦૩૭.૨૬ 

૬ શ્ર્વવજાપુર ૧૮૩૦૬.૯૧ ૮૪૭૦.૩૫ ૨૬૭૭૭.૨૫ 

૭ મહેસાણા ૨૨૩૬૭.૯૧ ૧૦૨૯૬.૮૭ ૩૨૬૬૪.૭૮ 

૮ બેચરાજી ૫૭૬૫.૨૩ ૨૬૬૧.૯૩ ૮૪૨૭.૧૬ 

૯ કડી ૧૭૦૯૯.૪૬ ૭૯૨૯.૬૫ ૨૫૦૨૯.૧૧ 

૧૦ જોટાણા ૪૯૨૬.૩૬ ૨૨૬૯.૮૨ ૭૧૯૬.૧૭ 

િુલ ૧૧૬૬૦૫.૪૯ ૫૩૯૦૫.૨૩ ૧૭૦૫૧૦.૭૨  
 (૩) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ક્યા પ્રમાણ અને ભાવથી અનાજનુાં 
શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં ? 

  (૩) રાષ્ટ્ર ીય અન્ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩  
(મા અન્પૂણાષ યોજના) હેઠળ અનાજનુાં નીચે મુજબના 
સમયગાળા અને દશાષવેલ પ્રમાણ-ભાવથી શ્ર્વવતરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 

વિતરર્ણનો સમયગાળો િેટેગરી ઘઉં 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો (રૂ.) 

ચોખા 
(કિ.ગ્રા.) 

ભાિ પ્રવત 
કિલો (રૂ.) 

િુલ અનાજ 
(કિ.ગ્રા.) 

મે-૨૦૧૭ થી ઓકટોબર-૨૦૧૭ AAY (કાડષ  દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH (વ્યશ્ર્વકત દીઠ) ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

નવેમ્બર-૨૦૧૭ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ AAY (કાડષ  દીઠ) ૨૩.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૨.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH (વ્યશ્ર્વકત દીઠ) ૩.૦૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦૦ ૩.૦૦ ૫ 

માચષ-૨૦૧૮ થી એશ્ર્વપ્રલ-૨૦૧૯ AAY (કાડષ  દીઠ) ૨૫.૦૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૩.૦૦ ૩૫ 

PHH (વ્યશ્ર્વકત દીઠ) ૩.૫૦૦ ૨.૦૦ ૧.૫૦૦ ૩.૦૦ ૫ 
--------- 



15 

૨૫ 
માર્ણાિદર બજાર સવમવતને આધવુનિ બજારો ્થાપિાની યોજના 

* ૧૩૬૯૪ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં જૂનાગઢ શ્ર્વજલ્લાની માણાવદર બજાર સશ્ર્વમશ્ર્વતને આધુશ્ર્વનક 
બજારો થથાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૧) રૂ.૫૦.૦૦ લાખ. 

 (૨) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ એ અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે ? 

  (૨) રૂ.૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૬ 
તાપી વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુના 

* ૧૩૭૩૫ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જાંતુનાશક દવાઓના કેટલા નમૂના 
તાલુકાવાર લેવામાાં આવ્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

પત્રિ-૧ 
અ.નાં. તાલુિા િિમિાર લેિાયેલ નમુના 

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 
થી 

૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૮ 
થી 

૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ વ્યારા ૩૪ ૨૫ ૫૯ 

૨ સોનગઢ ૧૨ ૧૫ ૨૭ 

૩ ડોલવણ ૦ ૫ ૫ 

૪ વાલોડ ૧૬ ૨૦ ૩૬ 

૫ ઉચ્છલ ૪ ૩ ૭ 

૬ શ્ર્વનઝર ૧૪ ૧૭ ૩૧ 

૭ કુકરમુાંડા ૦ ૪ ૪ 

વજલ્લાનુાં િુલ ૮૦ ૮૯ ૧૬૯ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલા નમુના પ્રમાશ્ર્વણત થયા અને કેટલા 

નમુના શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૨) પ્રમાવર્ણત વબનપ્રમાવર્ણત 

  ૧૬૮        ૧ 

 (૩) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત નમુનાઓમાાં ગુણવિા શ્ર્વનયાંત્રણ 
અાંતગષત શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ?  

  (૩) જાંતુનાશક દવાઓના લીધેલ નમુના પૈકી ૧ શ્ર્વબન 
પ્રમાશ્ર્વણત નમુના માટે જવાબદારો સામે કોટષ  કેસ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૨૭ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૬૯૭ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભરૂચ શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ અને 
વસુલાત વૃશ્ર્વધ્ધ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૬૬ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?    (૨) રૂ.૪૫,૦૧,૦૦૦/- 

--------- 
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૨૮ 
રાજ્ય માછીમારોને બાયોમેટર ીિ િાડમ  આપિા બાબત 

* ૧૩૭૫૫ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દરરયામાાં માછીમારોની ઓળખ પ્રથથાશ્ર્વપત કરવા 
માટે રાજ્યમાાં કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની પરરશ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
રાજ્યના કેટલા માછીમારોને બાયોમેટર ીક કાડષ  આપવામાાં આવેલ 
છે ? 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની પરરશ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યના 
૧,૬૮,૮૯૫ માછીમારોને બાયોમેટર ીક કાડષ  આપવામાાં આવેલ 
છે.  

--------- 

૨૯ 
િલસાડ વજલ્લામાાં આકદજાવત વિ્તાર પેટા યોજના 

* ૧૩૭૨૧ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

આરદજાશ્ર્વત શ્ર્વવથતાર પેટા યોજના અાંતગષત વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં કુલ 
કેટલા કે્ષત્રીય શ્ર્વનદશષન ગોઠવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) ૧૯૬૧ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે, અને   (૨) રૂ.૭૮,૪૪,૦૦૦/- 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે ?    (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 

--------- 

૩૦ 
િિાાંટ તાલુિા મથિમાાં અનાજના જથ્થામાાં ઘટ/ચોરીની ફકરયાદ 

* ૧૬૫૧૧ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છોટા ઉદેપુર 
શ્ર્વજલ્લાના કવાાંટ તાલુકા મથકમાાં નાગરરક પુરવઠાના ઘઉં તથા 

ચોખાની ઘટ તથા ચોરી અાંગે થયેલ ફરરયાદ અાંગે સરકાર વાકેફ 
છે કે કેમ, 

  (૧) સદર બાબતથી સરકાર વાકેફ છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત ચોરી અને ઘટ અાંગે સરકાર દ્વારા 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) જવાબદાર અશ્ર્વધકારી/કમષચારી સામે ખાતાકીય 
તપાસની કાયષવાહી ચાલુમાાં છે. 

 (૩) ઉકત ચોરીમાાં કેટલા અનાજના જથ્થાની ચોરી અને 
ઘટમાાં કેટલા જથ્થાની ઘટ સામે આવી ? 

  (૩) (૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ના રોજ ભૌશ્ર્વતક 
ચકાસણી તથા બીજા કવાટષના ઓરડટ દરમ્યાન જણાયેલ ઘટ. 

જર્ણસી ઘટ (કિિ.માાં.) રીમાિમસ 

ચોખા ૬૭.૦૦ જવાબદાર કમષચારીને ફરજ મોકુફી 
હેઠળ ઉતારેલ તેમજ ખાતાકીય 
તપાસ ચાલુમાાં છે. (જવાબદાર 
કમષચારીનુાં અવસાન થયેલ છે.) 

ખાાંડ ૫૮.૦૦ 

  (૨) તા.૧૮-૦૪-૨૦૧૮ની પરરશ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
જણાયેલ અસામાયન્ય ઘટ. 

જર્ણસી ઘટ (કિિ.માાં.) રીમાિમસ 

ઘઉં ૪૨૧.૦૦ જવાબદાર અશ્ર્વધકારી/કમષચારી 
સામે ખાતાકીય તપાસની 
કાયષવાહી ચાલુમાાં છે 

ચોખા ૪૯૧.૫૦ 

ખાાંડ ૧૮.૦૦  
--------- 
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૩૧ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૬૯૦૪ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર બનાસકાાંઠા અને કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી, 

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  
૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ 
૨૦૧૮-૧૯ 

િુલ 

૧ બનાસકાાંઠા ૮૦૮ ૧૧૬૯ ૧૯૭૭ 

૨ કચ્છ ૯૭ ૨૭૬ ૩૭૩ 

િુલ ૯૦૫ ૧૪૪૫ ૨૩૫૦ 
 

 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૧૭૬ દુકાનદારો  સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 
(૧) રૂ.૨૪,૯૫૨/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) રૂ.૧,૦૯,૭૫૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત કરવામાાં 
 આવેલ છે. 
(૩) રૂ.૩૨,૭૨,૩૭૫/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪) ૫ (પાાંચ) પરવાના મોફુક કરવામાાં આવેલ છે. 
(૫) ૨(બે) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં આવેલ 
નથી. 

--------- 
૩૨ 

તાપી વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુના 
* ૧૩૭૧૮ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જાંતુનાશક દવાઓના કેટલા નમુના 
તાલુકાવાર લેવામાાં આવ્યા, 

  (૧) પત્રક ૧ મુજબ 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલા નમુના પ્રમાશ્ર્વણત થયા અને કેટલા 
નમુના શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૨) પ્રમાશ્ર્વણત  શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત 
  ૧૬૮           ૧ 

 (૩) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત નમુનાઓમાાં ગુણવિા શ્ર્વનયાંત્રણ 
અાંતગષત શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૩) જાંતુનાશક દવાઓના લીધેલ નમુના પૈકી ૧ શ્ર્વબન 
પ્રમાશ્ર્વણત નમુના માટે જવાબદારો સામે કોટષ  કેસ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

અનુ. 
નાં. 

તાલુિા િિમિાર લેિાયેલ નમુના 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ વ્યારા ૩૪ ૨૫ ૫૯ 

૨ સોનગઢ ૧૨ ૧૫ ૨૭ 

૩ ડોલવણ ૦ ૫ ૫ 

૪ વાલોડ ૧૬ ૨૦ ૩૬ 

૫ ઉચ્છલ ૪ ૩ ૭ 

૬ શ્ર્વનઝર ૧૪ ૧૭ ૩૧ 

૭ કુકરમુાંડા ૦ ૪ ૪ 

વજલ્લાનુાં િુલ ૮૦ ૮૯ ૧૬૯ 

--------- 
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૩૩ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૪૯ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક 
દવાઓના લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ 
શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૧)  

અ.નુ. િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

સુરેન્રનગર બોટાદ 

૧ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ ૧ 

૨ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૬ ૨ 

 િુલ ૮ ૩ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા બનાવનાર 
કાંપની સામે સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૭ કોટષ કેસ કરેલ છે. અને  
૧ ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે, જ્યારે બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં  
૩ કોટષ કેસ કરેલ છે. 

--------- 

૩૪ 
માાંગરોળ તાલુિાના શેરીયાઝ બારા ખાતે જટેીની િામગીરી 

* ૧૫૮૬૯ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જૂનાગઢ 
શ્ર્વજલ્લાના માાંગરોળ તાલુકાના શેરીયાઝ બારા ખાતે માંજૂર થયેલ 
જટેીના કામની ટેન્ડર પ્રરક્રયા થઈ ગયેલ છે, છતાાં એજન્સી 
દ્વારા કામ શરૂ કરવામાાં આવેલ નથી તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો આ કામગીરી શરૂ ન થઈ શકવાના 
કારણો શા છે, અને 

  (૨) ટેન્ડર રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) આ કામગીરી ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે અને ક્યાાં 

સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવશે? 

  (૩) સદર કામગીરી NFDB ની સહાયથી હાથ ધરાનાર 

હતી. સદર કામગીરી ચાલુ ન થતાાં NFDB દ્વારા માંજૂરીના હુકમ 
રદ કરી આપેલ સહાય પરત લીધેલ છે. 

--------- 

૩૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં બાગાયત ખાતા દ્વારા સહાય 

* ૧૩૭૪૧ શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં ઘશ્ર્વનષ્ઠ ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટે 

બાગાયત ખાતા દ્વારા સહાય આપવામાાં આવે છે તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તે માટે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે ?  

  (૨) રૂ.૩,૯૧,૦૯,૭૮૪/- (અાંકે રૂશ્ર્વપયા ત્રણ કરોડ 
એકાણુાં લાખ નવ હજાર સાતસો ચોયાષસી પૂરા). 

--------- 



19 

૩૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ટરે લીઝ માંડપમાાં સહાય 

* ૧૩૭૩૭ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મશ્ર્વણનગર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વેલાવાળા શાકભાજી પાકોના વાવેતર માટે ટરેલીઝ 
માંડપમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા સહાય આપવામાાં આવે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં 
કેટલા લાભાથીઓને કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) લાભાથીઓની સાંખ્યા : ૭૧૦ 
  ચૂકવેલી સહાય         : રૂ.૧૮૨.૯૬ લાખ 
 (અાંકે રૂશ્ર્વપયા એક સો બ્યાસી 

 લાખ છનુ્ાં હજાર પૂરા) 
--------- 

૩૭ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૩૭ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (શ્ર્વવરમગામ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક 
દવાઓના લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ 
શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૧)  

અ.નુ. િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

અમદાિાદ ગાાંધીનગર 

૧ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૯ ૧ 

૨ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૨ ૩ 

 િુલ ૨૧ ૪ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા બનાવનાર 
કાંપની સામે અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં ૧૨ કોટષ કેસ કરેલ છે. અને  
૨ ની સામે પોલીસ ફરીયાદ દાખલ છે, ૨માાં ફેર-પૃથ્થકરણના 
શ્ર્વનણષય અથે નામદાર કોટષમાાં પેન્ડીંગ છે, અને ૫ ની સામે 
કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે, જ્યારે ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૩ કોટષ કેસ 

કરેલ છે, અને ૧ ની સામે કોટષ કેસની માંજુરી આપેલ છે. 
--------- 

૩૮ 
પાટર્ણ અને મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૬૯૧૭ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર પાટણ અને મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી, 

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  
૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ 
૨૦૧૮-૧૯ 

િુલ 

૧ પાટણ ૩૬૭ ૧૯૦ ૫૫૭ 

૨ મહેસાણા ૪૪ ૧૩૦ ૧૭૪ 

િુલ ૪૧૧ ૩૨૦ ૭૩૧ 
 

 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૪૦૩ દુકાનદારો  સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 
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(૧) રૂ.૧,૫૬,૪૫૬/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 

 આવેલ છે. 
(૨) રૂ.૮,૯૦,૩૫૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 

કરવામાાં  આવેલ છે. 
(૩) રૂ.૨૮,૪૦,૭૨૦/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪) ૮ (આઠ) પરવાના મોફુક કરવામાાં આવેલ છે. 
(૫) ૩ (ત્રણ) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં આવેલ 
નથી. 

--------- 

૩૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબો માટે વ્યવતતગત શૌચાલયો 

* ૧૪૩૮૩ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાર્ણી (ગારીયાધાર) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનગર જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
કેટલા બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલય 

બનાવવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ભાવનગર જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ 
બી.પી.એલ. કુાં ટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલયો બનાવવામાાં 

આવ્યા. 
(સાંખ્યામાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. િુાં ટુાંબો 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
બી.પી.એલ.  િુાં ટુાંબો 

િુલ 

૧ ભાવનગર ૧૦ ૦૨ ૧૨ 

૨ ગારીયાધાર ૦૧ ૦ ૧ 

૩ ઘોઘા ૦ ૦ ૦ 

૪ જસેર ૩૮ ૦ ૩૮ 

૫ મહુવા ૫૩ ૦ ૫૩ 

૬ પાલીતાણા ૫૬ ૦ ૫૬ 

૭ શ્ર્વસહોર ૦ ૦ ૦ 

૮ તળાજા ૫૪ ૧૦ ૬૪ 

૯ ઉમરાળા ૦૧ ૦ ૧ 

૧૦ વલ્લભીપુર ૦૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨૧૩ ૧૨ ૨૨૫ 
 

 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવ્યો. 
(રૂા.લાખમાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ ભાવનગર ૧.૨૦ ૦.૨૪ ૧.૪૪ 

૨ ગારીયાધાર ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ 

૩ ઘોઘા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ જસેર ૪.૫૬ ૦.૦૦ ૪.૫૬ 

૫ મહુવા ૬.૩૬ ૦.૦૦ ૬.૩૬ 

૬ પાલીતાણા ૬.૭૨ ૦.૦૦ ૬.૭૨ 

૭ શ્ર્વસહોર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૮ તળાજા ૬.૪૮ ૧.૨૦ ૭.૬૮ 

૯ ઉમરાળા ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ 

૧૦ વલ્લભીપુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િુલ ૨૫.૫૬ ૧.૪૪ ૨૭.૦૦  
--------- 
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૪૦ 
અમદાિાદ અને ખેડા વજલ્લામાાં પેટર ોલપાંપો ઉપર ભેળસેળ/િજન બાબતની તપાસો 

* ૧૫૮૦૨ શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ શહેર અને ખેડા શ્ર્વજલ્લામાાં કુલ કેટલા પેટર ોલપાંપો ઉપર 
ભેળસેળ તથા વજન બાબતની તપાસ કરવામાાં આવી, અને 

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં 

નામ 
ભેળસેળ 
અાંગેની 
તપાસની 
સાંખ્યા 

િજન અાંગેની 
તપાસની 
સાંખ્યા 

િુલ 

૧ અમદાવાદ 
શહેર 

૦૯ ૮૪૩ ૮૫૨ 

૨ ખેડા ૨૭ ૫૩૮ ૫૬૫ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલા પેટર ોલપાંપ ઉપર ક્ષશ્ર્વતઓ/ભેળસેળ 
પકડાઈ છે? 

  (૨)  
૧. કોઈ પણ પેટર ોલપાંપ ઉપર ભેળસેળ પકડાઈ નથી. 
૨. અમદાવાદ શહેર ખાતે કુલ ૮ એકમો ઉપર તથા ખેડા 
શ્ર્વજલ્લામાાં કુલ ૭ એકમો ઉપર વજન અાંગેની ક્ષશ્ર્વતઓ પકડાઈ છે. 

--------- 

૪૧ 
િડોદરા (એકડશનલ) ખાતે વજલ્લા ગ્રાહિ તિરાર વનિારર્ણ ફોરમના દાખલ િેસો 

* ૧૪૪૫૨ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ શ્ર્વજલ્લા ગ્રાહક 
તકરાર શ્ર્વનવારણ ફોરમ, વડોદરા (એરડશનલ) ખાતે છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં કેટલા કેસો દાખલ થયેલ છે, અને 

  (૧) ૨૧૫૨ કેસો 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા કેસોનો શ્ર્વનકાલ થયેલ છે ?   (૨) ૩૭૧ કેસો 
--------- 
૪૨ 

તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 
* ૧૭૦૪૯ શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર તાપી અને સુરત શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ યાદીમાાં 
સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ  મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં 
છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટે એકપણ 
અરજી મળેલ નથી, જ્યારે સુરત શ્ર્વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં 
સમાવેશ કરવા માટે તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 
દરમ્યાન ૧ (એક) અને તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૫-
૨૦૧૯ દરમ્યાન ૧ (એક) અરજી મળેલ છે. 

 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) તે પૈકી તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી, 
જ્યારે સુરત શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૫-
૨૦૧૮ દરમ્યાન ૧ (એક) અને તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ દરમ્યાન ૧ (એક) કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) બાકીના કુટુાંબોને ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) બાકીના કુટુાંબોને સમાવેશ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત 
થતો નથી. 

--------- 
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૪૩ 
જુનાગઢ અને અમરેલી વજલ્લામાાં તુિેર ખરીદીમાાં ગેરરીવત 

* ૧૬૯૭૬ શ્રી હિમદિુમાર રીબડીયા (શ્ર્વવસાવદર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જૂનાગઢ અને અમરેલી શ્ર્વજલ્લામાાં ટેકાના ભાવે થયેલ 
તુવેર ખરીદીમાાં ગેરરીશ્ર્વત થઈ હોવાની કેટલી ફરરયાદો  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં સરકારને 
મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
જુનાગઢ અને અમરેલી શ્ર્વજલ્લામાાં નાફેડ દ્વારા તુવેરની ટેકાના 
ભાવે ખરીદી અન્વયે જુનાગઢ શ્ર્વજલ્લાની ૭ (સાત) રજૂઆતો 
મળેલ છે જ્યારે અમરેલી શ્ર્વજલ્લાની કોઇ રજૂઆત મળેલ નથી. 

 (૨) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) મળેલ રજૂઆતો  નાફેડ, અમદાવાદ તથા સાંલગ્ન 
એજન્સીઓને આગળની ઘટતી કાયષવાહી માટે મોકલી આપેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ટેકાના ભાવે તુવેર ખરીદીમાાં 
ગેરરીશ્ર્વત સામે આવી હોય તો તેની મુખ્ય શ્ર્વવગતો શી છે ? 

  (૩) જુનાગઢ શ્ર્વજલ્લાના કેશોદ ખરીદ કેન્દ્ર ખાતે તુવેરનો 
અમુક જથ્થો શ્ર્વનયત ધારા ધોરણો મુજબની ગુણવિાવાળો 
ખરીદવામાાં આવેલ ન હોવાનુાં ધ્યાને આવેલ. 

જુનાગઢ શ્ર્વજલ્લાના શ્ર્વવસાવદર ખરીદ કેન્દ્ર ખાતે ૨૫,૯૬૫ 
ગુણીની ફરી તપાસણી કરતાાં ૨૯૧ ગુણી શ્ર્વનયત ધારા ધોરણ 
મુજબની ગુણવિા ધરાવતી ન હોવાનુાં જણાયુાં. 

--------- 

૪૪ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૭૦૫ શ્રી ભુપેન્રભાઇ પટેલ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી 
માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ અને વસુલાત વૃશ્ર્વિ સહાય આપવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૧) ૬૦ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે ?   (૨) રૂ.૩૫,૮૮,૬૦૦/- 

--------- 

૪૫ 
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૩૩ શ્રી પ્રવિર્ણભાઇ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં 

કેટલા નવા વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૨૭,૯૧૩ નવા 

વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ ? 

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૩૦.૯૦ 
કરોડની આવક થઇ. 

--------- 
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૪૬ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ઓિરલોડ િાહનો 

* ૧૫૮૫૬ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં ચેકપોથટવાર કેટલા ઓવરલોડ વાહનો 
પકડાયા, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં સામશ્ર્વખયાળી ચેકપોથટ ખાતે નીચે 
મુજબ ઓવરલોડ વાહનો પકડાયા 

સમયગાળો ઓિરલોડ િેસો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૮૮૪૫ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૪૧૨૧ 

િુલ ૧૨૯૬૬ 
 

 (૨) વાહનો ઓવરલોડ માલ વહન કરતા અટકે તે માટે 
ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ સરકારે શી કાયષવાહી કરેલ છે ? 

  (૨) વાહનો ઓવરલોડ માલ વહન કરતાાં અટકે તે માટે 
ચેકપોથટ સામશ્ર્વખયાળી ખાતે તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ દરશ્ર્વમયાન રૂ.૩૪૮.૧૨ લાખ તેમજ 
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ દરશ્ર્વમયાન 
રૂ.૨૬૮.૫૦ લાખ દાંડ ઓવરલોડ વાહનો પાસેથી વસુલ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૪૭ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૭૦૪ શ્રી રાિેશભાઇ શાહ (એશ્ર્વલસબ્રીજ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી 
માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ અને વસૂલાત વૃશ્ર્વિ સહાય આપવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૧) ૬૦ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે ?   (૨) રૂ.૩૫,૮૮,૬૦૦/- 

--------- 

૪૮ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૬૩ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને  
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

  (૧) પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૫,૧૬,૬૧૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૪૮,૦૦૦ 

િુલ ૯,૬૪,૬૧૫ 
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 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 

રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 

માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩,૦૦,૭૦૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૧૭,૧૧૫ 

િુલ ૭,૧૭,૮૨૪  

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧,૬૨,૫૯૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨,૪૪,૪૮૦ 

િુલ ૪,૦૭,૦૭૧  
--------- 

૪૯ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૭૦૧૮ શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ખેડા અને પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ખેડા શ્ર્વજલ્લામાાં 
બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટે તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન ૪ (ચાર) અને તા.૧-૬-
૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ દરમ્યાન ૨૦ (વીસ) 
અરજીઓ મળેલ છે. જ્યારે પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટે એકપણ અરજી મળેલ 
નથી. 

 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) તે પૈકી ખેડા શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન ૪ (ચાર) અને તા.૧-૬-૨૦૧૮ 

થી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ દરમ્યાન ૩ (ત્રણ) કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, જયારે પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં 
પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) ખેડા શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના ૧૭ (સિર) કુટુાંબો માટે 
શ્ર્વનયમોનુસારની કાયષવાહી કરવામાાં આવી રહી છે. જયારે 
પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૫૦ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િોલ્ડ ્ટોરેજ માટે સહાય 

* ૧૩૭૪૨ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈડર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) શાકભાજી અને ફળ પાકોના સાંગ્રહ માટે કોલ્ડ 
થટોરેજ યોજના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સહાય આપવામાાં આવે 
છે તે હશ્ર્વકકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી 
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 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ સુધીમાાં સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલા લાભાથીઓને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨)   

લાભાથીઓની સાંખ્યા : ૦૫ 

ચૂકવેલી સહાય : ૬,૫૨,૪૪,૫૬૧ 
(અાંકે રૂશ્ર્વપયા છ કરોડ બાવન લાખ 
ચુમ્માલીસ હજાર પાાંચસો એકસઠ 
પુરા)  

--------- 

૫૧ 
મોરબી અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૫૬ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મોરબી અને પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  

વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લાાં બે િિમમાાં િિમિાર 
મોરબી અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર બી.પી.એલ  

યાદીમાાં સમાિેશ િરિા માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

 તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

મોરબી ૫૪૬ ૫૦ 

પોરબાંદર ૦૦ ૨૬૧ 
 

 (૨) તે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) મોરબી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન ૨૮૮ કુટુાંબો અને  
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ દરમ્યાન ૨૭ 
કુટુાંબોનો બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, જ્યારે 
પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં એકપણ કુટુાંબનો બીપીએલ  
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ નથી. 

 (૩) બાકીના કુટુાંબોને કયાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩)  

વજલ્લા બાિીના િુટુાંબોનો સમાિેશ િયાાં 

સુધીમાાં િરિામાાં આિશે 

રીમાતસમ 

મોરબી બાકીના ૧૨ કુટુાંબોની અરજીઓ માટે 

શ્ર્વનયમોનુસારની કાયષવાહી કરવામાાં 

આવી રહી છે. 

૨૬૯ અરજીઓનો ૨૧ 

થી ૫૨ ના થકોરમાાં 

સમાવેશ કરવામાાં આવેલ 

છે. 

પોરબાંદર બાકીના ૨૬૧ કુટુાંબોની અરજીઓ 

માટે શ્ર્વનયમોનુસારની કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી રહી છે. 

 

 
--------- 
૫૨ 

આર્ણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 
* ૧૭૦૧૫ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર આણાંદ અને પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી, 

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ  

૨૦૧૮-૧૯ 

િુલ 

૧ આણાંદ ૧૪૫ ૧૪૩ ૨૮૮ 

૨ પાંચમહાલ ૧૦૯ ૨૫૫ ૩૬૪ 

િુલ ૨૫૪ ૩૯૮ ૬૫૨ 
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 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનૂની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 

વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૫૫૪ દુકાનદારો સામે 

નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 
(૧) રૂ.૨,૫૮,૦૦૮/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૨)  રૂ.૫,૩૨,૮૫૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૩)   રૂ.૮,૨૧,૯૭૨/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪)  ૧૯ (ઓગણીસ) પરવાના મોફુક કરવામાાં આવેલ છે. 
(૫)   ૧ (એક) પરવાનો રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં આવેલ 
નથી. 

--------- 

૫૩ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં ચૂિિેલ િેપીટલ ગોડાઉન સહાય 

* ૧૩૭૧૦ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય હેઠળ 
કુલ કેટલી સહાય ચૂકવામાાં આવી, અને 

  (૧) રૂ. ૦૭,૨૩,૨૫૦/- 

 (૨) તેનાથી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલા વધારો 

થયો? 

  (૨) ૩ ગોડાઉનનો. 

--------- 

૫૪ 
િડોદરા અને િલસાડ વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૭૦૩૭ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર વડોદરા અને વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી, 

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ  

૨૦૧૮-૧૯ 

િુલ 

૧ વડોદરા ૨૭૮ ૪૨૪ ૭૦૨ 

૨ વલસાડ ૨૨૬ ૨૦૦ ૪૨૬ 

િુલ ૫૦૪ ૬૨૪ ૧૧૨૮ 
 

 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનૂની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૪૭૧ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૫,૩૮,૨૩૪/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૨)  રૂ.૨,૮૭,૫૦૪/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૩)   રૂ.૨,૫૯,૧૧૧/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪)   ૪૨ (બેતાલીસ) પરવાના મોફુક કરવામાાં આવેલ છે. 
(૫)   ૭ (સાત) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૬)   ૩ (ત્રણ) કોટષ કેસ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૩) ૨ (બે) વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં આવેલ 
છે. 

--------- 
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૫૫ 
પાટર્ણ વજલ્લામાાં ચૂિિેલ િેપીટલ ગોડાઉન સહાય 

* ૧૩૭૦૯ શ્રી બલરામ થાિાર્ણી (નરોડા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય હેઠળ 
કુલ કેટલી સહાય ચૂકવામાાં આવી, અને 

  (૧) રૂ. ૦૮,૧૭,૭૨૫/- 

 (૨) તેનાથી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૫ ગોડાઉનનો. 

--------- 

૫૬ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૬૯૬૪ શ્રી પ્રવિર્ણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

જામનગર અને દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ 
સાંગ્રહ કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને 
કેટલુાં બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

જામનગર અને દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ 
સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. 
હથતકના સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનો નાશ થયેલ 
નથી/બગાડ થયેલ નથી કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયેલ નથી. 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શાાં પગલાાં લીધા, અને 

  (૨) ઉક્ત ખાંડ – (૧)ના જવાબની શ્ર્વવગતોએ મારહતી 
શુન્ય છે. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથતા ઉભી કરવામાાં આવી છે? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીયે ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનોમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા 
પાડતા સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા 
શ્ર્વનગમ દ્વારા શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી 
જીલ્લાઓ તેમની જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી 
કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 
બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 
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 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 

નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 

ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક જીલ્લામાાં નાયબ જીલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા જીલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

 ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે.  

--------- 

૫૭ 
નિસારી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૭૦૫૨ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર નવસારી અને ડાાંગ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લાાં બે િિમમાાં િિમિાર 

નિસારી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર બી.પી.એલ  

યાદીમાાં સમાિેશ િરિા માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

નવસારી ૦૪ ૦૬ 

ડાાંગ ૭ ૨૭ 
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 (૨) તે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 

યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) 
વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

નવસારી ૦૪ ૦૬ 

ડાાંગ ૦૪ ૦૦  
 (૩) બાકીના કુટુાંબોને ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોનો સમાવેશ 
કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી, જ્યારે ડાાંગ શ્ર્વજલ્લામાાં 
બાકીના ૨૭ (સત્સયાવીસ) કુટુાંબો માટે શ્ર્વનયમોનુસારની 
કાયષવાહી કરવામાાં આવશે અને તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન ૩ (ત્રણ) અરજીઓનો ૨૧ થી 
૫૨ ના થકોરમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૮ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૭૦૦ શ્રી ઋવિિેશ પટેલ (શ્ર્વવસનગર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લાાં બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી 
માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ અને વસૂલાત વૃશ્ર્વિ સહાય આપવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૧) ૫૮ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૪૮,૮૧,૦૦૦/- 
--------- 

૫૯ 
ગાાંધીનગર અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૬૯૩૬ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગાાંધીનગર અને પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી, 

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ  

૨૦૧૮-૧૯ 

િુલ 

૧ ગાાંધીનગર  ૧૫૪ ૩૩૯ ૪૯૩ 

૨ પોરબાંદર ૪૯ ૨૩૯ ૨૮૮ 

િુલ ૨૦૩ ૫૭૮ ૭૮૧ 
 

 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનૂની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૪૨૮ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૩૪,૫૭૨/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૨)  રૂ.૨૫,૦૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૩)   રૂ.૪,૧૬,૭૬૯/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪)   ૨૦ (વીસ) પરવાના મોફુક કરવામાાં આવેલ છે. 
(૫)   ૬ (છ) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં આવેલ 
નથી. 

--------- 
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૬૦ 
તાપી વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૬૫ શ્રી મોહનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

  (૧) તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૨૫,૮૮૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૨,૩૬,૦૦૦ 

િુલ ૩૯,૬૧,૮૮૯ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૭૫,૬૯૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૧,૪૮,૭૨૭ 

િુલ ૩૯,૨૪,૪૨૪  

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૮,૪૬,૦૭૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦,૫૮,૨૬૭ 

િુલ ૧૯,૦૪,૩૪૦  
--------- 

૬૧ 
િલોલ બજાર સવમવતને કિસાન િલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર રિમ 

* ૧૩૬૯૮ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દશ્ર્વક્ષણ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લાની કલોલ બજાર સશ્ર્વમશ્ર્વતને શ્ર્વકસાન 
કલ્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
અને   

  (૧) રૂ. ૨૭.૮૧ લાખ 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે? 

  (૨) રૂ. ૨૭.૮૧ લાખ 

--------- 
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૬૨ 
દાહોદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૭૦૨૭ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ અને ભરૂચ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/ અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી,  

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭- ૧૮ 
િિમ  

૨૦૧૮- ૧૯ 
િુલ 

૧ દાહોદ ૨૧૮ ૫૨૬ ૭૪૪ 

૨ ભરૂચ ૫૨૪ ૪૮૫ ૧૦૦૯ 

િુલ ૭૪૨ ૧૦૧૧ ૧૭૫૩ 
 

 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વકતઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ-૬૯૯ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૧,૬૩,૧૦૬/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૨) રૂ.૪,૭૦,૬૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૩) રૂ.૪૦,૧૮,૮૪૦/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪) ૧૬ (સોળ) પરવાના મોકુફ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૫) ૪ (ચાર) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વકતઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા ?  

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વકત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં 
આવેલ નથી. 

--------- 

 ૬૩ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ખાતેદાર ખેડૂત અિ્માત વિમાની સહાય અરજીઓ 

* ૧૩૭૨૯ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજકોટ 
શ્ર્વજલ્લામાાં સને ૨૦૧૮ના વર્ષમાાં ખાતેદાર ખેડૂત અકથમાત 
વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) ૧૩૨ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૮૩ અરજીઓ 

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી ? 

  (૩) રૂ. ૮૩.૦૦/- લાખ 

--------- 

૬૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િોલ્ડ ્ટોરેજ માટે સહાય 

* ૧૩૭૧૪ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દશ્ર્વક્ષણ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) શાકભાજી અને ફળ પાકોના સાંગ્રહ માટે કોલ્ડ 
થટોરેજ યોજના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સહાય આપવામાાં આવે 
છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ સધુીમાાં બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલા લાભાથીઓને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) લાભાથીઓની સાંખ્યા – ૪૧ 
  ચૂકવેલ સહાય – ૩૮,૩૪,૮૦,૮૦૫  
 (અાંકે રૂશ્ર્વપયા આડત્રીસ કરોડ ચોત્રીસ લાખ એાંસી હજાર 
આઠસો પાાંચ પૂરા)   

--------- 
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૬૫ 
સાિરિુાંડલા તાલુિામાાં બાિી પાિ િીમો ચુિિિા બાબત 

* ૧૬૯૯૪ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ અમરેલી 
શ્ર્વજલ્લાના સાવરકુાં ડલા તાલુકામાાં ખરીફ-૨૦૧૮નો પાક વીમો 
કેટલા ખેડૂતોને ચૂકવવાનો બાકી છે, 

  (૧) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ખરીફ-૨૦૧૮ના ચુકવવાપાત્ર દાવા 
ચુકવવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) આ બાકી પાક વીમો ન ચૂકવવાના કારણ શા છે, 
અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) ક્યાાં સુધીમાાં બાકી પાક વીમો ચૂકવવામાાં આવશે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૬૬ 
િડોદરા વજલ્લામાાં આજિામાાં થીમપાિમ  વિિસાિિા બાબત 

* ૧૪૪૬૧ શ્રીમતી મવનિા િિીલ (વડોદરા) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વડોદરા શ્ર્વજલ્લા ખાતે પ્રવાસનના ભાગરૂપે આવેલ 
આજવામાાં થીમપાકષ  શ્ર્વવકસાવવાની વાત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો રાજ્ય સરકારએ ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવી, 

  (૨) વડોદરા શ્ર્વજલ્લા ખાતે પ્રવાસનના ભાગરૂપ આવેલ 
આજવા થીમ પાકષ ને શ્ર્વવકસાવવા માટે પી.પી.પી ધોરણના 
ભાગરૂપે રૂશ્ર્વપયા ૮૮.૦૪ કરોડ ફાળવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલો ખચષ થયો, અને    (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ થયેલ ખચષ નીચે મુજબ છે. 
 (રૂશ્ર્વપયા કરોડમાાં) 

ક્રમ ્થળનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૪-૧૭ 
થી ૩૧-૩-૧૮ 

૧-૪-૧૮ થી 
૩૧-૩-૧૯ 

૧ આજવા 
ગાડષન 

૫૭.૮૫ ૫૬.૪૫ 

 

(૪)    તેમાાં કઈ સુશ્ર્વવધાઓ શ્ર્વવકસાવવાની છે?     (૪) તેમાાં નીચે મુજબની સુશ્ર્વવધાઓ શ્ર્વવકસાવવામાાં આવેલ 
છે. 

(૧) એમ્યુઝમેન્ટ પાકષ- જુદી જુદી કેટેગરીની ૪૩ રાઈડ્સ   
સાથે. 
(૨) વોટર લેસર શો. 
(૩) મ્યુઝીકલ ફાઉન્ટેન. 
(૪) સી.સી.ટીવી કેમેરા. 
(૫) પાશ્ર્વકષગ. 
(૬) વૃન્દાવન ગાડષનનો શ્ર્વવકાસ. 
(૭) શૌચાલય 
(૮) ટીકીટ બારી. 
(૯) સમગ્ર એરરયામાાં મ્યુઝીકલ સીથટમ. 
(૧૦) ડેકોરેટીવ ગેટ. 
(૧૧) રેથટોરન્ટ. 
(૧૨) પીવાના પાણીની સુશ્ર્વવધા. 
(૧૩) ગાડષન. 

--------- 
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૬૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૬૮ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિા્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને  
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવરદન રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

  (૧) છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને  
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૧,૧૨,૩૧૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૭,૯૩,૪૨૯ 

િુલ ૫૯,૦૫,૭૪૪ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૫,૮૩,૬૨૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૮,૫૪,૯૭૩ 

િુલ ૫૪,૩૮,૫૯૪  

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૯,૦૪,૫૭૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦,૬૪,૪૯૩ 

િુલ ૧૯,૬૯,૦૬૪  
--------- 

૬૮ 
સુરેન્રનગર અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૫૩ શ્રી ઋવત્સિિભાઈ મિિાર્ણા (ચોટીલા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરેન્દ્રનગર અને પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક 
દવાઓના લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ 
શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને  

  (૧)  

ક્રમ િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

સુરેન્રનગર પોરબાંદર 

૧ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ ૧ 

૨ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૬ ૨ 

િુલ ૮ ૩ 
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 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 

બનાવવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૭ કોટષ કેસ કરેલ છે, અને ૧ ની 

સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે, જ્યારે પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં ૨ 
કોટષ કેસ કરેલ છે, અને ૧ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે. 

--------- 

૬૯ 
રાજ્યમાાં િાહનવ્યિહાર માટે મીની બસો ખરીદિા બાબત 

* ૧૭૮૭૨ ડૉ. અવનલ જોિીયારા (શ્ર્વભલોડા) : માનનીય િાહનવ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં વાહન વ્યવહાર માટે કેટલી મીની બસો ખરીદવામાાં 

આવી, અને  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વાહન વ્યવહાર માટે નીચે મુજબ મીની બસો ખરીદવામાાં આવેલ 

છે. 

ક્રમ િિમ ખરીદેલ મીની બસો 

૧ ૦૧-૦૬-૧૭ થી 
૩૧-૦૫-૧૮ 

૫૭૫ 

૨ ૦૧-૦૬-૧૮ થી 
૩૧-૦૫-૧૯ 

૨૫૦ 

 

 (૨) તેની પાછળ વર્ષવાર કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૨) તેની પાછળ વર્ષવાર કરેલ ખચષની શ્ર્વવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

ક્રમ િિમ િરેલ ખચમની વિગતો 
(િરોડમાાં) 

૧ ૦૧-૦૬-૧૭ થી 
૩૧-૦૫-૧૮ 

૧૧૧.૦૦ 

૨ ૦૧-૦૬-૧૮ થી 
૩૧-૦૫-૧૯ 

૪૮.૦૦ 

 
--------- 

૭૦ 
અમદાિાદ શહેરમાાં એચએસઆરપી નાંબર પ્લેટ લગાડિા માટેના િાયમરત સેન્ટરો 

* ૧૬૩૬૭ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યમાાં 
વાહનોમાાં હાઈ શ્ર્વસક્યુરીટી રજીથટરેશન પ્લેટ નાંબર પ્લેટ 
લગાડવાનુાં ફરશ્ર્વજયાત બનાવવામાાં આવ્યુાં છે તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો અમદાવાદ શહેરમાાં આવી નાંબર પ્લેટ 
લગાડવા માટેના સેન્ટરો કેટલા કાયષરત છે, 

  (૨) આર.ટી.ઓ. અમદાવાદ, એ.આર.ટી.ઓ વસ્ત્રાલ 
ઉપરાાંત ખાનગી ડીલરો ખાતે ૧૫૦ સેન્ટરો કાયષરત છે. 

 (૩) ખાનગી સેન્ટરો પર એચએસઆરપી નાંબર પ્લેટ 
લગાડવા માટે વધારે પૈસા લેવામાાં આવતી હોવાની કેટલી 

ફરરયાદ સરકારને મળી, અને  

  (૩) ખાનગી સેન્ટરો પર એચએસઆરપી નાંબર પ્લેટ 
લગાડવા માટે વધારે પૈસા લેવામાાં આવતી હોવાની ૩ (ત્રણ) 

ફરરયાદ મળી. 

     (૪)   ખાનગી સેન્ટરો દ્વારા સરકાર દ્વારા નક્કી કરેલ ભાવ 
લઈ જ એચએસઆરપી નાંબર પ્લેટ લગાડવા માટે સરકારે શુાં 
કાયષવાહી કરી? 

 (૪) 

(૧) તમામ આર.ટી.ઓ./એ.આર.ટી.ઓ. કચેરીઓ ખાતે 
નોડલ ઓફીસરની શ્ર્વનમણૂાંક કરવામાાં આવેલ છે. 



35 

(૨)   નોડલ અશ્ર્વધકારી મારફતે દરરોજ વાહનો પર લાગતી 

પ્લેટો પૈકી ૫% પ્લેટોનુાં ચેકીંગ થાય તે બાબતની સૂચના 
આપવામાાં આવેલ છે. 

(૩) દરેક કચેરીએ મોટરીંગ પબ્લીકની નજર સમક્ષ રહે ત ે 
મુજબ ફરરયાદ રજીથટર શ્ર્વનભાવવા માટે સુચના આપવામાાં 

આવેલ છે. 

--------- 

૭૧ 
વિરપુર બજાર સવમવતને કિસાન િલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ રિમ 

* ૧૩૬૯૬ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં મહીસાગર શ્ર્વજલ્લાની શ્ર્વવરપુર બજાર સશ્ર્વમશ્ર્વતને શ્ર્વકસાન 
કલ્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) ‘‘૦’’ (શૂન્ય) 

 (૨) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે ?  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 
૭૨ 

આર્ણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 
* ૧૭૦૧૨ શ્રી વનરાંજન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ આણાંદ અને 
ખેડા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) મળેલ અરજીઓ 
અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ 

થી 

તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

આણાંદ ૪ ૦ ૪ 

ખેડા ૫૯ ૦ ૫૯ 

િુલ ૬૩ ૦ ૬૩ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 
શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 

અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

આણાંદ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

ખેડા ૨૪ ૦ ૦ ૦ ૨૪ ૦ 

િુલ ૨૫ ૦ ૦ ૦ ૨૫ ૦ 

નોંધઃ મળેલી કુલ અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-
પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 
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 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 

સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ચૂકવાયેલ સહાય (રૂ.લાખમાાં) 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

ચુિિાયેલ 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

આણાંદ ૧૪૦.૯૬ ૦.૦૦ ૧૪૦.૯૬ 

ખેડા ૨૩.૧૨ ૦.૦૦ ૨૩.૧૨ 

િુલ ૧૬૪.૦૮ ૦.૦૦ ૧૬૪.૦૮ 

નોંધઃ આણાંદ શ્ર્વજલ્લામાાં થયેલ ૩૪ સીમતલાવડીના ચુકવણા 
પૈકી ૩૩ સીમતલાવડીની માંજૂરી અગાઉના સમયમાાં આપેલ 
હોઈ, જનેી કામગીરી કરેલ હોવાથી તેના ચુકવણા આગળના 
વર્ષની માંજૂરી આધારે કરેલ છે. 

--------- 

૭૩ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૬૯૫૮ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મોરબી અને રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર કેરોસીન/ 
અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ કરવામાાં 
આવી,  

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  
૨૦૧૭- ૧૮ 

િિમ  
૨૦૧૮- ૧૯ 

િુલ 

૧ મોરબી ૪૧ ૧૪૧ ૧૮૨ 

૨ રાજકોટ ૧૨૦ ૧૦૭ ૨૨૭ 

િુલ ૧૬૧ ૨૪૮ ૪૦૯ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વકતઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ-૬૬ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૨.૯૫,૧૪૬/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૨) રૂ.૧,૯૯,૩૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૩) રૂ.૬૦,૧૭૪/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪) ૪ (ચાર) પરવાના મોકુફ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૫) ૩ (ત્રણ) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વકતઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા ?  

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વકત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં 
આવેલ નથી. 

--------- 

૭૪ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં ચૂિિેલ િેપીટલ ગોડાઉન સહાય 

* ૧૩૭૧૧ શ્રી રમર્ણભાઈ પટેલ (શ્ર્વવજાપુર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં ૨૫ ટકા કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કુલ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૧) રૂ. ૦૭,૨૩,૨૫૦/- 

 (૨) તેનાથી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલો વધારો 
થયો?  

  (૨) ૩ ગોડાઉનનો. 

--------- 
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૭૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં બાગાયત ખાતા દ્વારા સહાય 

* ૧૩૭૪૦ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં ઘશ્ર્વનષ્ઠ ખેતીથી વાવેલા ફળપાકો માટે 
બાગાયત ખાતા દ્વારા સહાય આપવામાાં આવે છે તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તે માટે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે ?  

  (૨) રૂ.૩,૯૧,૦૯,૭૮૪/- (અાંકે રૂશ્ર્વપયા ત્રણ કરોડ 
એકાણુાં લાખ નવ હજાર સાતસો ચોયાષસી પુરા) 

--------- 

૭૬ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૬૯૯ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લાાં બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી 
માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ અને વસુલાત વૃશ્ર્વિ સહાય આપવામાાં 

આવેલ છે, અને 

  (૧) ૫૮ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?    (૨) રૂ.૪૮,૮૧,૦૦૦/- 
--------- 

૭૭ 
આર્ણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૭૦૦૩ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજય સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી. 

(રકમ રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર ગ્રાન્ટની 

વિગત 
મકટકરયલ 
ગ્રાન્ટની 
વિગત 

િેન્ર તરફથી 
મળેલ િુલ 
ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ ની 

શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 

 (૨) ત ે પૈકી આણાંદ અને ખેડા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર, 
વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવણી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 
ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએ થી કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 
જીલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 

ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ (FTO) થી જમા થાય છે, 

 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા જીલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 
કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 
સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
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ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ આર્ણાંદ ખેડા 

  માનિદીન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ 

રૂ.લાખમાાં) 

માનિદીન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ 

રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૭.૫૨ ૧૪૨૨.૩૮ ૧૩.૧૬ ૨૪૩૨.૩૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫.૧૫ ૮૪૬.૪૯ ૬.૩૬ ૧૧૨૭.૬૪ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

તા.૩૧-૦૫-
૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૦.૩૧ ૪૧.૪૧ ૦.૪૭ ૭૮.૦૫ 

 
--------- 

૭૮ 
િલસાડ વજલ્લામાાં આકદજાવત વિ્તાર પેટા યોજના 

* ૧૩૭૨૨ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આરદજાશ્ર્વત શ્ર્વવથતાર પેટા યોજના અાંતગષત વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં કુલ 
કેટલા કે્ષત્રીય શ્ર્વનદશષન ગોઠવવામાાં આવ્યા,  

  (૧) ૧૯૬૧ 

 (૨) ત ેમાટે કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને   (૨) રૂ. ૭૮,૪૪,૦૦૦/- 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચુકવવાની બાકી નથી. 

--------- 

૭૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૭૧ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (શ્ર્વનકોલ) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 

માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, અને 

  (૧) અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 

માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૩,૭૬,૮૭૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫,૮૦,૦૦૦ 

િુલ ૩૯,૫૬,૮૭૨  
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૪,૬૮,૪૫૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૯,૦૧,૦૧૦ 

િુલ ૩૩,૬૯,૪૬૩   

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 
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ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬,૪૩,૯૯૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૮,૪૯,૦૦૧ 

િુલ ૧૪,૯૨,૯૯૬   
--------- 

૮૦ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયમક્રમ અાંતગમત તાલીમ 

* ૧૩૭૧૯ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાર્ણ (કાલોલ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કૃશ્ર્વર્લક્ષી કૌશલ્ય શ્ર્વવકાસ તાલીમ કાયષક્રમ અાંતગષત પાંચમહાલ 
શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથથાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીધો,અને 

  (૧) ૯૬૦ ખેડૂતો 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલા મરહલા તાલીમાથી અને પુરૂર્ 
તાલીમાથીઓએ ભાગ લીધો? 

  (૨) ૫૭૦ મરહલા અને ૩૯૦ પુરુર્ તાલીમાથીઓ 

--------- 

૮૧ 
નમમદા વજલ્લામાાં આકદજાવત વિ્તાર પેટા યોજના 

* ૧૩૭૨૭ શ્રી શૈલેિભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આરદજાશ્ર્વત શ્ર્વવથતાર પેટા યોજના અાંતગષત નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં કુલ 

કેટલા કે્ષત્રીય શ્ર્વનદશષન ગોઠવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) ૩૩૪૫ 

 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે, અને   (૨) રૂ.૧,૨૮,૦૦,૬૧૧/- 
 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચુકવવાની બાકી નથી. 

--------- 
૮૨ 

િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં પાિ િીમા અાંતગમત ખેડૂતોને ચૂિિેલ રિમ 
* ૧૫૮૯૭ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર વલસાડ અને નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર પાક વીમા 
અાંતગષત કેટલા ખેડૂતોને કેટલી રકમની ચૂકવણી કરી, 

  (૧)  

 ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ખરીફ-૨૦૧૭, રશ્ર્વવ-ઉનાળુ-
૨૦૧૭-૧૮ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં વલસાડ 
શ્ર્વજલ્લામાાં દાવા ચૂકવવાપાત્ર થતા નથી. 

 ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં ખરીફ-૨૦૧૭ 
અને રશ્ર્વવ-ઉનાળુ-૨૦૧૭-૧૮ના દાવા 
ચૂકવવાપાત્ર થતા નથી. ખરીફ-૨૦૧૮માાં 
તાલુકાવાર પાક વીમા અાંતગષત દાવા ચૂકવાયેલ 

ખેડૂતોની સાંખ્યા અને રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે. 
તાલુિા દાિા ચૂિિાયેલ ખેડૂતોની 

સાંખ્યા 
ચૂિિાયેલ દાિાઓની 

રિમ (રૂ.) 

જલાલપોર ૧ ૩૬,૯૦૦ 

નવસારી ૨ ૨૨,૪૧૭ 

િુલ ૩ ૫૯,૩૧૭ 
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 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા ખેડૂતોને કેટલી રકમની 

ચૂકવણી કરવાની બાકી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કોઈ ખેડૂતને ચુકવવા પાત્ર દાવા 

ચુકવવાના બાકી નથી. 

 (૩) આ પાક વીમામાાં કયા પાકોનો સમાવેશ કરવામાાં 
આવેલ છે? 

  (૩) આ પાક વીમામાાં નીચે મુજબના પાકોનો સમાવેશ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

િિમિાર નોટીફાઈડ થયેલ પાિનુાં નામ 

િલસાડ નિસારી 

ખરીફ-૨૦૧૭ ડાાંગર(શ્ર્વપયત), ડાાંગર (શ્ર્વબન 

શ્ર્વપયત), નાગલી, તુવેર અને 

અડદ. 

ડાાંગર(શ્ર્વપયત), ડાાંગર 

(શ્ર્વબન શ્ર્વપયત), તુવેર 

અને અડદ. 

રશ્ર્વવ-ઉનાળુ 

૨૦૧૭-૧૮ 

ચણા ચણા 

ખરીફ-૨૦૧૮ ડાાંગર(શ્ર્વપયત), ડાાંગર(શ્ર્વબન 

શ્ર્વપયત), નાગલી, તુવેર અને 

અડદ. 

ડાાંગર(શ્ર્વપયત), 

ડાાંગર(શ્ર્વબન શ્ર્વપયત), 

તુવેર અને અડદ. 

રશ્ર્વવ-ઉનાળુ 

૨૦૧૮-૧૯ 

ચણા ચણા 

 
--------- 

૮૩ 
સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૭૦૪૬ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત અને તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના 
લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમૂનાઓ શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત 
થયા, અને 

  (૧)  

ક્રમ િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

સુરત તાપી 

૧ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ ૦ 

૨ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૪ ૧ 

િુલ ૬ ૧ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) સુરત શ્ર્વજલ્લામાાં ૪ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૧ શ્ર્વબનપ્રમાણીત 
નમૂનો ફેર-પૃથ્થકરણમાાં પ્રમાણીત થયેલ છે અને, ૧ ની સામે 

કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે, જ્યારે તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં ૧ કોટષ  કેસ કરેલ 
છે. 

--------- 

૮૪ 
તાપી વજલ્લામાાં આકદજાવત વિ્તાર પેટા યોજના 

* ૧૩૭૨૫ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આરદજાશ્ર્વત શ્ર્વવથતાર પેટા યોજના અાંતગષત તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં કુલ 
કેટલા કે્ષત્રીય શ્ર્વનદશષન ગોઠવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) ૨૦૮૬ 

 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે, અને   (૨) રૂ. ૮૩,૪૩,૭૦૦/- 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 

--------- 
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૮૫ 
મોડાસા ખાતે પીપીપી ધોરર્ણે એસટી બસ ડેપો બાાંધિાની િામગીરી 

* ૧૬૯૨૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય િાહનવ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ અરવલ્લી 
શ્ર્વજલ્લાના મોડાસા ખાતે પીપીપી ધોરણે એસટી બસ ડેપો 
બાાંધવાની કામગીરી કોને આપવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) મોડાસા ખાતે પીપીપી ધોરણે એસટી બસ ડેપો 
બાાંધવાની કામગીરી થપધાષત્સમક રીતે ઓનલાઈન ઓફરો માંગાવી 
એચ-૧ ઓફર બીડર ‘‘વ્યાપનીલા ટમીનલ્સ (મોડાસા) 
પ્રા.લી.’’ ને તા.૧૪-૦૩-૨૦૧૭ થી આપવામાાં આવેલ. 

 (૨) ઉક્ત કામગીરી સૂશ્ર્વચત ઝોનમાાં મળવાપાત્ર 
એફએસઆઈ અને મળવાપાત્ર ઉપયોગને ધ્યાનમાાં લીધા 
શ્ર્વસવાય, એપ્રોચ રથતાઓનુાં આયોજન કયાષ શ્ર્વસવાય અને 
જીડીસીઆરની જોગવાઈઓ શ્ર્વવરુિ બાાંધકામ થાય છે તે 
ગેરકાયદેસર બાાંધકામની પરવાનગીઓ આપનાર જવાબદારો 
સામે પગલાાં લેવા ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
વાહનવ્યવહાર શ્ર્વવભાગને કેટલી ફરરયાદો મળી, અને 

  (૨) એક ફરીયાદ મળેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરરયાદો અન્વયે જવાબદારો સામે શુાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૩) મોડાસા પીપીપી પ્રોજકે્ટમાાં જી.ડી.સી.આર.ની 
જોગવાઈઓથી શ્ર્વવરુધ્ધ કોઈપણ પ્રકારનુાં આયોજન કે બાાંધકામ 
થતુાં ન હોય કોઈ કાયષવાહી કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૮૬ 
આર્ણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૭૦૦૯ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી,  

(રકમ રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર ગ્રાન્ટની 

વિગત 
મકટકરયલ 

ગ્રાન્ટની વિગત 
િેન્ર તરફથી 

મળેલ િુલ ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ તા.૩૧-

૦૫-૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 

 (૨) તે પૈકી આણાંદ અને પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર, 
વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 
ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએ થી કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 

શ્ર્વજલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 
ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ (FTO)થી જમા થાય છે. 

 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ર્વજલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 
કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 
સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ આર્ણાંદ પાંચમહાલ 

  માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 

(રિમ 
રૂ.લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 

(રિમ 
રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૭.૫૨ ૧૪૨૨.૩૮ ૨૯.૩૮ ૫૪૬૮.૪૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫.૧૫ ૮૪૬.૪૯ ૩૨.૭૪ ૪૭૩૮.૩૧ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

તા.૩૧-૦૫-૧૯  
ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૦.૩૧ ૪૧.૪૧ ૬.૧૭ ૭૮૫.૪૫ 

 
--------- 



42 

૮૭ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ માટેના િામો 

* ૧૪૪૧૧ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આજીશ્ર્વવકા શ્ર્વવકાસ 
માટે કયા કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

માંડપ ડેકોરેશન, રસોઈના 
સાધનો, શ્ર્વસલાઈ મશીન, 
અનાજ દળવાની ઘાંટી, શ્ર્વમક્ષર 
મશીન, સેન્ટીંગના સાધનો 

અને રરવોલ્વીંગ ફાંડ 

માંડપના સાધનો, રસોઈના 
સાધનો, અનાજ દળવાની 
ઘાંટી, કેટરીંગના સાધનો, 
શ્ર્વમક્ષર મશીન, સેંન્ટીગ 

સાધનો રદવેલા થ્રેસર અને 
મરઘા ઉછેર 

 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂથને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૩૪ થવસહાય જુથ ૧૧ થવસહાય જુથ  

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ થવસહાયજૂથને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૪૪.૫૮ લાખ  રૂ.૧૭.૦૦ લાખ  
--------- 

૮૮ 
મહેસાર્ણા અને રાજિોટ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૨૩ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મહેસાણા અને રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લાાં બે િિમમાાં િિમિાર 

મહેસાર્ણા અને રાજિોટ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર બી.પી.એલ  

યાદીમાાં સમાિેશ િરિા માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

મહેસાણા ૬૨ ૧૯ 

રાજકોટ ૧૧૯૯૮ ૬૪૩૯ 
 

 (૨) તે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  
વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

મહેસાણા ૦૦ ૦૦ 

રાજકોટ ૭૬૬૩ ૪૭૨૩  
 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો કયાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩)  
વજલ્લા બાિીના િુટુાંબોનો સમાિેશ 

િયાાં સુધીમાાં િરિામાાં આિશે 
રીમાતસમ 

મહેસાણા પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ ના સમયગાળા 

દરમ્યાન ૬૨(બાસઠ) અને  
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ના સમયગાળા 
દરમ્યાન ૧૯(ઓગણીસ) અરજીઓ 

રદ કરવામાાં આવેલ છે. 
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રાજકોટ પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ ના સમયગાળા 

દરમ્યાન ૪૩૩૫(ચાર હજાર ત્રણસો 
પાત્રીસ) અને તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ના 

સમયગાળા દરમ્યાન ૧૭૧૬(એક 
હજાર સાતસો સોળ) અરજીઓ ૨૧-

૫૨ ના થકોરમાાં સમાવેશ  કરવામાાં 
આવેલ છે.  

--------- 

૮૯ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સરિારી યોજના હેઠળ શૌચાલય બનાિિામાાં નાર્ણા ચૂિિિા બાબત 

* ૧૬૨૩૯  શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં સરકારની યોજના હેઠળ કેટલા 
શૌચાલય બનાવવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં સરકારની યોજના હેઠળ નીચે 
મુજબ  શૌચાલય બનાવવામાાં આવેલ છે. 

(સાંખ્યામાાં) 
ક્રમ યોજના તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 
દરવમયાન બનલેા 
શૌચાલયોની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
દરવમયાન બનલેા 
શૌચાલયોની સાંખ્યા 

િુલ 

૧ થવચ્છ ભારત શ્ર્વમશન 
(ગ્રામીણ) 

૪૪૩૭ ૦ ૪૪૩૭ 

૨ મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા 

યોજના 

૬૪૬૪ ૦ ૬૪૬૪ 

૩ વલ્ડષ  બેંક આસી.ગ્રાન્ટ ૦ ૨૬૬૯ ૨૬૬૯ 

૪ લેફ્ટ આઉટ 
બેનીફીશીરી (LOB) 

૦ ૮૩૯૦ ૮૩૯૦ 

િુલ ૧૦૯૦૧ ૧૧૦૫૯ ૨૧૯૬૦ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલા શૌચાલયોના નાણા ચૂકવાયા છે અને 
કેટલાના ચૂકવાના બાકી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ શૌચાલયોના નાણાાં ચૂકવાયા છે 
અને નાણાાં ચૂકવવાના બાકી છે તેવા શૌચાલયોની સાંખ્યા. 

(સાંખ્યામાાં) 
 

ક્રમ યોજના તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

દરવમયાન ચુિિર્ણા 
થયેલ શૌચાલયોની 

સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
થી તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૮ 
દરવમયાન ચુિિર્ણા 

બાિી શૌચાલયોની 
સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

દરવમયાન ચુિિર્ણા થયેલ 
શૌચાલયોની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

દરવમયાન ચુિિર્ણા 
બાિી શૌચાલયોની 

સાંખ્યા 

િુલ ચુિિર્ણા 
બાિી 

શૌચાલયોની 
સાંખ્યા 

૧ થવચ્છ ભારત શ્ર્વમશન (ગ્રા) ૪૪૩૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા 

યોજના 

૬૪૬૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ વલ્ડષ  બેંક આસી.ગ્રાન્ટ ૦ ૦ ૨૬૬૯ ૦ ૦ 

૪ લેફ્ટ આઉટ બેનીફીશીરી 

(LOB) 

૦ ૦ ૬૪૮૬ ૧૯૦૪ ૧૯૦૪ 

િુલ ૧૦૯૦૧ ૦ ૯૧૫૫ ૧૯૦૪ ૧૯૦૪   

 (૩) ઉક્ત નાણાાં ચૂકવવાના બાકી હોય તો તેના કારણો 

શુાં છે? 

  (૩) ઉક્ત શ્ર્વવગતે લેફટ આઉટ બેનીફીશીરી(LOB)હેઠળ 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ૧૯૦૪ શૌચાલયો 
ચકાસણી હેઠળ હોઈ ચુકવણી બાકી રહેવા પામેલ હતા. પરાંતુ 
તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ઉક્ત શ્ર્વવગતે બાકી રહેલ 
ચુકવણીની કામગીરી પૂણષ થયેલ છે. 

--------- 
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૯૦ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ટરે િટર સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૩૭૧૬ શ્રીમતી માલતી મહેશ્ર્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં ટરે કટરમાાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં ટરે કટરમાાં સહાય મેળવવા માટે નીચે 
મુજબ તાલુકાવાર અરજીઓ મળેલ છે. 

િચ્છ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ અબડાસા ૨૦૮ 

૨ અાંજાર ૨૮૩ 

૩ ગાાંધીધામ ૧૪ 

૪ નખત્રાણા ૧૬૮ 

૫ ભચાઉ ૬૧૫ 

૬ ભુજ ૩૪૩ 

૭ માાંડવી ૨૪૨ 

૮ મુાંદ્રા ૧૧૭ 

૯ રાપર ૯૫૫ 

૧૦ લખપત ૪૩ 

િુલ ૨૯૮૮ 
 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓમાાં કેટલા રૂશ્ર્વપયાની 
સહાય ચૂકવી, અને 

  (૨) ઉક્ત પૈકી કુલ ૧૭૫૩ અરજીઓમાાં કુલ રૂ.૮૮૪.૮૫ 
લાખ સહાય ચૂકવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તે પૈકી કેટલી અરજીઓ પડતર છે?   (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ સહાય ચૂકવવા પાત્ર કોઈ પણ અરજી 
પડતર નથી. 

--------- 

૯૧ 
ભૂજ ખાતે એસટી ડેપો, િિમશોપ અને ઓકફસ બાાંધિામના ટેન્ડરને માંજૂરી 

* ૧૫૯૭૪ શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ (ઉના) : માનનીય િાહનવ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં ભૂજ ખાતે ગુજરાત રાજ્ય માગષ વાહન 
વ્યવહાર શ્ર્વનગમને એસટી ડેપો, વકષશોપ અને ઓરફસ બાાંધકામ 
માટે કુલ જમીન ૧૨,૫૬૫ ચો.મી. માાં ૨૫ ટકા કપાત બાદ 
મળવાપાત્ર ૯,૯૪૧ ચો.મી. માાં ૧.૫ એફએસઆઈ મુજબ 
૧૪,૯૪૧ ચો.મી.ના બદલે ૨૫,૧૩૦ ચો.મી.માાં બાાંધકામ 
કરવા માટે ના ટેન્ડરની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે તે હકીકત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ સાચી છે, અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો મળવાપાત્ર એફએસઆઈના બદલે વધુ 
ચો.મી.માાં બાાંધકામના ટેન્ડરને માંજુર કરવાના શા કારણો છે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 
--------- 
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૯૨ 
િડોદરા અને િલસાડ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૭૦૩૩ શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર વડોદરા અને વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ  મળી, 

  (૧)  

વજલ્લા 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લાાં બે 
િિમમાાં િિમિાર િડોદરા અને િલસાડ વજલ્લામાાં 
વજલ્લાિાર બી.પી.એલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિા 
માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

વડોદરા ૦૮ ૦૦ 

વલસાડ ૧૩૯ ૨૫૭ 
 

 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  

વજલ્લા 

સમાિેશ િરેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

વડોદરા ૦૨ ૦૦ 

વલસાડ ૧૩૯ ૨૦૧  
 (૩) બાકીના કુટુાંબોને ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) વડોદરા શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોને સમાવેશ કરવાનો 
પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી પરાંતુ તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ વર્ષ દરમ્યાન ૩(ત્રણ) અરજીઓ રદ 
થયેલ છે, ૧(એક) અરજી અગાઉથી બીપીએલ લીથટમાાં 
સામેલ છે, ૨(બે) અરજદારોને સરદાર આવાસનો લાભ મળેલ 
છે અને વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોને સમાવેશ કરવાનો 
પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી પરાંતુ તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી ૩૧-૫-
૨૦૧૯ વર્ષ દરમ્યાન ૫૬(છપ્પન) અરજીઓ ૨૧-૫૨ થકોર 
મળેલ છે. 

--------- 

૯૩ 
િલોલ બજાર સવમવતને કિસાન તલ્પિૃક્ષ યોજના હેઠળ માંજૂર રિમ 

* ૧૩૬૯૨ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાર્ણ (દહેગામ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લાની કલોલ બજાર સશ્ર્વમશ્ર્વતને શ્ર્વકસાન 
કલ્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 

અને 

  (૧) રૂ.૨૭.૮૧ લાખ. 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તે અન્વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી છે ? 

  (૨) રૂ.૨૭.૮૧ લાખ. 

--------- 
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૯૪ 
પાટર્ણ વજલ્લામાાં ચૂિિેલ િેપીટલ ગોડાઉન સહાય 

* ૧૩૭૧૩ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસક્રોઇ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં ૨૫% કેપીટલ ગોડાઉન સહાય હેઠળ 
કુલ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૧) રૂ.૦૮,૧૭,૭૨૫/- 

 (૨) તેનાથી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલો વધારો થયો ?   (૨) ૫ ગોડાઉનનો. 
--------- 

૯૫ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયમક્રમ અાંતગમત તાલીમ 

* ૧૩૭૩૩ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (શ્ર્વલાંબાયત) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કૃશ્ર્વર્લક્ષી કૌશલ્ય શ્ર્વવકાસ તાલીમ કાયષક્રમ અાંતગષત ભરૂચ 

શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથથાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીધો, અને 

  (૧) ૧૩૨૦ ખેડૂતો 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલા મરહલા તાલીમાથી અને પુરૂર્ 
તાલીમાથીઓએ ભાગ લીધો ? 

  (૨) ૬૬૦ મરહલા અને ૬૬૦ પુરૂર્ તાલીમાથીઓ 

--------- 

૯૬ 
રાર્ણપુર તાલુિામાાં પાિ િીમાની પૂરતી રિમ ચૂિિિા બાબત 

* ૧૬૯૪૩ શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ખરીફ-૨૦૧૭ અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં બોટાદ 
શ્ર્વજલ્લાના રાણપુર તાલુકામાાં પાક વીમો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા ટકા લેખે કેટલી રકમ ચુકવવામાાં આવી, 

  (૧) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ખરીફ-૨૦૧૭માાં રૂ.૩૬,૨૪,૩૪૭/- 
અને ખરીફ-૨૦૧૮માાં રૂ.૩,૯૬,૭૦,૩૪૮/- પાક વીમાના 
દાવા પેટે ચુકવાયેલ છે. 
દાવાની ગણતરી થ્રેસોલ્ડ યીલ્ડની સાપેક્ષમાાં સરેરાશ 
ઉત્સપાદનમાાં થયેલ ઘટના આધારે કરવામાાં આવે છે. જથેી 
વીમાની ટકાવારી હોતી નથી. 

 (૨) ઉક્ત પાક શ્ર્વવમાની પુરતી રકમ ચુકવવામાાં ન આવી 
હોય તેવી ફરીયાદો ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં સરકારને 
મળી, અને 

  (૨) તેવી કોઇ ફરરયાદો ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સરકારને મળેલ નથી. 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૯૭ 
ભાિનગર અને નમમદા વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૭૦૦૦ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભાવનગર અને નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં. 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભાવનગર અને નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત 
રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનો નાશ થયેલ નથી/બગાડ 
થયેલ નથી કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયેલ નથી. 
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 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 

શા પગલાાં લીધા, અને   

  (૨) ઉક્ત ખાંડ-(૧)ના જવાબની શ્ર્વવગતોએ મારહતી 

શૂન્ય છે. 
 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે?  

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાટન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીયે ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 

જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ દ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 

ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 
બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 

રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 

આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 
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 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 

તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 

૯૮ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૧૩ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ બનાસકાાંઠા અને 

કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના લેવામાાં આવેલ 
નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૧)  

ક્ર. િિમ 
વજલ્લાનુાં નામ 

બનાસિાાંઠા િચ્છ 

૧ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૭ ૦ 

૨ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
૮ ૩ 

 િુલ ૧૫ ૩ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં ૧૨ કોટષ કેસ કરેલ છે, ૨ ફેર-
પૃથ્થકરણમાાં પ્રમાણીત થયેલ છે, અને ૧ ની સામે કાયષવાહી 
પ્રગશ્ર્વતમાાં છે, જ્યારે કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં ૨ કોટષ કેસ કરેલ છે, અને ૧ 
ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે. 

--------- 

૯૯ 
ગીરસોમનાથ અને રાજિોટ વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૬૯૮૨ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ગીરસોમનાથ 
અને રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા 
માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ મળી,   

  (૧) મળેલ અરજીઓ 
અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

ગીર-

સોમનાથ 

૧૯ ૦ ૧૯ 

રાજકોટ ૧૯૨ ૦ ૧૯૨ 

િુલ ૨૧૧ ૦ ૨૧૧ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 

શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને  

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 
અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

 માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

ગીર-

સોમનાથ 
૫ ૦ ૦ ૦ ૫ ૦ 

રાજકોટ ૧૫ ૩૦ ૦ ૦ ૧૫ ૩૦ 

િુલ ૨૦ ૩૦ ૦ ૦ ૨૦ ૩૦ 

નોંધઃ મળેલી કુલ અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-
પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી?  

  (૩) ચૂકવાયેલ સહાય 

અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 
ચુિિાયેલ 

રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

ગીર-

સોમનાથ 
૧૪.૯૮ ૦.૦૦ ૧૪.૯૮ 

રાજકોટ ૨૦.૭૯ ૦.૦૦ ૨૦.૭૯ 

િુલ ૩૫.૭૭ ૦.૦૦ ૩૫.૭૭  
--------- 

૧૦૦ 
અમરેલી એ.આર.ટી.ઓમાાં િચેરી ખાતે નિા ડર ાઇિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૪૪૪૩ શ્રી િાાંવતભાઇ બલર (સુરત ઉિર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષ માાં કેટલા નવા 
ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) અમરેલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષ માાં ૫૩૯૪ 
નવા ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી આવક થઈ?    (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૩૯.૫૯ લાખની 
આવક થઇ.  

--------- 

૧૦૧ 
પાટર્ણ વજલ્લામાાં ચૂિિેલ િેપીટલ ગોડાઉન સહાય 

* ૧૩૭૦૮ શ્રી કિશોર ચૌહાર્ણ (વેજલપુર) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં ૨૫ % કેપીટલ ગોડાઉન સહાય હેઠળ 
કુલ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૧) રૂ. ૦૮,૧૭,૭૨૫ /- 

 (૨) તેનાથી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલો વધારો 
થયો? 

  (૨) ૫ ગોડાઉનનો. 

--------- 
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૧૦૨ 
મોરબી અને માવળયા (મી) તાલુિામાાં િપાસનો પાિ િીમો ચૂિિિા બાબત 

* ૧૬૫૦૮ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ મોરબી 
શ્ર્વજલ્લાના મોરબી અને માળીયા (મી) તાલુકાના ખેડૂતોને સને 
૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષનો કપાસનો પાક વીમો કેટલા ખેડૂતોને 
કેટલો ચૂકવવામાાં આવ્યો, અને 

  (૧) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ખેડૂતોને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના 
કપાસ પાકના ચુકવવામાાં આવેલ પાક શ્ર્વવમાની શ્ર્વવગત નીચે 
મુજબ છે. 

તાલુિા પાિ દાિા 
ચુિિાયેલ 
ખેડૂતોની 
સાંખ્યા 

ચુિિાયેલ 
દાિાઓની રિમ 

(રૂ.) 

મોરબી કપાસ 
શ્ર્વપયત 

૧૨,૯૭૪ ૧૧,૮૩,૧૬,૨૭૪ 

 કપાસ 
શ્ર્વબનશ્ર્વપયત 

૨૬૫ ૧૨,૯૦,૨૩૮ 

માળીયા 
(મી) 

કપાસ 
શ્ર્વપયત 

૬૪૪ ૭૧,૨૮,૬૯૮ 

 કપાસ 
શ્ર્વબનશ્ર્વપયત 

૧૧૪ ૭,૧૦,૭૭૮ 

િુલ ૧૩,૯૯૭ ૧૨,૭૪,૪૫,૯૮૮ 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ પાક વીમો ચૂકવવાનો બાકી હોય તો 
તેના કારણો શાાં છે? 

  (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ચુકવવાપાત્ર દાવા ચુકવવામાાં આવેલ 
છે. જથેી પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૦૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િોલ્ડ ્ટોરેજ માટે સહાય 

* ૧૩૭૩૯ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાાંશ્ર્વતજ) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) શાકભાજી અને ફળ પાકોના સાંગ્રહ માટે કોલ્ડ 
થટોરેજ યોજના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સહાય આપવામાાં આવે 

છે તે હશ્ર્વકકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ સુધીમાાં સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલા લાભાથીઓને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨)   
લાભાથીઓની સાંખ્યા : ૦૫ 

ચૂકવેલી સહાય : ૬,૫૨,૪૪,૫૬૧ 
(અાંકે રૂશ્ર્વપયા છ કરોડ બાવન લાખ 
ચુમ્માલીસ હજાર પાાંચસો એકસઠ 
પુરા)  

--------- 

૧૦૪ 
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૩૨ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
કેટલા નવા વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૨૭,૯૧૩ નવા 
વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા. 
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 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 

આવક થઈ ? 

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૩૦.૯૦ 

કરોડની આવક થઇ. 
--------- 

૧૦૫ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૨૬ શ્રી અવશ્ર્વનભાઇ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક 
દવાઓના લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ 

શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૧)  

ક્રમ િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

સાબરિાાંઠા અરિલ્લી 

૧ તા. ૧-૪-૧૭ થી 
તા. ૩૧-૩-૧૮ 

૩ ૧૦ 

૨ તા. ૧-૪-૧૮ થી 
તા. ૩૧-૫-૧૯ 

૮ ૮ 

િુલ ૧૧ ૧૮ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં ૫ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૧ ની સામે 
વહીવટી પગલા લીધેલ છે. ૩ ની સામે કોટષ કેસની માંજુરી આપેલ 
છે. ૧- નમુના માટે નામદાર કોટષ  દ્વારા ફેરપૃથ્થકરણ માટે 
મોકલી આપેલ છે અને ૧- ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે. 
અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં ૧૪- કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૩-ની સામે 

કોટષ કેસની માંજુરી આપી, ૧- ની સામે વહીવટી પગલા લીધેલ 
છે. 

--------- 

૧૦૬ 
રાજ્યમાાં પ્રધાનમાંત્રી ફસલ િીમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૬૨૪૨ શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યમાાં 
પ્રધાનમાંત્રી ફસલ વીમા યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા 
ખેડૂતોએ આ યોજનાનો લાભ લીધો. 

  (૨) યોજના હેઠળ લાભ લીધેલ ખેડૂતોની શ્ર્વવગત નીચે 
મુજબ છે. 

િિમ વિવમત ખેડૂતોની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૫૭,૫૬૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦,૮૭,૨૯૨  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત વર્ષવાર કેટલુાં વીમા શ્ર્વપ્રશ્ર્વમયમ લેવામાાં 
આવ્યુાં, અને 

  (૩) ખેડૂતો દ્વારા ભરેલ શ્ર્વપ્રશ્ર્વમયમની શ્ર્વવગત નીચે મુજબ 
છે. 

િિમ ખેડૂતો દ્વારા ભરેલ વપ્રવમયમ (રૂ.) 

૨૦૧૭-૧૮ ૩,૯૭,૭૦,૯૦,૫૦૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪,૦૧,૬૮,૩૨,૫૧૮  

 (૪) ખેડૂતોને પાકની નુકસાની પેટે કુલ કેટલુાં વળતર 
વર્ષવાર ચૂકવવામાાં આવ્યુાં 

  (૪) ખેડૂતોને ચૂકવવામાાં આવેલ દાવા નીચે મુજબ છે. 

િિમ ચુિિાયેલ દાિાની રિમ (રૂ.) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૦,૬૯,૩૨,૫૯,૮૨૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦,૫૦,૧૯,૨૦,૮૦૯  
--------- 
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૧૦૭ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ િુટુાંબો માટે વ્યવતતગત શૌચાલયો 

* ૧૪૩૮૪ શ્રી ભીખાભાઇ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
કેટલા બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલય 
બનાવવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ભાવનગર જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ 
બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલયો બનાવવામાાં 
આવ્યા. 

(સાંખ્યામાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. િુાં ટુાંબો 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
બી.પી.એલ. િુાં ટુાંબો 

િુલ 

૧ ભાવનગર ૧૦ ૦૨ ૧૨ 

૨ ગારીયાધાર ૦૧ ૦ ૧ 

૩ ઘોઘા ૦ ૦ ૦ 

૪ જસેર ૩૮ ૦ ૩૮ 

૫ મહુવા ૫૩ ૦ ૫૩ 

૬ પાલીતાણા ૫૬ ૦ ૫૬ 

૭ શ્ર્વસહોર ૦ ૦ ૦ 

૮ તળાજા ૫૪ ૧૦ ૬૪ 

૯ ઉમરાળા ૦૧ ૦ ૧ 

૧૦ વલ્લભીપુર ૦૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨૧૩ ૧૨ ૨૨૫ 
 

 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવ્યો. 
(રૂા.લાખમાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ ભાવનગર ૧.૨૦ ૦.૨૪ ૧.૪૪ 

૨ ગારીયાધાર ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ 

૩ ઘોઘા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ જસેર ૪.૫૬ ૦.૦૦ ૪.૫૬ 

૫ મહુવા ૬.૩૬ ૦.૦૦ ૬.૩૬ 

૬ પાલીતાણા ૬.૭૨ ૦.૦૦ ૬.૭૨ 

૭ શ્ર્વસહોર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૮ તળાજા ૬.૪૮ ૧.૨૦ ૭.૬૮ 

૯ ઉમરાળા ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ 

૧૦ વલ્લભીપુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િુલ ૨૫.૫૬ ૧.૪૪ ૨૭.૦૦  
--------- 

૧૦૮ 
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં િેરોસીન/ અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૬૯૭૪ શ્રી ભીખાભાઇ જોિી (જૂનાગઢ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/ અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી,  

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭- ૧૮ 

િિમ  

૨૦૧૮- ૧૯ 

િુલ 

૧ જૂનાગઢ ૧૪૪ ૨૨૦ ૩૬૪ 

૨ ગીર સોમનાથ ૧૩૬ ૨૧૧ ૩૪૭ 

િુલ ૨૮૦ ૪૩૧ ૭૧૧ 
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 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 

વ્યશ્ર્વકતઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ-૬૧૫ દુકાનદારો 

સામે નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 
(૧) રૂ.૧,૬૪,૦૬૬/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) રૂ.૪,૭૨,૪૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૩) ૫ (પાાંચ) પરવાના મોકુફ રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૫) ૧ (એક) પરવાનો રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વકતઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા ?  

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વકત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં 
આવેલ નથી. 

--------- 

૧૦૯ 
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ િચેરી ખાતે નિા ડર ાઇિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૪૪૪૧ શ્રી અરવિાંદ રાર્ણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા નવા 
ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતેથી તા. ૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૬,૦૯૦ નવા 
ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી આવક થઇ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ. ૮૦.૬૪ લાખની 
આવક થઇ. 

--------- 

૧૧૦ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૬૯૫ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ 
અને વસૂલાત વૃશ્ર્વધ્ધ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૧ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૪,૯૫,૪૦૦ /- 

--------- 

૧૧૧ 
રાજ્યમાાં ખેત ઉત્સપાદન બજારોમાાં માિેટ શેિ ફી નાબૂદ િરિા બાબત 

* ૧૬૯૯૧ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યના ખેત 
ઉત્સપન્ બજારોમાાં લેવામાાં આવતી માકેટ સેસ ફી નાબુદ કરવા 
માટે કેટલી રજુઆતો સરકારને છેલ્લા બે વર્ષમાાં મળી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યના ખેત 
ઉત્સપન્ બજારોમાાં લેવામાાં આવતી માકેટ સેસ ફી નાબુદ કરવા 
માટે ધી બરોડા ગ્રેઈન મચષન્ટ એસોસીએશન વડોદરાની 
તા.૨૯-૧૧-૨૦૧૮ની એક સરખી સમાન શ્ર્વવર્યની રજુઆત 
જુદી જુદી ૨૧ જગ્યાએથી સરકારશ્રીને છેલ્લા બે વર્ષમાાં મળેલ 
છે. 
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 (૨) જો હા, તો મળેલ રજુઆતો અન્વયે સરકારે શી 

કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ધી બરોડા ગ્રેઈન મચષન્ટ એસોસીએશન વડોદરા દ્વારા 

તા. ૨૯-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ વડોદરા તેમજ ગુજરાતના 
શ્ર્વવશ્ર્વવધ મહાનગરપાશ્ર્વલકા શ્ર્વવથતારમાાં આવેલ ખેત ઉત્સપન્ 
બજારોમાાં લેવામાાં આવતી માકેટ શેર્ ફી નાબુદ કરવા રજુઆત 
કરવામાાં આવેલ જમેાાં (૧) મલ્ટીપલ માકેટ શેર્ નાબુદ કરવા 
અને (૨) વડોદરા શહેર તથા બીજી મહાનગરપાલીકામાાં 
આવેલ APMC/સબ માકેટયાડષમાાં લેવાતી શેર્ નાબુદ કરવા 
અન્વયે શ્ર્વનયામક, ખેત બજાર અને ગ્રામ્ય અથષતાંત્ર, ગુજરાત 
રાજ્ય, ગાાંધીનગર દ્વારા તા.૯-૧-૨૦૧૯ ના રોજ નાયબ 
શ્ર્વનયામક, ખેત બજાર અને ગ્રામ્ય અથષતાંત્ર, અને શ્ર્વજલ્લા 
રશ્ર્વજથટર ાર, સહકારી માંડળીઓ, વડોદરાને અરજદારશ્રીની 
રજુઆત પરત્સવે શ્ર્વનયમાનુસાર કાયષવાહી કરવા અને કરેલ 
કાયષવાહીનો આધાર પુરાવા સહ અશ્ર્વભપ્રાય મોકલી આપવા 
જણાવવામાાં આવેલ જ ે અન્વયે શ્ર્વજલ્લા રશ્ર્વજથટર ાર, સહકારી 
માંડળીઓ, વડોદરા દ્વારા તા.૨૨-૧-૨૦૧૯ ના રોજ અહેવાલ 
મોકલી આપેલ છે. તે અહેવાલ ને ધ્યાને લઈ બજારધારાની 
જોગવાઈઓ ટાાંકી બજારધારાની જોગવાઈ સાથે સુસાંગત ન હોઈ 
રજુઆત દફતરે કરેલ છે. અને તે મુજબ અરજદારશ્રીને તા.૦૧-
૫-૨૦૧૯ ના રોજ પ્રત્સયુિર પાઠવેલ છે.    

--------- 
૧૧૨ 

દાહોદ વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૭૦૨ શ્રી શૈલેિભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ અને 
વસૂલાત વૃશ્ર્વધ્ધ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૫ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૩,૨૦,૧૦૦/- 

--------- 

૧૧૩ 
રાજ્યમાાં ભાાંભરા પાર્ણીમાાં મત્સ્યોદ્યોગના વિિાસ યોજના માટે સહાય 

* ૧૩૭૫૪ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યમાાં 
ભાાંભરાપાણીમાાં મત્સથયોદ્યોગના શ્ર્વવકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કોઈ યોજના અમલમાાં મુકવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા તો યોજના હેઠળ કેટલી સહાય આપવામાાં 
આવે છે, અને 

  (૨) શ્ર્વવગત દશાષવતુાં પત્રક-૧ સામેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલાાં લાભાથીઓને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) શ્ર્વવગત દશાષવતુાં પત્રક-૨ સામેલ છે. 
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પત્રિ-૧ 

યોજના હેઠળ આપિામાાં આિતી સહાય 

૧ આ યોજના હેઠળ નવા તળાવોના બાાંધકામ માટે ૫ હેક્ટર સુધીના જળશ્ર્વવથતાર (વોટર થપ્રેડ એરરયા) નાાં ફામષ માટે પ્રશ્ર્વત હેક્ટર 
કેપીટલ કોથટની સામે ૨૫% સહાય અથવા વધુમાાં વધુ રૂ.૬૦,૦૦૦/- અને મહિમ રૂ.૩.૦૦ લાખની લાભાથી દીઠ 
નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે.  

૨ ફામષ રીનોવેશન / સુધારણા માટે ૫ હેક્ટર સુધીના જળશ્ર્વવથતાર (વોટર થપ્રેડ એરરયા) નાાં ફામષ માટે પ્રશ્ર્વત હેક્ટર કેપીટલ 
કોથટની સામે ૨૫% સહાય અથવા વધુમાાં વધુ રૂ.૨૦,૦૦૦/- અને મહિમ રૂ.૧.૦૦ લાખની લાભાથી દીઠ નાણાકીય સહાય 
ચૂકવવામાાં આવે છે. 

૩ બડષ  ફેન્સીંગ યુશ્ર્વનટ કોથટના ૫૦% અથવા રૂ.૫૦૦૦/- બે માાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે (પ્રશ્ર્વત હેક્ટર) 

૪ ડોગ ફેન્સીંગ યુશ્ર્વનટ કોથટના ૫૦% અથવા રૂ.૧૨,૫૦૦/- બે માાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે (પ્રશ્ર્વત હેક્ટર) 

૫ એરેટરની ખરીદી પર ૫૦% લેખે વધુમાાં વધુ રૂ.૨૫,૦૦૦/-ની સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

૬ શ્રીમ્પ સીડ હેચરીની થથાપના માટે રૂ.૪૦૦.૦૦ લાખના યુશ્ર્વનટ કોથટના ૫૦% લેખે સહાય આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ ઘટિનુાં નામ લાભાથીની સાંખ્યા ચૂિિિામાાં આિેલ સહાય  
(રૂ. લાખમાાં) 

૧ તળાવ બાાંધકામ ૧૯ ૩૫.૦૧ 

૨ તળાવ સુધારણા ૨૯ ૧૯.૮૪ 

૩ એરેટર ૪૦ ૨૭.૮૮ 

૪ બડષ  ફેન્સીંગ ૩૪ ૫.૮૬ 

૫ ડોગ ફેન્સીંગ ૩૩ ૧૩.૯૬ 

૬ હેચરીની થથાપના ૦૧ ૧૮૭.૯૭ 

 િુલ ૧૫૬ ૨૯૦.૫૨ 

--------- 

૧૧૪ 
રાજ્યની માછીમારોને બાયોમેટર ીિ િાડમ  આપિા બાબત 

* ૧૩૭૫૬ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દરરયામાાં માછીમારોની ઓળખ પ્રથથાશ્ર્વપત કરવા 

માટે રાજ્યમાાં કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની પરરશ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
રાજ્યના કેટલા માછીમારોને બાયોમેટર ીક કાડષ  આપવામાાં આવેલ 
છે? 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની પરરશ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યના 
૧,૬૮,૮૯૫ માછીમારોને બાયોમેટર ીક કાડષ  આપવામાાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૧૧૫ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સેિા સહિારી માંડળીઓને વધરાર્ણ 

* ૧૩૬૯૩ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલી સેવા સહકારી માંડળીઓને શ્ર્વધરાણ 
અને વસૂલાત વૃશ્ર્વધ્ધ સહાય આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૧ 

 (૨) તે માટે કેટલી રકમની સહાય આપવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૪,૯૫,૪૦૦/- 

--------- 



56 

૧૧૬ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં રાહતદરે તુિેરદાળના જથ્થાનુાં વિતરર્ણ 

* ૧૫૩૦૪ શ્રી જઠેાભાઈ ભરિાડ (શહેરા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાહતદરે તુવરેદાળના કેટલા જથ્થાનુાં 
કેટલા કુટુાંબોને શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તુવેરદાળના ૧૫૦.૪૫૬ મે.ટન 
જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કુલ ૧૫૦૪૫૬ કુટુાંબોને કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વવતરણ ક્યા ભાવથી કરવામાાં આવ્યુ?   (૨) તુવેરદાળનુાં પ્રશ્ર્વત ૧ શ્ર્વક.ગ્રા. ના રૂ. ૩૭/- ના રાહત 
ભાવથી શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૧૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ટરે લીઝ માંડપમાાં સહાય 

* ૧૩૭૩૬ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વેલાવાળા શાકભાજી પાકોના વાવેતર માટે ટરેલીઝ 
માંડપમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા સહાય આપવામાાં આવે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં 
કેટલા લાભાથીઓને કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) લાભાથીઓની સાંખ્યાઃ ૭૧૦ 

  ચૂકવેલી સહાયઃ રૂ. ૧૮૨.૯૬ લાખ (અાંકે રૂશ્ર્વપયા 
એક સો બ્યાસી લાખ છન્ુાં હજાર પૂરા) 

--------- 

૧૧૮ 
મહીસાગર અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૭૦૨૪ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાર્ણ (બાલાશ્ર્વસનોર) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહીસાગર અને પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહીસાગર અને પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનો નાશ થયેલ નથી/બગાડ 
થયેલ નથી/શ્ર્વબનઉપયોગી થયેલ નથી. 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલાાં લીધા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 

આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીયે ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
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જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનોમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા 
પાડતા સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા 
શ્ર્વનગમ દ્વારા શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી 
જીલ્લાઓ તેમની જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી 
કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 
બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક જીલ્લામાાં નાયબ જીલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા જીલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

 ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે.  

--------- 
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૧૧૯ 
નમમદા વજલ્લામાાં આકદજાવત વિ્તાર પેટા યોજના 

* ૧૩૭૨૬ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આરદજાશ્ર્વત શ્ર્વવથતાર પેટા યોજના અાંતગષત નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં કુલ 
કેટલા કે્ષત્રીય શ્ર્વનદશષન ગોઠવવામાાં આવ્યા,  

  (૧) ૩૩૪૫ 

 (૨) તે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી છે, અને   (૨) રૂ. ૧,૨૮,૦૦,૬૧૧/- 

 (૩) કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી.  

--------- 

૧૨૦ 
રાજ્યમાાં નિરાત્રી મહોત્સસિ, પાંતગોત્સસિ, અને રર્ણોત્સસિ પાછળ ખચમ 

* ૧૬૫૦૭ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા ૨ વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રાજ્યમાાં નવરાશ્ર્વત્ર મહોત્સસવ, પાંતગોત્સસવ, અને 
રણોત્સસવ પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૧)  
મહોત્સસિનુાં નામ િિમિાર ખચમ (રૂવપયા લાખમાાં) 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

નવરાત્રી મહોત્સસવ ૯૦૮.૮૧ ૯૦૪.૭૬ 

પાંતગોત્સસવ ૮૧૭.૧૭ ૭૧૩.૮૯ 

રણોત્સસવ ૩૧૭.૬૨ ૪૪૧.૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત કરવામાાં આવેલ ખચષ પૈકી કેટલો ખચષ જમવા, 
રહેવા અને ટર ાન્સપોટેશન માટે કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

મહોત્સસિનુાં 
નામ 

વિગત ખચમ (રૂવપયા લાખમાાં) 

તા.૧-૬-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

નવરાત્રી 
મહોત્સસવ 

જમવા, રહેવાનો ખચષ ૨.૦૭ ૩૧.૫૯ 

ટર ાન્સપોટેશન ખચષ ૬.૯૩ ૨૫.૯૭ 

પાંતગોત્સસવ જમવા, રહેવાનો ખચષ ૪૭.૪૮ ૮૬.૮૨ 

ટર ાન્સપોટેશન ખચષ ૩૦.૮૪ ૩૦.૨૩ 

રણોત્સસવ જમવા, રહેવાનો ખચષ ૦.૦૦ ૨૬.૫૮ 

ટર ાન્સપોટેશન ખચષ ૦.૦૦ ૬.૦૩  
--------- 

૧૨૧ 
જામનગર વજલ્લામાાં ચૂિિેલ િેપીટલ ગોડાઉન સહાય 

* ૧૩૭૧૨ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર-ગ્રામ્ય) : માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં જામનગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૨૫ ટકા કેપીટલ ગોડાઉન સહાય 
હેઠળ કુલ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૧) રૂ.૬,૨૦,૯૦૦/- 

 (૨) તેનાથી રાજ્યની સાંગ્રહ સાંખ્યામાાં કેટલો વધારો 
થયો?  

  (૨) ૩ ગોડાઉનનો. 

--------- 
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૧૨૨ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ડીટેઈન િાહનો 

* ૧૪૪૩૮ શ્રી અરવિાંદ રૈયાર્ણી (રાજકોટ-પૂવષ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૭૮૦૬ વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ત ે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 
વસુલવામાાં આવી ?  

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કુલ રૂ.૩૬૦.૮૧ 
લાખની રકમ વસુલવામાાં આવી. 

--------- 

૧૨૩ 
દાહોદ વજલ્લામાાં ફીંગર વપ્રન્ટ મેચ ન થિાના િારર્ણે ગ્રાહિોને પડતી મુશ્િેલી 

* ૧૬૦૮૫ શ્રીમવત ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સથતા અનાજની દુકાનો પર ફીંગર શ્ર્વપ્રન્ટ 
મેચ ન થવાના કારણે ગ્રાહકોને પુરવઠો મેળવવામાાં પારાવાર 
મુશ્કેલીઓ ભોગવવી પડતી હોવાની હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે 
કે કેમ,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ દાહોદ 
શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં ગ્રાહકોને પડતી આવી મુશ્કેલીઓ દુર 
કરવા સરકારે શી કાયષવાહી કરી ? 

  (૨) સરકારશ્રી દ્વારા નીચે મુજબની કાયષવાહી કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરશ્ર્વમયાન રાજ્યમાાં બાયોમેટર ીકસ 
આધારીત ફૂડ કુપન પધ્ધશ્ર્વતથી શ્ર્વવતરણ કરવામાાં 
આવતુાં હતુાં. જમેાાં રેશનકાડષ  ધારકોની ફીંગર શ્ર્વપ્રન્ટના 
વેરીફીકેશનના આધારે રેશનકાડષ  ધારકોને મળવાપાત્ર 
જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવતુાં હતુાં. 

 આ પધ્ધશ્ર્વતમાાં જો કોઈ ટેકનીકલ ખામીના કારણોસર 
ફીંગર શ્ર્વપ્રન્ટ મેચ ન થાય, ટેકનીકલ ક્ષશ્ર્વત કે નેટવકષની 
સમથયા તથા ફીંગર શ્ર્વપ્રન્ટ મેચ ન થાય તો કાડષધારકો 
અનાજથી વાંશ્ર્વચત ના રાખતા MANUAL તથા 
OTP પધ્થશ્ર્વતથી શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવતુાં હતુાં. 
ત્સયારબાદ ભારત સરકાર તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૭ના 
જાહેરનામાના અનુસાંધાને જાહેર શ્ર્વવતરણ વ્યવથથાને 
વધુ સુદ્દઢ બનાવવા માહે માચષ-૨૦૧૮ થી આધાર 
આધારીત શ્ર્વવતરણ વ્યવથથા રાજ્યમાાં અમલમાાં 
મુકવામાાં આવેલ છે. આ વ્યવથથામાાં ફીંગર શ્ર્વપ્રન્ટ મેચ 
ન થાય, ટેકનીકલ ક્ષશ્ર્વત તથા નેટવકષની સમથયાના 
કારણોસર જો રેશનકાડષ  ધારક આધાર આધારીત 
શ્ર્વવતરણ વ્યવથથામાાં ઓળખ પ્રથથાશ્ર્વપત ન કરી શકે 

તો સરકારશ્રી દ્વારા નીચે મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 ફીંગર શ્ર્વપ્રન્ટ મેચ ન થાય તેવા સાંજોગોમાાં આધાર 
સાથે લીંક કરેલ મોબાઈલ પર OTP દ્વારા શ્ર્વવતરણ 
થઈ શકે તેવી વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 
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 જો ફીંગર શ્ર્વપ્રન્ટ મેચ ન થાય અથવા OTP પણ 

ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા સાંજોગોમાાં પણ રેશનકાડષ  
ધારકોને જથ્થાથી વાંશ્ર્વચત ન રાખતા અનાજ પુરૂ 
પાડવામાાં આવે છે. 

 જો કોઈ રેશનકાડષ  ધારક આધારકાડષ, આધાર નાંબર, 
તથા આધાર નોંધણી ના હોય તો (રજુ કરી ન શકે 
તો) ભારત સરકારશ્રીના તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૭ના 
જાહેરનામા અનુસાંધાને રાજ્ય સરકારે તા.૦૧-૦૩-
૨૦૧૮ના ઠરાવથી ૧૩ ઓળખના પુરાવાના આધારે 
રેશનકાડષ  ધારકને મળવાપાત્ર જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ 
કરવાની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 લેપ્રસી, વૃધ્ધત્સવ કે અસહાય વ્યશ્ર્વકતના હાથના 
આાંગળા કપાયેલ હોય તેવા સાંજોગોમાાં જ ે સભ્યના 
બાયોમેટર ીકસ મેળવી શકાતા નથી તે માટે શ્ર્વનયત 
કરવામાાં આવેલ ફોમષ નાં.૭ થી પાલક ગાડીયન તરીકે 
શ્ર્વનયુકત કરવાનો તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૨ તથા 
તા.૨૯-૧૨-૧૫ થી ઠરાવ કરવામાાં આવેલ છે. 

આમ, સરકારશ્રી દ્વારા ફીંગર શ્ર્વપ્રન્ટ મેચ ન થાય તે 
સાંજોગોમાાં ઉપર મુજબની કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૨૪ 
ખેડા વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયમક્રમ અાંતગમત તાલીમ 

* ૧૩૭૨૩ શ્રી અજુમનવસાંહ ચૌહાર્ણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વત છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કૃશ્ર્વર્લક્ષી કૌશલ્ય શ્ર્વવકાસ તાલીમ કાયષક્રમ અાંતગષત ખેડા 
શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથથાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીધો, 
અને 

  (૧) ૧૧૯૬ ખેડૂતો 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલા મરહલા તાલીમાથી અને પુરૂર્ 
તાલીમાથીઓએ ભાગ લીધો ? 

  (૨) ૬૦૦ મરહલા અને ૫૯૬ પુરુર્ તાલીમાથીઓ. 

--------- 

૧૨૫ 
તાપી વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુના 

* ૧૩૭૩૪ શ્રી વપયુિભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જાંતુનાશક દવાઓના કેટલા નમૂના 
તાલુકાવાર લેવામાાં આવ્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ. 
પત્રિ-૧ 

અ.નાં. તાલુિા િિમિાર લેિાયેલ નમુના 

  ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

થી 
૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૮ 

થી 
૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ વ્યારા ૩૪ ૨૫ ૫૯ 

૨ સોનગઢ ૧૨ ૧૫ ૨૭ 

૩ ડોલવણ ૦ ૫ ૫ 

૪ વાલોડ ૧૬ ૨૦ ૩૬ 
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૫ ઉચ્છલ ૪ ૩ ૭ 

૬ શ્ર્વનઝર ૧૪ ૧૭ ૩૧ 

૭ કુકરમુાંડા ૦ ૪ ૪ 

વજલ્લાનુાં િુલ ૮૦ ૮૯ ૧૬૯ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલા નમુના પ્રમાશ્ર્વણત થયા અને કેટલા 
નમુના શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૨) પ્રમાવર્ણત વબનપ્રમાવર્ણત 
  ૧૬૮        ૧ 

 (૩) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત નમુનાઓમાાં ગુણવિા શ્ર્વનયાંત્રણ 
અાંતગષત શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ?  

  (૩) જાંતુનાશક દવાઓના લીધેલ નમુના પૈકી ૧ શ્ર્વબન 
પ્રમાશ્ર્વણત નમુના માટે જવાબદારો સામે કોટષ  કેસ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૧૨૬ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૬૯૬૬ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જામનગર અને દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી,  

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭- ૧૮ 

િિમ  

૨૦૧૮- ૧૯ 

િુલ 

૧ જામનગર ૯૭ ૧૫૧ ૨૪૮ 

૨ દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા ૨૪ ૮૬ ૧૧૦ 

િુલ ૧૨૧ ૨૩૭ ૩૫૮ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વકતઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ-૭૯ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૧,૫૧,૫૦૦/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૨) રૂ.૫૪,૦૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૩) ૧ (એક) પરવાનો મોકુફ કરવામાાં આવેલ છે.  
(૪) ૪ (ચાર) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વકતઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા ?  

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વકત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં 
આવેલ નથી. 

--------- 

૧૨૭ 
િચ્છ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૭૬ શ્રી વિરેન્રવસાંહ જાડેજા (માાંડવી) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાશ્ર્વકય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, અને 

  (૧) કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની  
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૯,૨૧,૬૬૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૯,૫૨,૨૦૧ 

િુલ ૨૮,૭૩,૮૭૦  
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 
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ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ  
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪,૬૧,૮૦૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૪,૯૭,૫૨૮ 

િુલ ૨૯,૫૯,૩૩૧   
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨,૨૬,૬૫૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧,૮૦,૧૦૮ 

િુલ ૧૪,૦૬,૭૬૦   
--------- 

૧૨૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબો માટે વ્યવતતગત શૌચાલયો 

* ૧૪૩૮૫ શ્રી આર.સી.મિિાર્ણા (મહુવા) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનગર જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
કેટલા બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલય 
બનાવવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ભાવનગર જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ 
બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલયો બનાવવામાાં 
આવ્યા. 

(સાંખ્યામાાં) 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

બી.પી.એલ. િુટુાંબો 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

બી.પી.એલ. િુટુાંબો 

િુલ 

૧ ભાવનગર ૧૦ ૦૨ ૧૨ 

૨ ગારીયાધાર ૦૧ ૦ ૧ 

૩ ઘોઘા ૦ ૦ ૦ 

૪ જસેર ૩૮ ૦ ૩૮ 

૫ મહુવા ૫૩ ૦ ૫૩ 

૬ પાલીતાણા ૫૬ ૦ ૫૬ 

૭ શ્ર્વસહોર ૦ ૦ ૦ 

૮ તળાજા ૫૪ ૧૦ ૬૪ 

૯ ઉમરાળા ૦૧ ૦ ૧ 

૧૦ વલ્લભીપુર ૦૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨૧૩ ૧૨ ૨૨૫ 
 

 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવ્યો. 

(રૂા.લાખમાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ ભાવનગર ૧.૨૦ ૦.૨૪ ૧.૪૪ 

૨ ગારીયાધાર ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ 

૩ ઘોઘા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ જસેર ૪.૫૬ ૦.૦૦ ૪.૫૬ 

૫ મહુવા ૬.૩૬ ૦.૦૦ ૬.૩૬ 

૬ પાલીતાણા ૬.૭૨ ૦.૦૦ ૬.૭૨ 



63 

૭ શ્ર્વસહોર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૮ તળાજા ૬.૪૮ ૧.૨૦ ૭.૬૮ 

૯ ઉમરાળા ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ 

૧૦ વલ્લભીપુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િુલ ૨૫.૫૬ ૧.૪૪ ૨૭.૦૦  
--------- 

૧૨૯ 
દેિભૂવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લામાાં િપાસનો પાિ વિમો ચૂિિિા બાબત 

* ૧૬૯૭૦ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાશ્ર્વળયા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા અને જામનગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
ખરીફ-૨૦૧૮નો કપાસનો પાક શ્ર્વવમો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા ખેડૂતોને કેટલા ટકા લેખે ચૂકવવામાાં આવ્યો, 

  (૧) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કપાસ પાકના દાવાની ગણતરી 
પ્રગશ્ર્વતમાાં હોઈ ગણતરી પૂણષ થયેથી ચૂકવવાપાત્ર દાવા 
સાંબાંશ્ર્વધત શ્ર્વવમા કાંપની દ્વારા ચૂકવવાના રહે છે. 

 (૨) કપાસનો પાક શ્ર્વવમો ઉકત શ્ર્વજલ્લામાાં પૂરતો ન મળ્યો 
હોવાની કેટલી ફરીયાદો સરકારને છેલ્લા બે વર્ષમાાં મળી, અને 

  (૨) ઉકત શ્ર્વજલ્લાઓમાાં કોઈપણ ફરીયાદ સરકારને મળેલ 
નથી. 

 (૩) ઉકત મળેલ ફરીયાદો અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામા 
આવી ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૩૦ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૬૯૬૨ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં  
રાજકોટ અને પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ અને પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી.હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનુાં નીચેની શ્ર્વવગતે 
નુકશાન થયેલ છે. 

(આાંકડા શ્ર્વકવ.માાં) 

વજલ્લાનુાં નામ િિમ ઘઉં ચોખા 

રાજકોટ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૪૨.૫૦ 

િુલ ૦ ૪૨.૫૦ 

પોરબાંદર ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

િુલ ૨ ૧ 
 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલાાં લીધા, અને 

  (૨) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. ના 
ગોડાઉનમાાં થયેલ ઉકત અનાજના જથ્થાનુાં નુકસાન કુદરતી 
આપશ્ર્વિના કારણોસરનુાં હોય પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે ? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે. જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુકત કરવામાાં આવે છે. 
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 ભોંયતળીએ ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 

જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણૂાંક ટેન્ડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ 
દ્વારા શ્ર્વનમણૂાંક કરવામાાં આવે છે. જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ 
તેમની જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 

બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયશ્ર્વમત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 

જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણૂાંક 
ટેન્ડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફયુમીગેશનની 
પ્રરક્રયા દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન 
અટકાવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણીમાટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલા બેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુકત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First in First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 

પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 
ઉકત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય 
નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/ 
પરીપત્રો દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૧૩૧ 
દાાંતા અને અમીરગઢમાાં આિેલ ચેિપો્ટિાર થયેલ આિિ 

* ૧૬૯૧૦ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
દાાંતા અને અમીરગઢમાાં આવેલ ચેકપોથટવાર કેટલી આવક 
થઈ, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દાાંતા અને અમીરગઢમાાં આવેલ ચેકપોથટવાર નીચે 
મુજબની આવક થઈ. 

ચેિપો્ટનુાં 
નામ 

િિમિાર આિિ (રૂ. લાખમાાં) 

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

અમીરગઢ ૨૦૩૬.૬૯ ૨૩૨૮.૧૮ 

અાંબાજી ૩૦૬.૬૧ ૩૧૮.૩૨ 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત 
ચેકપોથટવાર ઓવરલોડ કેટલા વાહનો પકડવામાાં આવ્યા, અને  

  (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉકત 
ચેકપોથટવાર ઓવરલોડ વાહનો નીચે મુજબ પકડવામાાં 
આવ્યા. 

ચેિપો્ટનુાં 
નામ 

ઓિરલોડ િાહનો 

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

અમીરગઢ ૩૧૪૦ ૧૩૪૭ 

અાંબાજી ૯૮ ૧૭૭  

 (૩) ઉક્ત પકડવામાાં આવેલ વાહનોના દાંડ પેટે કેટલી 
આવક થઈ? 

  (૩) ઉક્ત પકડવામાાં આવેલ વાહનોના દાંડ પેટે નીચે 
મુજબની આવક થઈ. 

ચેિપો્ટનુાં 
નામ 

દાંડ પેટે આિિ (રૂ.લાખમાાં) 

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

અમીરગઢ ૭૮.૧૯ ૪૩.૦૧ 

અાંબાજી ૧.૮૫ ૨.૮૮  
--------- 
૧૩૨ 

આર્ણાંદ અને િડોદરા જીલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 
* ૧૭૦૦૬ શ્રી અમીત ચાિડા (આાંકલાવ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી,  

(રકમ રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર ગ્રાન્ટની 

વિગત 
મકટકરયલ 

ગ્રાન્ટની વિગત 
િેન્ર તરફથી 

મળેલ િુલ ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ તા.૩૧-

૦૫-૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 
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 (૨) તે પૈકી આણાંદ અને વડોદરા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર, 

વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવણી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 

ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએ થી કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 
શ્ર્વજલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 
ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ (FTO)થી જમા થાય છે. 

 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ર્વજલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 
કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 
સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ આર્ણાંદ િડોદરા 

  માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 

(રિમ 
રૂ.લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 

(રિમ 
રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૭.૫૨ ૧૪૨૨.૩૮ ૪.૩૪ ૭૫૯.૪૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫.૧૫ ૮૪૬.૪૯ ૨.૬૧ ૪૪૨.૨૩ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

તા.૩૧-૦૫-૧૯  
ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૦.૩૧ ૪૧.૪૧ ૦.૩૯ ૬૦.૦૨ 

 
--------- 

૧૩૩ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયમક્રમ અાંતગમત તાલીમ 

* ૧૩૭૨૦ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

કૃશ્ર્વર્લક્ષી કૌશલ્ય શ્ર્વવકાસ તાલીમ કાયષક્રમ અાંતગષત પાંચમહાલ 
શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથથાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીધો, 
અને 

  (૧) ૯૬૦ ખેડૂતો 

 (૨) તે પૈકી કેટલી મરહલા તાલીમાથી અને પુરૂર્ 
તાલીમાથીઓએ ભાગ લીધો? 

  (૨) ૫૭૦  મરહલા અને ૩૯૦ પુરૂર્ તાલીમાથીઓ 

--------- 

૧૩૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૪૪૧૮ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં ૯૦૩ આવાસો માંજૂર થયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ થયેલ છે, અને   (૨) તે પૈકી ૭૫૩ આવાસો પૂણષ થયેલ છે. 
 (૩) તે માટે કેટલો ખચષ થયો છે?   (૩) તે માટે કુલ રૂ.૯૦૩.૬૦ લાખનો ખચષ થયેલ છે. 

--------- 

૧૩૫ 
અમરેલી અને બોટાદ જીલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૬૯૯૮ શ્રી અાંબરીિ ડેર (રાજુલા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી,  
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(રકમ રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર ગ્રાન્ટની 

વિગત 
મકટકરયલ 

ગ્રાન્ટની વિગત 
િેન્ર તરફથી 

મળેલ િુલ ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ તા.૩૧-
૦૫-૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 

 (૨) તે પૈકી અમરેલી અને બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર, 
વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 
ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએ થી કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 
શ્ર્વજલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 
ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ (FTO)થી જમા થાય છે. 

 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ર્વજલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 
કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 

સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ અમરેલી બોટાદ 

  માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ 

રૂ.લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ 

રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬.૯૪ ૧૦૯૧.૪૧ ૩.૬૭ ૫૫૦.૮૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭.૩૨ ૧૦૭૭.૬૮ ૪.૦૮ ૬૫૧.૭૨ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૦૫-૧૯  

ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨.૨૪ ૩૬૯.૧૦ ૨.૮૧ ૫૨૭.૦૩ 

 
--------- 

૧૩૬ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૬૯૦૯ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા અને કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 

બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા અને કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત 
રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 

ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનુાં નીચેની શ્ર્વવગતે નુકસાન થયેલ 
છે.                                                   (આાંકડા શ્ર્વકવ.માાં) 

વજલ્લાનુાં નામ િિમ ઘઉં ચોખા 

બનાસકાાંઠા ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૬૨૦.૬૮ 

િુલ ૦ ૬૨૦.૬૮ 

કચ્છ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૨ 
 

 (૨) તેના કારણો શાાં છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શાાં પગલા લીધા, અને 

  (૨) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી.ના 
ગોડાઉનમાાં થયેલ ઉક્ત અનાજના જથ્થાનુાં નુકસાન કુદરતી 
આપશ્ર્વિના કારણોસરનુાં હોય પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાટન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 
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 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીયે ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ દ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી જીલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 

રહે તથા ભેજના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી બારણાાં 
ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા રાખવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રરક્રયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વરેામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક જીલ્લામાાં નાયબ જીલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા જીલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૧૩૭ 
રાજયમાાં ભાાંભરા પાર્ણીમાાં મત્સ્યોદ્યોગના વિિાસ યોજના માટે સહાય 

* ૧૩૭૫૩ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યમાાં 
ભાાંભરાપાણીમાાં મત્સથયોદ્યોગના શ્ર્વવકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કોઈ યોજના અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે, કે કેમ. 

  (૧) હા.જી. 

 (૨) જો હા તો યોજના હેઠળ કેટલી સહાય આપવામાાં 
આવે છે, અને  

  (૨) શ્ર્વવગત દશાષવતુાં પત્રક-૧ સામેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલાાં લાભાથીઓને 

કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે. 

  (૩) શ્ર્વવગત દશાષવતપુાં પત્રક-૨ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 
યોજના હેઠળ આપિામાાં આિતી સહાય 

૧ આ યોજના હેઠળ નવા તળાવોના બાાંધકામ માટે ૫ હેક્ટર સુધીના જળશ્ર્વવથતાર (વોટર સપ્રેડ એરરયા) નાાં ફામષ માટે પ્રશ્ર્વત 

હેક્ટર કેપીટલ કોથટની સામે ૨૫% સહાય અથવા વધુમાાં વધુ રૂ.૬૦,૦૦૦/- અને મહિમ રૂ. ૩.૦૦ લાખની લાભાથી 
દીઠ નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

૨ ફામષ રીનોવેશન/સુધારણા માટે ૫ હેક્ટર સુધીના જળશ્ર્વવથતાર (વોટર થપ્રેડ એરરયા) નાાં ફામષ માટે પ્રશ્ર્વત હેક્ટર કેપીટલ 

કોથટની સામે ૨૫% સહાય અથવા વધુમાાં વધુ રૂ.૨૦,૦૦૦/- અને મહિમ રૂ. ૧.૦૦ લાખની લાભાથી દીઠ નાણાકીય 
સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

૩ બડષ  ફેન્સીગ યુશ્ર્વનટ કોથટના ૫૦% અથવા રૂ.૫૦૦૦/- બે માાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે (પ્રશ્ર્વત હેક્ટર) 

૪ ડોગ ફેન્સીગ યુશ્ર્વનટ કોથટના ૫૦% અથવા રૂ.૧૨,૫૦૦/- બે માાંથી જ ેઓછુાં  હોય તે (પ્રશ્ર્વત હેક્ટર) 

૫ એરેટરની ખરીદી પર ૫૦% લેખે વધુમાાં વધુ રૂ.૨૫,૦૦૦/-ની સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે. 

૬ શ્રીમ્પ સીડ હેચરીની થથાપના માટે રૂ.૪૦૦.૦૦ લાખના યુશ્ર્વનટ કોથટના ૫૦% લેખે સહાય આપવામાાં આવે છે. 
 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ ઘટિનુાં નામ લાભાથીની સાંખ્યા ચૂિિિામાાં આિેલ સહાય 
(રૂ. લાખમાાં) 

૧ તળાવ બાાંધકામ ૧૯ ૩૫.૦૧ 

૨ તળાવ સુધારણા ૨૯ ૧૯.૮૪ 

૩ એરેટર ૪૦ ૨૭.૮૮ 

૪ બડષ  ફેન્સીગ ૩૪ ૫.૮૬ 

૫ ડોગ ફેન્સીગ ૩૩ ૧૩.૯૬ 

૬ હેચરીની થથાપના ૦૧ ૧૮૭.૯૭ 

િુલ ૧૫૬ ૨૯૦.૫૨ 

--------- 

૧૩૮ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૪૪૧૫ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં ૪૫૬૦૧ આવાસો માંજૂર થયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી આવાસો કેટલા પૂણષ થયેલ છે, અને   (૨) તે પૈકી ૩૦૯૧૬ આવાસો પૂણષ થયેલ છે. 

 (૩) તે માટે કેટલો ખચષ થયો છે?   (૩) તે માટે કુલ રૂ.૩૭૦૯૯.૨૦ લાખનો ખચષ થયેલ છે. 

--------- 
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૧૩૯ 
પાટર્ણ અને મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૨૦ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (શ્ર્વસધ્ધપુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાટણ અને મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના 
લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત 
થયા, અને 

  (૧) શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના લેવામાાં આવેલ 
નમુનાઓ પૈકી શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયેલ નમુનાઓની શ્ર્વવગત નીચે 
મુજબ છે, 

અ.નુ િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

પાટર્ણ મહેસાર્ણા 

૧ તા. ૧-૪-૧૭ થી 
તા. ૩૧-૩-૧૮ 

૦ ૧ 

૨ તા. ૧-૪-૧૮ થી 
તા. ૩૧-૩-૧૯ 

૬ ૫ 

િુલ ૬ ૬ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા બનાવનાર 
કાંપની સામે પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં ૪ કોટષ કેસ કેરલ છે, ૨ માાં નામદાર 
કોટષ  દ્વારા નમુના ફેર-પૃથ્થકરણ માટે મોકલી આપેલ છે, જ્યારે 
મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં ૬ કોટષ કેસ કરેલ છે. 

--------- 

૧૪૦ 
પાટર્ણ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૬૧ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમાાં ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી,   

  (૧) પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૪,૭૯,૫૪૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩,૭૯,૫૧૮ 

 િુલ ૩૮,૫૯,૦૬૦ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦,૬૨,૨૬૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૨,૦૮,૩૮૬ 

 િુલ ૨૨,૭૦,૬૫૪  

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે?  

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 
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ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩,૬૭,૮૧૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૫૯,૮૮૧ 

 િુલ ૮,૨૭,૬૯૫  
--------- 

૧૪૧ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૬૯૪૨ શ્રી કહાં મ્મતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 
     (રકમ રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર 

ગ્રાન્ટની 
વિગત 

મકટકરયલ 
ગ્રાન્ટની 
વિગત 

િેન્ર તરફથી 
મળેલ િુલ 
ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 

 (૨) તે પૈકી અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં 
શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 
ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએ થી કોઇ પણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 
શ્ર્વજલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 
ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ (FTO) થી જમા થાય છે. 

 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો?  

   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ર્વજલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 
કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 
સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ અમદાિાદ ગાાંધીનગર 

  માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ રૂ. 
લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ રૂ. 
લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩.૩૦ ૫૫૧.૧૨ ૪.૪૬ ૭૭૦.૭૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫.૫૧ ૯૮૧.૧૨ ૫.૧૦ ૮૭૬.૩૨ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૦૫-

૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૧.૬૬ ૧૫૧.૯૫ ૦.૨૭ ૫૩.૩૬ 

 
--------- 
૧૪૨ 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સ્તા અનાજની નિી દુિાન શરૂ િરિાની અરજીઓ 
* ૧૫૩૨૨ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ગાાંધીનગર 
શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાાં સથતા અનાજની નવી 
દુકાન શરૂ કરવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી,   

  (૧) ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર સથતા અનાજની નવી 
દુકાન શરૂ કરવા માટે કુલ-૪૯ અરજીઓ મળી. જનેી 
તાલુકાવાર શ્ર્વવગતો નીચે મુજબ છે. માટે કુલ-૪૯ અરજીઓ 
મળી. જનેી તાલુકાવાર શ્ર્વવગતો નીચે મુજબ છે. 
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 ક્રમ તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

(૧) ગાાંધીનગર ૨૫ 

(૨) કલોલ ૧૧ 

(૩) માણસા ૦૫ 

(૪) દહેગામ ૦૮ 

િુલ ૪૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ઉપરોક્ત મળેલ અરજીઓ પૈકી કુલ ૧૮ અરજીઓ 
માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે. જનેી તાલુકાવાર શ્ર્વવગતો નીચે મુજબ 
છે.   

ક્રમ તાલુિો માંજૂર િરેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

(૧) ગાાંધીનગર ૧૨ 

(૨) કલોલ ૦૪ 

(૩) માણસા ૦૦ 

(૪) દહેગામ ૦૨ 

િુલ ૧૮  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકાવાર કેટલી નવી દુકાનો શરૂ 
કરવામાાં આવી?  

  (૩) ઉપરોક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ ૧૪ નવી દુકાનો શરૂ કરવામાાં 
આવી. જનેી તાલુકાવાર શ્ર્વવગતો નીચે પ્રમાણે છે.   

ક્રમ તાલુિો નિી શરૂ િરેલ દુિાનોની સાંખ્યા 

(૧) ગાાંધીનગર ૦૯ 

(૨) કલોલ ૦૪ 

(૩) માણસા ૦૦ 

(૪) દહેગામ ૦૧ 

િુલ ૧૪  
--------- 

૧૪૩ 
સુરત વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૪૩૯૩ શ્રી િી.ડી. ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સુરત શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ 
થવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
તાલુિા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લાાં બે િિમમાાં 

િિમિાર સુરત વજલ્લામાાં તાલુિાિાર બી.પી.એલ 
યાદીમાાં દાખલ થિા માટે મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

બારડોલી ૦૦ ૦૦ 

ચોયાષસી ૦૦ ૦૧ 

કામરેજ ૦૧ ૦૦ 

મહુવા ૦૦ ૦૦ 

માાંડવી ૦૦ ૦૦ 

માાંગરોલ ૦૦ ૦૦ 

ઓલપાડ ૦૦ ૦૦ 

પલસાણા ૦૦ ૦૦ 

ઉમરપાડા ૦૦ ૦૦ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
તાલુિા માંજૂર િરેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

બારડોલી ૦૦ ૦૦ 

ચોયાષસી ૦૦ ૦૧ 

કામરેજ ૦૧ ૦૦ 
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મહુવા ૦૦ ૦૦ 

માાંડવી ૦૦ ૦૦ 

માાંગરોલ ૦૦ ૦૦ 

ઓલપાડ ૦૦ ૦૦ 

પલસાણા ૦૦ ૦૦ 

ઉમરપાડા ૦૦ ૦૦  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
અરજીઓ રદ થઈ? 

  (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર રદ થયેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા ૦ (શૂન્ય) છે. 

--------- 

૧૪૪ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૭૦ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯માાં મહાત્સમાાં ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી,   

  (૧) અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૩,૭૬,૮૭૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫,૮૦,૦૦૦ 

 િુલ ૩૯,૫૬,૮૭૨ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૪,૬૮,૪૫૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૯,૦૧,૦૧૦ 

 િુલ ૩૩,૬૯,૪૬૩  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે?  

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬,૪૩,૯૯૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૮,૪૯,૦૦૧ 

 િુલ ૧૪,૯૨,૯૯૬  
--------- 

૧૪૫ 
િચ્છ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૭૫ ડૉ. નીમાબેન આચાયમ (ભૂજ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમાાં ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી,   

  (૧) કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 



74 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૯,૨૧,૬૬૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૯,૫૨,૨૦૧ 

િુલ ૨૮,૭૩,૮૭૦ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪,૬૧,૮૦૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૪,૯૭,૫૨૮ 

  િુલ ૨૯,૫૯,૩૩૧  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨,૨૬,૬૫૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧,૮૦,૧૦૮ 

િુલ ૧૪,૦૬,૭૬૦  
--------- 

૧૪૬ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િાાંટાળા તારની િાડ બનાિિા માટે સહાયની અરજીઓ 

* ૧૭૩૭૮ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય  િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના વર્ષમાાં બનાસકાાંઠા 
શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર કાાંટાળા તારની વાડ બનાવવાની સહાય 
માટે કેટલી અરજીઓ મળી છે,  

  (૧) મળેલ અરજીઓ 

તાલુિો સને ૨૦૧૭ સને ૨૦૧૮ 

અમીરગઢ ૭ ૨ 

કાાંકરેજ ૧૪૩ ૩૯ 

ડીસા ૨૧૭ ૩૮ 

થરાદ ૩૮૦ ૧૬૯ 

દાાંતા ૬ ૨ 

દાાંતીવાડા ૩૯ ૪૪ 

દીયોદર ૨૮૫ ૧૮૬ 

ધાનેરા ૨૪૦ ૪૪ 

પાલનપુર ૧૦૦ ૪૭ 

ભાભર ૧૦૪ ૨૬ 

લાખણી ૨૫૯ ૫૭ 

વડગામ ૮૭ ૩૫ 

વાવ ૧૦૪ ૫૧ 

સૂઈગામ ૪૬ ૨૬ 

િુલ ૨૦૧૭ ૭૬૫ 
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 (૨) ઉક્ત પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી 

અરજીઓ વર્ષવાર, તાલુકાવાર માંજૂર કરવામાાં આવી,  

  (૨) વર્ષવાર, તાલુકાવાર માંજૂર અરજીઓ 

તાલુિો તા. ૧-૬-૨૦૧૭ 
થી ૩૧-૫-૨૦૧૮ 

સુધી 

તા. ૧-૬-૨૦૧૮ 
થી ૩૧-૫-
૨૦૧૯ સુધી 

અમીરગઢ ૪ ૦ 

કાાંકરેજ ૨૧ ૦ 

ડીસા ૧૯ ૦ 

થરાદ ૪૩ ૦ 

દાાંતા ૪ ૦ 

દાાંતીવાડા ૧૦ ૦ 

દીયોદર ૩૩ ૦ 

ધાનેરા ૪૩ ૦ 

પાલનપુર ૨૫ ૦ 

ભાભર ૨૮ ૦ 

લાખણી ૩૬ ૦ 

વડગામ ૩૬ ૦ 

વાવ ૧૫ ૦ 

સૂઈગામ ૧૩ ૦ 

િુલ ૩૩૦ ૦  
 (૩) કેટલી અરજીઓમાાં ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી અને કેટલીમાાં સહાય ચુકવવામાાં બાકી છે, અને  

  (૩) ૧૦૫ અરજીની સહાય ચુકવેલ છે. 

  ૨૨૫ અરજીની સહાય ચુકવવાની બાકી છે.  

 (૪) સહાય ચૂકવવવાની બાકી રહેવાના શા કારણો છે 
અને તે ક્યાાં સુધીમાાં ચુકવવામાાં આવનાર છે?  

  (૪) ૧. કામગીરી સાંપૂણષ પણે પૂણષ ન થતા. 
  ૨. થડષ  પાટી ઈન્સપેક્શન બાકી હોવાથી. 
  કામગીરી પૂણષ થયેથી ચુકવી શકાશે. 

--------- 

૧૪૭ 
ગાાંધીનગર અને ભાિનગર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૩૨ ડો. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર-ઉિર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગાાંધીનગર અને ભાવનગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) 
વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 

િિમમાાં િિમિાર ગાાંધીનગર અને ભાિનગર 
વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ 

િરિા માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ 
થી ૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા. ૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

ગાાંધીનગર ૫૫ ૨૬ 

ભાવનગર ૬૬ ૪૦ 
 

 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) તે પૈકી ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં એકપણ 
કુટુાંબનો બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ નથી જ્યારે 
તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી ૩૧-૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન ૪૭ 
(સુડતાલીસ) તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી ૩૧-૫-૨૦૧૯ દરમ્યાન 
૨૧ કુટુાંબોનો બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) બાકીના કુટુાંબોને ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીની ૧૦ (દસ) અરજી 
પરત્સવે શ્ર્વનયમાનુસાર કાયષવાહી પૂણષ થયા બાદ શ્ર્વવચારણા કરી 
શકાશે, જ્યારે ૬૭ (સડસઠ) અરજીઓ રદ કરેલ છે અને ૪ 
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(ચાર) અરજીઓનો થકોર ૨૧-૫૨ માાં આવેલ છે, ભાવનગર 

શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોનો સમાવેશ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત 
થતો નથી. પરાંતુ ૩૮ (આડત્રીસ) અરજીઓનો થકોર ૨૧-૫૨ 
માાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૪૮ 

ભરૂચ અને નમમદા વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૭૦૪૪ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભરૂચ અને નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના 
લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત 
થયા, અને 

  (૧)  

ક્ર. િિમ 
વજલ્લાનુાં નામ 

ભરૂચ નમમદા 

૧ તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૪ ૦ 

૨ તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

૬ ૪ 

િુલ ૧૦ ૪ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) ભરૂચ શ્ર્વજલ્લામાાં ૪ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૬ ની સામે 
કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે, 

નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં ૪ કોટષ  કેસ કરેલ છે,  

--------- 

૧૪૯ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૬૯૪૮ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં. 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના કોઈ જથ્થાનો નાશ થયેલ નથી/બગાડ 
થયેલ નથી કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયેલ નથી. 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલાાં લીધા, અને   

  (૨) ઉક્ત ખાંડ-(૧)ના જવાબની શ્ર્વવગતોએ મારહતી 
શૂન્ય છે. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે?  

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાટન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 
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 ભોંયતળીએ ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 

જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ દ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 

બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 

જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 

પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૧૫૦ 
દાહોદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૭૦૩૧ શ્રી િજવેસાંગ પર્ણદા (દાહોદ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દાહોદ અને ભરૂચ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 

િિમમાાં િિમિાર દાહોદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં 

વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિા 
માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ 

થી ૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા. ૧-૬-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૫-૨૦૧૯ 

દાહોદ ૦૦ ૨૩ 

ભરૂચ ૨૩ ૨૯ 
 

 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  
વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ 
થી ૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા. ૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

દાહોદ ૦૦ ૨૩ 

ભરૂચ ૦૬ ૦૦  
 (૩) બાકીના કુટુાંબોને ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) દાહોદ અને ભરૂચ શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોનો 
સમાવેશ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી, પરાંતુ ભરૂચ 
શ્ર્વજલ્લામાાં પરાંતુ ૪૬ (છેતાલીસ) અરજીઓ રદ કરવામાાં આવેલ 

છે. 
--------- 

૧૫૧ 
રાજિોટ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં ખેડૂતોના આપઘાતના બનાિો 

* ૧૭૮૭૦ શ્રી વજજે્ઞશિુમાર મેિાર્ણી (વડગામ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૪-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ અને અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા ખેડૂતોના 
આપઘાતના બનાવો બન્યા હતા, 

  (૧) શૂન્ય 

 (૨) ઉક્ત ખેડૂતના આપઘાતના મુખ્ય ક્યા કારણો હતા, 
અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) ખેડૂતોના આપઘાત રોકવા સરકારે શાાં પગલાાં લીધાાં    (૩) કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની ખેડૂતલક્ષી શ્ર્વવશ્ર્વવધ 
સહાયલક્ષી યોજનાઓ દ્વારા ખેડૂતોની આવક વધે તે રીતે લાભો 
આપવામાાં આવે છે. અને કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વવથતરણની તાલીમો અને 
શ્ર્વનદશષનો દ્વારા ખેડૂતોને તાાંશ્ર્વત્રક માગષદશષન પૂરૂ પાડીને એકમ 
શ્ર્વવથતારમાાંથી આવક વધે તે માટે સહાયરૂપ થાય છે. 

--------- 

૧૫૨ 
રાજ્યમાાં બીચ ફેવ્ટિલ પાછળ િરેલ ખચમ 

* ૧૪૪૬૩ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્યમાાં ક્યા થથળે બીચ ફેશ્ર્વથટવલનુાં આયોજન કરવામાાં 
આવેલ, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્યમાાં નીચે મુજબના થથળે બીચ ફેશ્ર્વથટવલનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવેલ. 
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ક્રમ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧. શ્ર્વતથલ શ્ર્વતથલ 

૨. માાંડવી સુવાલી 

૩.  માધવપુર 
 

 (૨) ઉક્ત ફેશ્ર્વથટવલ પાછળ થથળદીઠ કેટલો ખચષ 
કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૨) ઉક્ત ફેશ્ર્વથટવલ પાછળ થથળ દીઠ નીચે મુજબનો ખચષ 
કરવામાાં આવ્યો. 

(રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 

ક્રમ  તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧. શ્ર્વતથલ ૭૫.૫૩ શ્ર્વતથલ ૮૬.૪૩ 

૨. માાંડવી ૭૮.૩૩ સુવાલી ૭૩.૩૫ 

૩.   માધવપુર ૭૨.૦૯  
--------- 

૧૫૩ 
િલસાડ વજલ્લામાાં જળસાંગ્રહ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૧ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જળસાંગ્રહ માટે કેવા 

પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

ચેકડેમ, ખેત તલાવડી, તળાવ ખેત તલાવડી, તળાવ 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જળસાંગ્રહના કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૩૩૨ કામો ૧૬૯ કામો  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેની પાછળ કેટલો ખચષ થયેલ છે ?   (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૧૯૪.૦૫૨ લાખ રૂ.૧૩૭.૪૭૭ લાખ  
--------- 

૧૫૪ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૬૭ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

  (૧) છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯ માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની 
શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૧,૧૨,૩૧૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૭,૯૩,૪૨૯ 

 િુલઃ ૫૯,૦૫,૭૪૪ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામ ે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 
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ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૫,૮૩,૬૨૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૮,૫૪,૯૭૩ 

 િુલઃ ૫૪,૩૮,૫૯૪  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૯,૦૪,૫૭૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦,૬૪,૪૯૩ 

 િુલઃ ૧૯,૬૯,૦૬૪  
--------- 

૧૫૫ 
આર્ણાંદ વજલ્લામાાં િૃવિ ઉત્સપાદન િધારિા માટેના િામો 

* ૧૪૩૯૭ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત આણાંદ, શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કૃશ્ર્વર્ ઉત્સપાદન વધારવા 
કેવા પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

થપે પાંપ, ટપક શ્ર્વસાંચાઇ પધ્ધશ્ર્વત ટપક શ્ર્વસાંચાઇ પધ્ધશ્ર્વત 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા ખેડૂતોને લાભ મળેલ છે, 
અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૬૪૬ ખેડૂતો ૫ ખેડૂતો  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેઓનો યોજના અાંતગષત કેટલી 
રકમનો લાભ મળેલ છે ? 

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૨૬.૫૯ લાખ રૂ.૧.૨૦ લાખ  
--------- 

૧૫૬ 
િલસાડ વજલ્લામાાં જળસાંગ્રહ માટેના િામો 

* ૧૪૩૯૯ શ્રી િનુભાઈ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જળસાંગ્રહ માટે કેવા 
પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

ચેકડેમ, ખેત તલાવડી, તળાવ ખેત તલાવડી, તળાવ 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જળસાંગ્રહના કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૩૩૨ કામો ૧૬૯ કામો  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેની પાછળ કેટલો ખચષ થયેલ છે ?   (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૧૯૪.૦૫૨ લાખ રૂ.૧૩૭.૪૭૭ લાખ  
--------- 
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૧૫૭ 
મધ્યાહન ભોજન માટે પૂરતો અનાજનો જથ્થો ફાળિિા બાબત 

* ૧૬૫૧૨ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યમાાં 
મધ્યાહન ભોજન યોજના માટેનુાં અનાજ નાગરરક પુરવઠા દ્વારા 
પહોંચાડવામાાં આવે છે તેમાાં પુરતો જથ્થો ફાળવવામાાં આવતો 
નથી તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) આ હકીકત સાચી નથી. પુરતા પ્રમાણમાાં જથ્થો 
ફાળવવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો મધ્યાહન ભોજન માટે પુરતો જથ્થો 
ફાળવવા માટે શુાં આયોજન છે, અને 

  (૨) લાગુ પડતુ નથી. 

 (૩) મધ્યાહન ભોજન માટે પુરતુ અનાજ ક્યારથી 
ફાળવવામાાં આવશે ? 

  (૩) લાગુ પડતુ નથી. 

--------- 

૧૫૮ 
નિસારી વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ માટેના િામો 

* ૧૪૪૧૦ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આજીશ્ર્વવકા શ્ર્વવકાસ માટે 
કેવા પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

ગ્રીન હાઉસ/નેટ હાઉસ, 
નસષરી, માંડપસેટ, રસોડા સેટ, 
ફ્લોર મીલ 

ગ્રીન હાઉસ/નેટ હાઉસ, 
માંડપસેટ, રસોડા સેટ, 
પેપર ડીશ મેશ્ર્વકાંગ મશીન, 
વમી કમ્પોથટ, અગરબિી 
મશીન, પોલ્ટર ી ફામષ, 
ફ્લોર મીલ, નસષરી 

 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂથને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૪૯ થવસહાય જૂથ ૭૩ થવસહાય જૂથ  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ થવસહાય જૂથને યોજના અાંતગષત 

કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૩૦.૯૩ લાખ રૂ.૭૫.૪૫ લાખ  
--------- 

૧૫૯ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૬૯૫૦ શ્રી સોમાભાઈ િોળી પટેલ (લીંબડી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ સુરેન્દ્રનગર 
અને બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અરજીઓઃ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 
તા.૦૧-૦૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

સુરેન્દ્રનગર ૬૫ ૦ ૬૫ 

બોટાદ  ૪૮ ૦ ૪૮ 

િુલ  ૧૧૩ ૦ ૧૧૩ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 

શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 

અ.નાં. 

તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બોટાદ  ૨૬ ૦ ૦ ૦ ૨૬ ૦ 

િુલ  ૨૬ ૦ ૦ ૦ ૨૬ ૦ 

નોંધઃ મળેલી કુલ અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને 
શ્ર્વબન-પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૩) ચુકવેલ સહાયઃ 

અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭  
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ ચુિિાયેલ 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

સુરેન્દ્રનગર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

બોટાદ  ૬૩.૭૫ ૦.૦૦ ૬૩.૭૫ 

િુલ  ૬૩.૭૫ ૦.૦૦ ૬૩.૭૫  
--------- 

૧૬૦ 
જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૮૧ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧)  
 

વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વ્થવતએ છેલ્લાાં બે િિમમાાં 
િિમિાર જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ દ્વારિા 

વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર બી.પી.એલ. યોદીમાાં સમાિેશ 
િરિા માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા  

 તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

જૂનાગઢ ૧૧૬૨ ૨૨૩ 

ગીર સોમનાથ  ૧૮ ૧૭ 
 

 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  

વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા  

 તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૫-૨૦૧૯ 

જૂનાગઢ ૨૯૮ ૨૫ 

ગીર સોમનાથ  ૧૮ ૧૫  

 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) જૂનાગઢ શ્ર્વજલ્લામાાં ૫૮ (અઠ્ઠાવન) અરજીઓ પરત્સવ ે
શ્ર્વનયમાનુસાર કાયષવાહી પૂણષ કયાષ બાદ શ્ર્વવચારણા કરવામાાં 
આવશે. જ્યારે ૧૦૦૪ અરજીઓનો ૨૧ થી ૫૨ ના થકોરમાાં 
સમાવેશ કરેલ છે અને ગીરસોમનાથ શ્ર્વજલ્લામાાં ૨ (બે) 
અરજીઓ પરત્સવે શ્ર્વનયમાનુસાર કાયષવાહી પૂણષ કયાષ બાદ 
શ્ર્વવચારણા કરવામાાં આવશે.  

--------- 
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૧૬૧ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િૃવિ ઉત્સપાદન િધારિા માટેના િામો 

* ૧૪૩૯૫ શ્રી શશીિાન્ત પાંડયા (રડસા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કૃશ્ર્વર્ ઉત્સપાદન 
વધારવા માટે ક્યા કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

શ્ર્વબયારણ શ્ર્વવતરણ, દવા છાાંટવાના 
પાંપ, થપ્રીંન્કલર 

દવા છાાંટવાના પાંપ 

 

 (૨) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ કેટલા ખેડૂતોને તેનો લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૪૧૪૫ ખેડૂતો ૭૦ ખેડૂતો 
 

 (૩) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેઓને યોજના અાંતગષત કેટલી 
રકમનો લાભ મળેલ છે ?  

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૧૩૬.૧૪ લાખ. રૂ.૧.૮૩ લાખ. 
 

--------- 

૧૬૨ 
પાટર્ણ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૭૭ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મશ્ર્વણનગર) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, અને 

  (૧) પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૪,૭૯,૫૪૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩,૭૯,૫૧૮ 

િુલ ૩૮,૫૯,૦૬૦  
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે,  

  (૨) તેની સામે ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦,૬૨,૨૬૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૨,૦૮,૩૮૬ 

િુલ ૨૨,૭૦,૬૫૪   

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩,૬૭,૮૧૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૫૯,૮૮૧ 

િુલ ૮,૨૭,૬૯૫   
--------- 
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૧૬૩ 
અમદાિાદ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૬૯૩૯ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (શ્ર્વવરમગામ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમદાવાદ અને ડાાંગ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર કેરોસીન/ 
અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ કરવામાાં 
આવી,  

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  
૨૦૧૭- ૧૮ 

િિમ  
૨૦૧૮- ૧૯ 

િુલ 

૧ અમદાવાદ ૧૯૯ ૩૦૧ ૫૦૦ 

૨ ડાાંગ ૧૪ ૯૩ ૧૦૭ 

િુલ ૨૧૩ ૩૯૪ ૬૦૭ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વકતઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ-૪૧ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૧૪,૬૦૨/-નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 

(૨) રૂ.૯૦,૫૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) રૂ.૨,૭૦,૫૨૧/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૪) ૭ (સાત) પરવાના મોકુફ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૫) ૧ (એક) પરવાનો રદ કરવામાાં આવેલ છે. 
 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વકતઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા ?  

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વકત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં 
આવેલ નથી. 

--------- 

૧૬૪ 
પાટર્ણ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૧૮ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર પાટણ અને છોટાઉદેદપુર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧)  

વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 
િિમમાાં િિમિાર પાટર્ણ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં 
વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિા 

માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

પાટણ ૪૯ ૧૧૦ 

છોટાઉદેપુર ૦૦ ૦૧ 

  
 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 

યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  

વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટાંબોની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

પાટણ ૪૭ ૦૮ 

છોટાઉદેપુર ૦૦ ૦૧  



85 

 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૩)  

વજલ્લા બાિીના િુટુાંબોનો સમાિેશ 
તયાાં સુધીમાાં િરિામાાં 

આિશ ે

રીમાિસમ 

પાટણ બાકીના ૧૦૨ (એકસો બે) 
કુટુાંબોને સવે પૂણષ કરાવી 
શ્ર્વનયમોનુસાર કાયષવાહી 
કરવામાાં આવશે. 

૧/૬/૨૦૧૭ થી 
૩૧/૫/૨૦૧૮ 
દરમ્યાન ૨(બે) 
અરજી રદ થયેલ 

છે. 

છોટાઉદેપુર ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ મળેલ 
અરજીઓ પૈકી વર્ષવાર 

કોઈપણ કુટુાંબ બાકી રહેલ 
નથી તેથી પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત 
થતો નથી 

-- 

 
--------- 

૧૬૫ 
રમશે ગુજરાત હેઠળ િરેલ ખચમ 

* ૧૫૮૦૩ શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય રમત-ગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રમશે ગુજરાત હેઠળ કુલ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) રમશે ગુજરાત નામની કોઈ યોજના અમલી નથી. 
જથેી ખચષ અાંગેની મારહતીનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૨) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ કેટલા ખેલાડીઓને એવોડષ  
આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કુલ કેટલા ખેલાડીઓને રાષ્ટ્ર ીય થતરે રમવા 
મોકલ્યા ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૬૬ 
િડોદરા વજલ્લામાાં આજિામાાં થીમપાિમ  વિિસાિિા બાબત 

* ૧૪૪૬૨ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વડોદરા શ્ર્વજલ્લા ખાતે પ્રવાસનના ભાગરૂપે આવેલ 
આજવામાાં થીમ પાકષ  શ્ર્વવકસાવવાની વાત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો રાજ્ય સરકારએ ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવી, 

  (૨) વડોદરા શ્ર્વજલ્લા ખાતે પ્રવાસનના ભાગરૂપ આવેલ 
આજવા થીમ પાકષ ને શ્ર્વવકસાવવા માટે પી.પી.પી. ધોરણના 
ભાગરૂપે રૂશ્ર્વપયા ૮૮.૦૪ કરોડ ફાળવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલો ખચષ થયો, અને    (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ થયેલ ખચષ નીચે મુજબ છે. 

 (રૂવપયા િરોડમાાં) 

ક્રમ ્થળનુાં નામ તા.૦૧-૦૪-૧૭ 
થી ૩૧-૩-૧૮ 

૧-૪-૧૮ થી 
૩૧-૩-૧૯ 

૧ આજવા ગાડષન ૫૭.૮૫ ૫૬.૪૫  
(૪)    તેમાાં કઈ સુશ્ર્વવધાઓ શ્ર્વવકસાવવાની છે?     (૪) તેમાાં નીચે મુજબની સુશ્ર્વવધાઓ શ્ર્વવકસાવવામાાં આવેલ 

છે. 
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  (૧) એમ્યુઝમેન્ટ પાકષ- જુદી જુદી કેટેગરીની ૪૩ રાઈડ્સ   

સાથે. 
(૨) વોટર લેસર શો. 
(૩) મ્યુઝીકલ ફાઉન્ટેન. 
(૪) સી.સી.ટીવી કેમેરા. 
(૫) પાશ્ર્વકિંગ. 
(૬) વૃન્દાવન ગાડષનનો શ્ર્વવકાસ. 
(૭) શૌચાલય 
(૮) ટીકીટ બારી. 
(૯) સમગ્ર એરરયામાાં મ્યુઝીકલ સીથટમ. 
(૧૦) ડેકોરેટીવ ગેટ. 
(૧૧) રેથટેરન્ટ. 
(૧૨) પીવાના પાણીની સુશ્ર્વવધા. 
(૧૩) ગાડષન. 

--------- 

૧૬૭ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૭૦૫૦ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાપી અને સુરત 
શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) શૂન્ય 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 
શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 
 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૬૮ 
જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથ વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૭૭ શ્રી હિમદિુમાર રીબડીયા (શ્ર્વવસાવદર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક 
દવાઓના લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ 
શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૧)  

અ.નુ. િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

જૂનાગઢ ગીરસોમનાથ 

૧ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ ૨ 

૨ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૦ ૮ 

 િુલ ૧૨ ૧૦ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા બનાવનાર 
કાંપની સામે જૂનાગઢ શ્ર્વજલ્લામાાં ૪ કોટષ  કેસ કરેલ છે. ૩ ની સામે 
પોલીસ ફરીયાદ કરેલ છે, ૧ ની સામે કોટષ  કેસની માંજૂરી આપેલ 
છે. ૨ નમુનાઓ નામ.કોટષ  દ્વારા  ફેર પૃથ્થકરણ માટે મોકલી 
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આપેલ છે, અને ૨ ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે, જ્યારે 

ગીરસોમનાથ શ્ર્વજલ્લામાાં ૭ કોટષ  કેસ કરેલ છે, અને ૧ ની સામે 
કોટષ  કેસની માંજુરી આપેલ છે. ૧ની સામે વહીવટી પગલાાં લીધેલ 
છે અને ૧ ેેની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે. 

--------- 

૧૬૯ 
પાટર્ણ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબો માટે વ્યવતતગત શૌચાલયો 

* ૧૪૩૮૦ શ્રી ભૂપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર કેટલા 
બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલયો બનાવવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) પાટણ જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ 
બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલયો બનાવવામાાં 
આવ્યા. 

(સાંખ્યામાાં) 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

બી.પી.એલ. િુટુાંબો 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

બી.પી.એલ. િુટુાંબો 

િુલ 

૧ પાટણ ૦ ૦ ૦ 

૨ સરથવતી ૫૫ ૦ ૫૫ 

૩ શ્ર્વસધ્ધપુર ૦ ૦ ૦ 

૪ ચાણથમા ૦ ૦ ૦ 

૫ હારીજ ૭ ૦ ૭ 

૬ સમી ૧ ૦ ૧ 

૭ શાંખેિર ૪૫ ૦ ૪૫ 

૮ રાધનપુર ૦ ૦ ૦ 

૯ સાાંતલપુર ૧૭૫ ૦ ૧૭૫ 

િુલ ૨૮૩ ૦ ૨૮૩ 
 

 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવ્યો. 

(રૂા.લાખમાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ પાટણ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨ સરથવતી ૬.૬૦ ૦.૦૦ ૬.૬૦ 

૩ શ્ર્વસધ્ધપુર ૦.૦૦  ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ ચાણથમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૫ હારીજ ૦.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૮૪ 

૬ સમી ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ 

૭ શાંખેિર ૫.૪૦ ૦.૦૦ ૫.૪૦ 

૮ રાધનપુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૯ સાાંતલપુર ૨૧.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧.૦૦ 

િુલ ૩૩.૯૬ ૦.૦૦ ૩૩.૯૬  
--------- 
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૧૭૦ 
પાટર્ણ એ.આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૩૧ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એશ્ર્વલસબ્રીજ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા 
વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૨૪,૯૭૫ નવા 
વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 

આવક થઈ ?  

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૧૮.૭૯ 

કરોડની આવક થઈ. 

--------- 

૧૭૧ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૪૩૮૮ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં 

દાખલ થવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  

તાલુિા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 
િિમમાાં િિમિાર પોરબાંદર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાાં દાખલ થિા માટે મળેલ 

અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

પોરબાંદર ૦૦ ૦૦ 

રાણાવાવ ૦૦ ૦૦ 

કુશ્ર્વતયાણા ૨૨ ૦૦ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

તાલુિા માંજૂર િરેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

પોરબાંદર ૦૦ ૦૦ 

રાણાવાવ ૦૦ ૦૦ 

કુશ્ર્વતયાણા ૧૫ ૦૦ 
 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકા, વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ 
રદ થઈ? 

  (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકા, વર્ષવાર 
એકપણ અરજી રદ કરવામાાં આવેલ નથી. પરાંતુ તા.૧-૪-
૨૦૧૭ થી ૩૧-૩-૨૦૧૮ વર્ષ દરમ્યાન બાકીની ૭ (સાત) 
અરજીઓનો થકોર ૨૧-૫૨ મળેલ છે.  

--------- 
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૧૭૨ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૭૦૧૯ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ખેડા અને પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના 
લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત 
થયા, અને 

  (૧)  

ક્રમ િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

ખેડા પાંચમહાલ 

૧ તા.૧-૪-૧૭ થી 
તા. ૩૧-૩-૧૮ 

૫ ૨ 

૨ તા.૧-૪-૧૮ થી 

તા. ૩૧-૫-૧૯ 

૧૪ ૨ 

િુલ ૧૯ ૪ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) ખેડા શ્ર્વજલ્લામાાં ૧૮ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૧ ની સામે 
વહીવટી પગલા લીધેલ છે.  
પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં ૩ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૧ ની સામે વહીવટી 
પગલા લીધેલ છે. 

--------- 

૧૭૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ માટેના િામો 

* ૧૪૪૧૨ શ્રી કહતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આજીશ્ર્વવકા શ્ર્વવકાસ 
માટે કેવા પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે,  

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

માંડપ ડેકોરેશન, રસોઈના 
સાધનો, શ્ર્વસલાઈ મશીન, 

અનાજ દળવાની ઘાંટી, શ્ર્વમક્ષર 
મશીન, સેન્ટીંગના સાધનો 

અને રરવોલ્વીંગ ફાંડ 

માંડપના સાધનો, રસોઈના 
સાધનો, અનાજ દળવાની 
ઘાંટી, કેટરીંગના સાધનો, 
શ્ર્વમક્ષર મશીન, સેંન્ટીગના 
સાધનો રદવેલા થ્રેસર અને 

મરઘા ઉછેર 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂથને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૩૪ થવસહાય જુથ ૧૧ થવસહાય જુથ  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ થવસહાય જૂથને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૪૪.૫૮ લાખ  રૂ.૧૭.૦૦ લાખ  
--------- 

૧૭૪ 
મોરબી અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૬૯૫૭ શ્રી લવલતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મોરબી અને અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં બગડી ગયુાં 
કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મોરબી અને અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત 
રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનુાં નીચેની શ્ર્વવગતે નુકશાન થયેલ 
છે.  
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(આાંકડા શ્ર્વક્વ.માાં) 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િિમ ઘઉં ચોખા 

મોરબી ૨૦૧૭-૧૮ ૬૩૮ ૨૩૯ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

 કુલ ૬૩૮ ૨૩૯ 

અરવલ્લી ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

 કુલ ૦ ૦ 
 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલાાં લીધા, અને 

  (૨) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી.ના 
ગોડાઉન માાં થયેલ  ઉક્ત અનાજના જથ્થાનુાં નુક્શાન કુદરતી 

આપશ્ર્વિના કારણોસરનુાં હોય પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 
 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીયે ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનોમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા 
પાડતા સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા 
શ્ર્વનગમ દ્વારા શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી 
જીલ્લાઓ તેમની જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી 
કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થકેટીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજના થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી બારણાાં 

ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા રાખવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 
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 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 

દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક જીલ્લામાાં નાયબ જીલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા જીલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

 ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે.  

--------- 

૧૭૫ 
આર્ણાંદ અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૭૦૧૬ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ આણાંદ અને 
સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) મળેલ અરજીઓઃ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

આણાંદ ૪ ૦ ૪ 

સાબરકાાંઠા ૪૯ ૦ ૪૯ 

િુલ ૫૩ ૦ ૫૩ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 
શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 

અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

 માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

આણાંદ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

સાબરકાાંઠા ૧૨ ૦ ૦ ૦ ૧૨ ૦ 

િુલ ૧૩ ૦ ૦ ૦ ૧૩ ૦ 

નોંધઃ મળેલી કુલ   અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-
પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 
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 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 

સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ચૂકવાયલે સહાયઃ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

ચુિિાયેલ 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

આણાંદ ૧૪૦.૯૬ ૦.૦૦ ૧૪૦.૯૬ 

સાબરકાાંઠા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િુલ ૧૪૦.૯૬ ૦.૦૦ ૧૪૦.૯૬ 

નોંધઃ આણાંદ શ્ર્વજલ્લામાાં થયેલ ૩૪, સીમતલાવડીના ચૂકવણા 
પૈકી ૩૩ સીમતલાવડીની માંજૂરી અગાઉના સમયમાાં આપેલ 
હોઈ, જનેી કામગીરી કરેલ હોવાથી તેના ચૂકવણા આગળના 
વર્ષની માંજૂરી આધારે કરેલ છે. 

--------- 

૧૭૬ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં જળસાંગ્રહ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૪ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જળસાંગ્રહ માટે કયા કામો 
હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

ચેકડેમ, તળાવ, આડબાંધ, 
કોઝવે કમ ચેકડેમ 

ચેકડેમ, તળાવ, 
આડબાંધ 

 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જળસાંગ્રહના કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૨૭૨ કામો ૨૮ કામો  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેની પાછળ કેટલો ખચષ થયેલ છે ?   (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૩૬૮.૪૫ લાખ રૂ.૩૮.૧૭ લાખ  
--------- 

૧૭૭ 
િડોદરા અને નમમદા વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૭૦૩૮ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વડોદરા અને 
નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) મળેલ અરજીઓઃ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

વડોદરા ૧૩૩ ૦ ૧૩૩ 

નમષદા ૭૯ ૦ ૭૯ 

િુલ ૨૧૨ ૦ ૨૧૨ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 

શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

 માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

વડોદરા ૩૦ ૦ ૦ ૦ ૩૦ ૦ 

નમષદા ૦ ૭૯ ૦ ૦ ૦ ૭૯ 

િુલ ૩૦ ૭૯ ૦ ૦ ૩૦ ૭૯ 
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નોંધઃ મળેલી કુલ   અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-

પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ચૂકવેલ સહાય (રૂ.લાખમાાં). 

અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

ચુિિાયેલ 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

વડોદરા ૧૦૫.૨૭ ૦.૦૦ ૧૦૫.૨૭ 

નમષદા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િુલ ૧૦૫.૨૭ ૦.૦૦ ૧૦૫.૨૭  
--------- 

૧૭૮ 
પાટર્ણ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૬૨ શ્રી બલરામ થાિાર્ણી (નરોડા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં 

મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી,  

  (૧) પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં 

મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૪,૭૯,૫૪૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩,૭૯,૫૧૮ 

 િુલઃ ૩૮,૫૯,૦૬૦ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

 
 (૨) તેની સામ ે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦,૬૨,૨૬૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૨,૦૮,૩૮૬ 

 િુલઃ ૨૨,૭૦,૬૫૪  

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 

િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩,૬૭,૮૧૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૪,૫૯,૮૮૧ 

 િુલઃ ૮,૨૭,૬૯૫  
--------- 
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૧૭૯ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૭૦૫૩ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ નવસારી અને 
વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) શૂન્ય 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 
શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૮૦ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં ્િચ્છ ભારત વમશન (ગ્રામીર્ણ) યોજનાના િામો 

* ૧૪૩૫૮ શ્રી ઋવિિેશ પટેલ (શ્ર્વવસનગર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં થવચ્છ ભારત શ્ર્વમશન 
(ગ્રામીણ) યોજના હેઠળ ઘન અને પ્રવાહી કચરાના 
વ્યવથથાપન માટે કોઈ જોગવાઈ છે, કે કેમ, 

  (૧) હા, 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સાંદભષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેવા પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવ્યા, 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ હાલ કામો હાથ 
ધરવામાાં આવેલ નથી. પરાંતુ ૩૦૦૦થી વધુ વથતી વાળી ૧૫૦ 
ગ્રામ પાંચાયતોના શ્ર્વકથસામાાં રાજ્ય કક્ષાએ સાધનોની ખરીદીની 
પ્રરક્રયા હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. આ સાધનોનો ઉપયોગ ઘન 
અને પ્રવાહી કચરાના વ્યવથથાપન માટે કરવામાાં આવશે. 

 (૩) તે કામો પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 

--------- 

૧૮૧ 
તાપી વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબો માટે વ્યવતતગત શૌચાલયો 

* ૧૪૩૭૯ શ્રી મોહનભાઇ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર કેટલા 
બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલય બનાવવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) શૂન્ય 

 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 
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૧૮૨ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખાતેદાર ખેડૂત અિ્માત િીમાની સહાય અરજીઓ 

* ૧૩૭૩૦ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દશ્ર્વક્ષણ) : માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ સને ૨૦૧૮ના વર્ષમાાં ખાતેદાર ખેડૂત અકથમાત 
વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) ૫૨ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૩૭ અરજીઓ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૩) રૂ.૩૭.૦૦/- લાખ 

--------- 

૧૮૩ 
દાહોદ અને િલસાડ વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૭૦૨૯ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ અને વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના 

લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત 
થયા, અને  

  (૧)  

િમ િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

દાહોદ િલસાડ 

૧ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૧ ૨ 

૨ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૩ ૨ 

િુલ ૪ ૪ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 

બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં ૧ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૧ ની સામે કોટષ  

કેસની માંજૂરી આપેલ છે, અને ૨ ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં 
છે, જ્યારે વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં ૪ કોટષ  કેસ કરેલ છે. 

--------- 

૧૮૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૪૪૧૭ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 

છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં ૯૦૩ આવાસો માંજૂર થયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ થયેલ છે, અને   (૨) તે પૈકી ૭૫૩ આવાસો પૂણષ થયેલ છે. 

 (૩) તે માટે કેટલો ખચષ થયો છે?   (૩) તે માટે કુલ રૂ. ૯૦૩.૬૦ લાખનો ખચષ થયેલ છે. 

--------- 
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૧૮૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ડીટેઇન િાહનો 

* ૧૪૪૩૭ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પટેલ (રાજકોટ-દશ્ર્વક્ષણ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા વાહનો ડીટેઇન કરવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૭૮૦૬ વાહનો ડીટેઇન કરવામાાં 
આવ્યા, 

 (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 
વસુલવામાાં આવી? 

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કુલ રૂ.૩૬૦.૮૧ 
લાખની રકમ વસુલવામાાં આવી.  

--------- 

૧૮૬ 
અમરેલી અને બોટાદ વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૬૯૯૫ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ અમરેલી અને 
બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) મળેલ અરજીઓ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

અમરેલી  ૧૭૪ ૦ ૧૭૪ 

બોટાદ ૪૮ ૦ ૪૮ 

િુલ ૨૨૨ ૦ ૨૨૨ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 
શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 

અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

 માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

અમરેલી  ૬૯ ૦ ૦ ૦ ૬૯ ૦ 

બોટાદ ૨૬ ૦ ૦ ૦ ૨૬ ૦ 

િુલ ૯૫ ૦ ૦ ૦ ૯૫ ૦ 

નોંધઃ મળેલી કુલ  અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-
પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ચૂકવેલ સહાયઃ 

અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

ચુિિાયેલ 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

અમરેલી ૩૧૪.૫૩ ૦.૦૦ ૩૧૪.૫૩ 

બોટાદ ૬૩.૭૫ ૦.૦૦ ૬૩.૭૫ 

િુલ ૩૭૮.૨૮ ૦.૦૦ ૩૭૮.૨૮  
--------- 
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૧૮૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૭ શ્રી મધુભાઇ શ્રીિા્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આજીશ્ર્વવકા શ્ર્વવકાસ 
માટે કેવા પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

વાસણ સેટ, 
મલ્ટી પરપઝ થ્રેશર, 
ડી.જ.ેસાઉન્ડ સીથટમ, 

સેન્ટીંગ મટેરીયલ્સ, 
ફરાસખાના, 
ફ્લોર કમ રાઇસ મીલ, 
ક્રોંક્રીટ મીક્ષર મશીન, 
પશુ ખાણદાણ થટોર 

વાસણ સેટ, 
મલ્ટી પરપઝ થ્રેશર, 
સેન્ટીંગ મટેરીયલ્સ, 

ફરાસખાના, 
ફ્લોર કમ રાઇસ મીલ, 
ક્રોંક્રીટ મીક્ષર મશીન, 
પશુ ખાણદાણ થટોર, 
પાણીનુાં ટેન્કર 

 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂથને લાભ 

આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૬૫ થવસહાય જુથ ૬૨ થવસહાય જુથ  

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ થવસહાય જૂથને યોજના અાંતગષત 

કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૯૨.૮૮ લાખ  રૂ.૭૨.૨૨ લાખ  
--------- 

૧૮૮ 
સુરેન્રનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૬૯૫૪ શ્રી ઋવત્સિિભાઇ મિિાર્ણા (ચોટીલા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી,  

(રિમ રૂવપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર ગ્રાન્ટની 

વિગત 
મકટકરયલ 

ગ્રાન્ટની વિગત 
િેન્ર તરફથી 

મળેલ િુલ ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ તા.૩૧-

૦૫-૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 

 (૨) તે પૈકી સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં 
શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 
ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએથી કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 

શ્ર્વજલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 
ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ (FTO)થી જમા થાય છે. 

 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ર્વજલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 
કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 
સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
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ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ સુરેન્રનગર રાજિોટ 

  માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ 

રૂ.લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ 

રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦.૭૭ ૧૯૦૩.૯૯ ૨.૮૨ ૪૨૫.૩૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૬.૦૩ ૨૭૨૬.૨૮ ૪.૪૯ ૫૭૫.૪૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

તા.૩૧-૦૫-૧૯  
ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૧.૪૦ ૧૯૪.૦૬ ૧.૭૮ ૧૯૮.૫૩ 

 
--------- 

૧૮૯ 
ખેડૂતોની જમીન સમતલ િરિાની બાંધ િરેલ િામગીરી 

* ૧૭૮૭૭ ડૉ. અવનલ જોિીયારા (શ્ર્વભલોડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ગુજરાત જમીન 
શ્ર્વવકાસ શ્ર્વનગમ દ્વારા રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોની જમીન સમતલની 
કામગીરી ક્યારથી બાંધ કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) કામગીરી થથશ્ર્વગત કરી છે, બાંધ કરવામાાં આવેલ 
નથી. 

 (૨) આ ખેડૂતોની જમીન સમતલ કરવાની કામગીરી 
બાંધ કરવાના કારણો શા છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) હવે ફરીથી આ કામગીરી ક્યારથી શરૂ કરવાનુાં 
આયોજન છે? 

  (૩) વહીવટી અનુકૂળતા થયેથી પુનઃ શરૂ કરવા આયોજન 
છે. 

--------- 

૧૯૦ 
અમદાિાદ શહેરમાાં સ્તા અનાજની દુિાનોનુાં ચેકિાંગ 

* ૧૬૩૬૮ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

અમદાવાદ શહેરમાાં આવેલ સથતા અનાજની કેટલી દુકાનોનુાં 
ચેકીંગ કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

અમદાવાદ શહેરમાાં કુલ ૩૭૪ સથતા અનાજની દુકાનોમાાં 
ચેકીંગ કરવામાાં આવ્યુાં. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ચેકીંગ દરમ્યાન કેટલી 
દુકાનોમાાં કેવા પ્રકારની ગેરરીશ્ર્વતઓ સામે આવી, અને 

  (૨) કુલ ૩૫૪ દુકાનોમાાં નીચે મુજબની ગેરરીશ્ર્વતઓ સામે 
આવી. 

 (૧) વાજબી ભાવની દુકાનમાાં પીડીએસ કાં ટર ોલ ઓડષ ર-
૨૦૦૧ મુજબનુાં બોડષ  લગાવવામાાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉઘડતા જથ્થા ભાવ-પ્રમાણનુાં બોડષ  લગાવવામાાં 
આવેલ નથી. 

 (૩) એનએફએસએ ના ભાવ, શ્ર્વવતરણ, પ્રમાણ તથા 
ટોલ ફ્રી નાંબરનુાં શ્ર્વનયત નમુનાનુાં બોડષ  લગાવેલ નથી. 

 (૪) રેશન જથ્થાના નમુના રાખેલ નથી. 

 (૫) વાજબી ભાવની દુકાન બાંધ માલુમ પડેલ છે. 

 (૬) હાજર જથ્થાની ખરાઇ કરતાાં વગર વેચાણે વધ/ઘટ 
માલુમ પડેલ છે. 
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 (૭) થથળ તપાસમાાં નરહ મળી આવેલ જ ે કાડષધારકોના 

નામે વેચાણબીલ બનાવી જથ્થો શ્ર્વવતરીત કરવામાાં આવેલ છે જ ે
થથળ તપાસમાાં મળી આવેલ નથી. 

 (૮) સરકારશ્રીની સુચના મુજબ પત્રક અ અને બ 
શ્ર્વનભાવેલ નથી. 

 (૯) ગુજરાત રાજ્ય અન્ આયોગનુાં શ્ર્વનયત બોડષ  
લગાવવામાાં આવેલ નથી. 

 (૩) આવા દુકાનદારો સામે કેવા પ્રકારની કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી? 

  (૩) નીચે મુજબની કાયષવાહી કરવામાાં આવી. 

 (૧)  રૂ. ૧,૩૦,૭૮૯ /- નો પુરવઠો રાજ્યસાત 

 (૨) રૂ. ૩,૭૯,૦૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 

 (૩) રૂ. ૭,૦૨,૯૧૮/- નો દાંડ 

 (૪) ૨૯ (ઓગણત્રીસ) પરવાના મોકુફ. 

 (૫) ૧૫ (પાંદર) પરવાના રદ. 

--------- 

૧૯૧ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી  

* ૧૪૩૬૬ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય ગ્રામવિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મરહસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાશ્ર્વકય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી,  

  (૧) મરહસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની 
શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની  
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦,૯૮,૯૬૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩,૧૪,૦૦૦ 

િુલ ૩૪,૧૨,૯૬૩ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની  
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૨,૯૭,૯૪૦ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩,૩૨,૯૯૭ 

િુલ ૨૬,૩૦,૯૩૭ 
 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪,૮૩,૬૩૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫,૦૮,૫૩૨ 

િુલ ૯,૯૨,૧૬૮ 
 

--------- 
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૧૯૨ 
આર્ણાંદ અને મકહસાગર વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૭૦૧૩ શ્રી વનરાંજન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર આણાંદ અને મરહસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી, 

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  
૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ  
૨૦૧૮-૧૯ 

િુલ 

૧ આણાંદ ૧૪૫ ૧૪૩ ૨૮૮ 

૨ મરહસાગર ૧૭૬ ૨૩૭ ૪૧૩ 

િુલ ૩૨૧ ૩૮૦ ૭૦૧ 
 

 (૨) તે અન્વયે ગેરકાનૂની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૨૪૪ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૧,૨૫,૬૦૮/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 

(૨)  રૂ.૧,૪૨,૮૭૫/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

(૩)   રૂ.૪૬,૧૫૯/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૪)   ૧૦ (દસ) પરવાના મોફુક કરવામાાં આવેલ છે. 

(૫)   ૧ (એક) પરવાનો રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં આવેલ 
નથી. 

 --------- 

૧૯૩ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૬૭ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મોરબી અને રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના 
લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત 
થયા, અને 

  (૧)  

ક્રમ િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

મોરબી રાજિોટ 

૧ તા. ૧-૪-૧૭ થી 
તા. ૩૧-૩-૧૮ 

૦ ૬ 

૨ તા. ૧-૪-૧૮ થી 
તા. ૩૧-૫-૧૯ 

૪ ૧૯ 

િુલ ૪ ૨૫ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 

બનાવનાર કાંપની સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) મોરબી શ્ર્વજલ્લામાાં ૩ કોટષ  કેસ કરેલ છે, અને ૧ ની 

સામે કોટષ  કેસની માંજુરી આપેલ છે, જ્યારે રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં ૧૫ 
કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૫ ની સામે પોલીસ ફરરયાદ કરેલ છે, ૨ ની 
સામે કોટષ  કેસની માંજૂરી આપેલ છે, ૧ ની સામે વહીવટી પગલાાં 
લીધેલ છે, અને ૨ ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે. 

--------- 
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૧૯૪ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં જળસાંગ્રહ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૫ શ્રી રમર્ણભાઈ પટેલ (શ્ર્વવજાપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જળસાંગ્રહ માટે 
કયા કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

ચેકડેમ, તળાવ, આડબાંધ, 
કોઝવે કમ ચેકડેમ 

ચેકડેમ, તળાવ, 
આડબાંધ 

 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જળસાંગ્રહના કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૨૭૨ કામો ૨૮ કામો  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેની પાછળ કેટલો ખચષ થયેલ છે?   (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૩૬૮.૪૫ લાખ રૂ.૩૮.૧૭ લાખ  
--------- 

૧૯૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િૃવિ ઉત્સપાદન િધારિા માટેના િામો 

* ૧૪૩૯૬ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કૃશ્ર્વર્ ઉત્સપાદન 
વધારવા માટે કયા કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

શ્ર્વબયારણ શ્ર્વવતરણ, દવા 
છાાંટવાના પાંપ,થપ્રીંન્કલર 

દવા છાાંટવાના પાંપ 

 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા ખેડૂતોને તેનો લાભ મળેલ 
છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૪૧૪૫ ખેડૂતો ૭૦ ખેડૂતો  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેઓને યોજના અાંતગષત કેટલી 

રકમનો લાભ મળેલ છે?  

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૧૩૬.૧૪ લાખ રૂ.૧.૮૩ લાખ  
--------- 

૧૯૬ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં ્િચ્છ ભારત વમશન (ગ્રામીર્ણ) યોજના િામો 

* ૧૪૩૫૯ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઊંઝા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં થવચ્છ ભારત શ્ર્વમશન શ્ર્વમશન 
(ગ્રામીણ) યોજના હેઠળ ઘન અને પ્રવાહી કચરાના 
વ્યવથથાપન માટે કોઈ જોગવાઈ છે કે, કેમ, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સાંદભષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેવા પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ હાલ કામો હાથ 
ધરવામાાં આવેલ નથી. પરાંતુ ૩૦૦૦ થી વધુ વથતીવાળી ૧૫૦ 
ગ્રામ પાંચાયતોના શ્ર્વકથસામાાં રાજ્ય કક્ષાએ સાધનોની ખરીદીની 
પ્રરક્રયા હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. આ સાધનોનો ઉપયોગ ઘન 
અને પ્રવાહી કચરાના વ્યવથથાપન માટે કરવામાાં આવશે. 

 (૩) ત ેકામો પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો ?    (૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 
--------- 
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૧૯૭ 
આર્ણાંદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૭૦૦૪ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આણાંદ અને છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક 
દવાઓના લેવામાાં નમૂનાઓ પૈકી કેટલા નમૂનાઓ 
શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૧)  

અ.નુ. િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

આર્ણાંદ છોટાઉદેપુર 

૧ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૪ ૧ 

૨ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧ ૪ 

 િુલ ૫ ૫ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા બનાવનાર 
કાંપની સામે આણાંદ શ્ર્વજલ્લામાાં ૪ કોટષ કેસ કરેલ છે. અને ૧ ની 
સામે કોટષ  કેસની માંજૂરી આપેલ છે, જ્યારે છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં 
૧ કોટષ કેસ કરેલ છે, અને ૪ ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે. 

--------- 

૧૯૮ 
િલસાડ વજલ્લામાાં જળસાંગ્રહ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૦ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જળસાંગ્રહ માટે 
કયા કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

ચેકડેમ, ખેત તલાવડી,  
તળાવ 

ખેત તલાવડી, તળાવ 

 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જળસાંગ્રહના કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૩૩૨ કામો ૧૬૯ કામો  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેની પાછળ કેટલો ખચષ થયેલ છે?   (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૧૯૪.૦૫૨ લાખ રૂ.૧૩૭.૪૭૭ લાખ  
--------- 

૧૯૯ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૪૩૯૦ શ્રીમવત સુમનબેન ચૌહાર્ણ (કાલોલ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં 

દાખલ થવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં 

દાખલ થવા માટે કોઈ અરજી મળેલ નથી. 
 (૨) ત ે અન્વયે ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકા, વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ 
રદ થઈ ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 
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૨૦૦ 
િડોદરા વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસા યોજના 

* ૧૪૪૧૪ શ્રી શૈલેિભાઈ  મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા શ્ર્વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા શ્ર્વજલ્લામાાં ૨૦૩૭ આવાસો માંજૂર થયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ થયેલ છે, અને   (૨) તે પૈકી ૧૯૮૧ આવાસો પૂણષ થયેલ છે. 
 (૩) ત ેમાટે કેટલો ખચષ થયો છે ?    (૩) તે માટે કુલ રૂ.૨૩૫૧.૭૦ લાખનો ખચષ થયેલ છે.  

--------- 

૨૦૧ 
િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં એગ્રો સેન્ટર દ્વારા દિાઓના િેચાર્ણ પર દરોડા 

* ૧૫૮૯૯ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર વલસાડ અને નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં ખાનગી એગ્રો સેન્ટર 
દ્વારા નકલી શ્ર્વબયારણ, ખાતર અને દવાઓનુાં વેચાણ કરવામાાં 
આવે છે તે માટે સરકારે કેટલી વખત દરોડા પાડ્યા, 

  (૧)  
ક્રમ વજલ્લાનુાં 

નામ 

્િોડ દ્વારા 

તારીખઃ ૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન 

તારીખઃ ૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ દરમ્યાન 

૧ વલસાડ  ૩ વાર ૭ વાર 

૨ નવસારી  ૫ વાર ૧૨ વાર 
 

 (૨) ઉક્ત દરોડા પૈકી કેટલી શ્ર્વકાંમતનો કેટલો જથ્થો 
પકડાયો, અને 

  (૨) શુન્ય 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જ ે વેપારીઓ દ્વારા થટાન્ડડષ  
માકાષવાળી થેલીઓમાાં નકલી શ્ર્વબયારણ, ખાતર અને દવાઓ 
ભરીને વેચવામાાં આવે છે, તે અાંગે સરકારે શી કાયષવાહી કરી ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 
૨૦૨ 

સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 
* ૧૭૦૪૭ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સુરત અને તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર કેરોસીન/ 
અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ કરવામાાં 
આવી,  

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લાનુાં 
નામ 

િિમ 
૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ 
૨૦૧૮-૧૯ 

િુલ 

૧ સુરત  ૧૩૯ ૩૦૪ ૪૪૩ 

૨ તાપી  ૩૮ ૨૮૦ ૩૧૮ 

 િુલ ૧૭૭ ૫૮૪ ૭૬૧ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૬૫૧ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 
(૧) રૂ.૪,૮૪,૪૭૪/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 

આવેલ છે. 
(૨) રૂ.૯,૧૭,૫૦૦ પરવાના અનામત રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૩) રૂ.૪૪,૫૪,૫૮૦/-નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪) ૪૩ (તેતાલીસ) પરવાના મોકુફ કરવામાાં આવેલ છે. 
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(૫) ૧૬ (સોળ) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૬) ૮ (આઠ) કોટષ  કેસ કરવામાાં આવેલ છે. 
 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વક્તઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા ? 

  (૩) કોઇપણ વ્યશ્ર્વક્ત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં આવેલ 
નથી. 

--------- 

૨૦૩ 
તાપી વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૬૪ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

  (૧) તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૨૫,૮૮૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૨,૩૬,૦૦૦ 

 િુલઃ ૩૯,૬૧,૮૮૯ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામ ે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૭૫,૬૯૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૧,૪૮,૭૨૭ 

 િુલઃ ૩૯,૨૪,૪૨૪  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૮,૪૬,૦૭૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦,૫૮,૨૬૭ 

 િુલઃ ૧૯,૦૪,૩૪૦  
--------- 

૨૦૪ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૩૦ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ 

યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વ્થવતએ છેલ્લાાં બે િિમમાાં 

િિમિાર અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં 
વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિા માટેની 

મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા  

 તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

અરવલ્લી  ૦૬ ૦૭ 

સાબરકાાંઠા  ૩૦૦ ૧૩૫ 
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 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 

યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  
વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા  

 તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

અરવલ્લી ૦૬ ૦૭ 

સાબરકાાંઠા ૩૦૦ ૧૨૦  
 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોનો 
સમાવેશ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી પરાંતુ સાબરકાાંઠા 
શ્ર્વજલ્લામાાં ૧૫(પાંદર) કુટુાંબોના લાભાથીનો થકોર ૨૧ થી ૫૨ મા 
આવતા હોવાથી નામાંજૂર કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૫ 
આર્ણાંદ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૭૦૧૦ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આણાંદ અને ડાાંગ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં બગડી ગયુાં 
કે શ્ર્વબન ઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આણાંદ અને ડાાંગ શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત 
રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનુાં નીચેની શ્ર્વવગતે નુકસાન થયેલ 
છે. 

(આાંકડા શ્ર્વક્વ.માાં) 

વજલ્લાનુાં નામ િિમ ઘઉં ચોખા 

આણાંદ  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૧૯.૫૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

 િુલ  ૦ ૧૯.૫૦ 

ડાાંગ  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

 િુલ ૦ ૦ 
 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલા લીધા, અને 

 
 (૨) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી.ના 
ગોડાઉનમાાં થયેલ ઉક્ત અનાજના જથ્થાનુાં નુકસાન કુદરતી 

આપશ્ર્વિના કારણોસરનુાં હોય પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે ? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક પધ્ધશ્ર્વતથી 
કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીએ ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત ધ્વારા શ્ર્વનગમ ધ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 
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  આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે રીતે 

થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ ફૂટનુાં 
અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

  અનાજના થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી રહે 
તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી બારણાાં 
ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા રાખવામાાં આવે 
છે. 

  ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા દૂર 
કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

  ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી નુકશાન 
ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં આવે છે. 

  ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા ઝાડી-
ઝાાંખરાને શ્ર્વનયશ્ર્વમત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં આવે છે. 

  અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને જરૂરીયાત 
મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ આપવામાાં આવે છે. આ 
કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે 
થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

  ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફયુમીગેશનની પ્રરક્રયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

  વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 

શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ે માટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

  ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ ના 
થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં થયેલા 
વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

  ગુણવિાયુકત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે તે 
માટે FIFO (First in First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 

અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

  દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 

ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી તથા 
તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

  ઉકત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય 
નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/ 
પરીપત્રો દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૦૬ 
છોટાઉદેપુર અને નમમદા વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી ફસલ િીમા યોજના 

* ૧૬૨૪૦ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છોટાઉદેપુર અને 
નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર પ્રધાનમાંત્રી ફસલ 
વીમા યોજના હેઠળ કેટલા ખેડૂતોને આવરી લેવાયેલ છે, 

  (૧) સામેલ *પત્રક-૧ મુજબ. 
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 (૨) ત ે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા ખેડૂતો પાસેથી વીમા 

શ્ર્વપ્રશ્ર્વમયમની કેટલી રકમ મળી છે, અને 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૨ મુજબ. 

 (૩) વીમા શ્ર્વપ્રશ્ર્વમયમ મુજબ તાલુકાવાર કેટલા ખેડૂતોને 
કેટલી રકમ વળતર તરીકે ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં દાવા ચૂકવવાપાત્ર 
થતા નથી તથા છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લાની શ્ર્વવગત *પત્રક-૩ મુજબ 
છે. 

(*પત્રક સશ્ર્વચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૦૭ 
િચ્છ વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી  

* ૧૪૩૬૦ શ્રીમવત માલતી મહેશ્ર્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

  (૧) કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૯,૨૧,૬૬૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૯,૫૨,૨૦૧ 

 િુલઃ ૨૮,૭૩,૮૭૦ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામ ે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪,૬૧,૮૦૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૪,૯૭,૫૨૮ 

 િુલઃ ૨૯,૫૯,૩૩૧  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે ?  

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨,૨૬,૬૫૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧,૮૦,૧૦૮ 

 િુલઃ ૧૪,૦૬,૭૬૦  
--------- 

૨૦૮ 
સરિાર દ્વારા ખાનગી પ્રેસોને િામ સોંપિા બાબત 

* ૧૬૯૮૭ શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના) : માનનીય છાપિામ અને લખેન સામગ્રી માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સરકાર હથતકના શ્ર્વપ્રન્ટીંગ પ્રેસોમાાં કેટલી રકમનુાં 
છાપકામ કરવામાાં આવ્યુાં,  

  (૧) સરકારી પ્રેસો દ્વારા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સુધી રૂ.૪૮,૫૫,૬૩,૭૯૬/- નુાં 
છાપકામ કરવામાાં આવેલ છે તથા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ સુધી રૂ.૩૯,૪૩,૬૯,૧૯૭/- નુાં 
છાપકામ કરવામાાં આવેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ સરકાર દ્વારા ખાનગી પ્રેસોને કામ 

સોંપવામાાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૨) ના, જી. 

 (૩) જો હા, તો તેના કારણો શુાં છે અને ખાનગી પ્રેસોને 
ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી રકમનુાં કામ 
સોંપવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૪) સરકારી શ્ર્વપ્રન્ટીંગ પ્રેસોને અદ્યતન બનાવી ખાનગી 
પ્રેસોને કામ ન સોંપવા સરકારે શુાં કાયષવાહી કરી ?  

  (૪) ખાનગી પ્રેસોને કામગીરી સોંપવામાાં આવતી નથી. 
પરાંતુ જરૂરીયાત મુજબ સરકારી પ્રેસોને અદ્યતન બનાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૦૯ 
િડોદરા અને નિસારી વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૭૦૩૪ શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા અને નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના 
લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ શ્ર્વબન પ્રમાશ્ર્વણત 
થયા, અને 

  (૧)  

ક્રમ િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

  િડોદરા નિસારી 

૧ તા.૧-૪-૧૭ થી 
તા.૩૧-૩-૧૮ 

૭ ૨ 

૨ તા.૧-૪-૧૮ થી 
તા.૩૧-૫-૧૯ 

૧૦ ૨ 

 િુલ  ૧૭ ૪ 
 

 (૨) શ્ર્વબન પ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૨) વડોદરા શ્ર્વજલ્લામાાં ૭ કોટષ  કેસ કરેલ છે,૩ નમુના ફેર-
પૃથ્થકરણમાાં પ્રમાશ્ર્વણત થયેલ છે, ૨ નમુના નામદાર કોટષ  દ્વારા 
ફેર-પૃથ્થકરણ માટે મોકલી આપેલ છે, ૧ નમુનો ફેર-
પૃથ્થકરણ અથે નામદાર કોટષમાાં પેન્ડીંગ છે, ૧ ની સામે 
વહીવટી પગલાાં લીધેલ છે,૩ ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે, 
જ્યારે નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં ૨ કોટષ કેસ કરેલ છે, ૧ ની સામે 
વહીવટી પગલા લીધેલ છે, ૧ ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે. 

--------- 

૨૧૦ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં િૃવિલક્ષી િૌશલ્ય વિિાસ તાલીમ િાયમક્રમ અાંતગમત તાલીમ 

* ૧૩૭૩૧ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાર્ણ (દહેગામ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કૃશ્ર્વર્લક્ષી કૌશલ્ય શ્ર્વવકાસ તાલીમ કાયષક્રમ અાંતગષત ગાાંધીનગર 
શ્ર્વજલ્લામાાં કેટલા ખેડૂતોએ સાંથથાકીય તાલીમમાાં ભાગ લીધો, 
અને 

  (૧) ૧૨૮૧ ખેડૂતો. 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલા મરહલા તાલીમાથી અને પુરૂર્ 
તાલીમાથીઓએ ભાગ લીધો ? 

  (૨) ૬૨૩ મરહલા અને ૬૫૮ પુરૂર્ તાલીમાથીઓ. 

--------- 
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૨૧૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િલામહાિુાંભમાાં ભાગ લીધેલ ્પધમિો 

* ૧૩૭૫૯ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય રમત ગમત, યુિા અને સાાંસિૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યમાાં 
કલામહાકુાંભની યોજના ક્યારથી અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) રાજ્યમાાં કલામહાકુાંભની યોજના તા.૦૧-૦૭-
૨૦૧૭ થી અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ અમદવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કેટલા થપધષકોએ નોંધણી કરાવી અને કેટલા લોકોએ ભાગ 

લીધો? 

  (૨)  
િિમ અમદાિાદ વજલ્લામાાં 

નોંધર્ણી િરાિેલ 
્પધમિોની સાંખ્યા 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં 

ભાગ લેનાર 
લોિોની  સાંખ્યા 

સને-૨૦૧૭/૧૮ ૧૬૬૧૪ ૧૬૨૧૩ 

સને-૨૦૧૮/૧૯ ૩૪૦૭૦ ૩૦૬૬૩  
--------- 
૨૧૨ 

બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા ડર ાઈિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 
* ૧૪૪૩૯ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (શ્ર્વલાંબાયત) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
નવા ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ 
૬,૦૯૦  નવા ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી આવક થઈ?    (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૮૦.૬૪ લાખની 
આવક થઇ.  

--------- 

૨૧૩ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૬૯૪૪ શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનો નાશ થયેલ 
નથી/બગાડ થયેલ નથી કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયેલ નથી. 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલાાં લીધા, અને   

  (૨) ઉક્ત ખાંડ-(૧)ના જવાબની શ્ર્વવગતોએ મારહતી 
શૂન્ય છે. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે?  

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ અટકાવવા નીચે 

મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 
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 ભોંયતળીયે ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 

જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ દ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થકેટીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજના થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 

બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેન ે

જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 

પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૨૧૪ 
બનાસિાાંઠા અને મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૬૯૧૪ શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 
     (રકમ રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર 

ગ્રાન્ટની 
વિગત 

મકટકરયલ 
ગ્રાન્ટની 
વિગત 

િેન્ર તરફથી 
મળેલ િુલ 
ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 

 (૨) તે પૈકી બનાસકાાંઠા અને મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં 
શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 
ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએથી કોઇપણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 
શ્ર્વજલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 

ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ(FTO) થી જમા થાય છે. 
 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો? 

   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ર્વજલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 
કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 
સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ બનાસિાાંઠા 

 

મહેસાર્ણા 

  માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ રૂ. 
લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 
(રિમ રૂ. 
લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૫.૦૮ ૪૪૨૪.૭૧ ૯.૯૩ ૧૮૨૬.૦૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૫.૨૩ ૪૪૧૮.૪૭ ૭.૦૬ ૧૨૩૬.૭૫ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૦૫-

૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૩.૦૪ ૪૯૬.૯૫ ૦.૫૮ ૧૦૪.૮૧ 

 
--------- 
૨૧૫ 

ગીરસોમનાથ અને િલસાડ વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 
* ૧૬૯૮૩ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગીરસોમનાથ અને વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગીરસોમનાથ અને વલસાડ શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનો નાશ થયેલ નથી/બગાડ 
થયેલ નથી કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયેલ નથી. 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલાાં લીધા, અને  

  (૨) ઉક્ત ખાંડ-(૧)ના જવાબની શ્ર્વવગતોએ મારહતી 
શૂન્ય છે. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે?  

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 
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 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 

આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીયે ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ દ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થકેટીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજના થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 
બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 

આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
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તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૧૬ 
અમરેલીમાાં પ્રમુખશ્રી અને નોન જ્યુકડશીયલ સભ્યશ્રીઓની માંજૂર જગ્યાઓ 

* ૧૪૪૫૦ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત ઉિર) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ શ્ર્વજલ્લા ગ્રાહક 

તકરાર શ્ર્વનવારણ ફોરમ, અમરેલીમાાં પ્રમુખશ્રી અને નોન 
જ્યુરડશીયલ સભ્યશ્રીઓની કેટલી જગ્યા માંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) પ્રમુખશ્રીની - ૧(એક) અને નોન જ્યુરડશીયલ 

સભ્યશ્રીઓની -૨(બે) જગ્યાઓ માંજૂર થયેલ છે.  

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૨) પ્રમુખશ્રીની - ૧(એક) અને નોન જ્યુરડશીયલ 
સભ્યશ્રીઓની -૨(બે) જગ્યાઓ ભરાયેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી.  
--------- 

૨૧૭ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૭૨ શ્રી કિશોર ચૌહાર્ણ (વેજલપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંશ્ર્વકય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર કેટલા 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી,  

  (૧) અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ માાં 
મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૩,૭૬,૮૭૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫,૮૦,૦૦૦ 

િુલ ૩૯,૫૬,૮૭૨ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 
રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૪,૬૮,૪૫૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૯,૦૧,૦૧૦ 

  િુલ ૩૩,૬૯,૪૬૩  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬,૪૩,૯૯૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૮,૪૯,૦૦૧ 

િુલ ૧૪,૯૨,૯૯૬  
--------- 
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૨૧૮ 
મોરબી અને માળીયા (મી) તાલુિામાાં ખેડૂતોને બાિી ઈનપુટ સહાય આપિા બાબત 

* ૧૬૫૦૯ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ મોરબી શ્ર્વજલ્લાના 
મોરબી અને માળીયા(મી) તાલુકાના કેટલા ગામોના કેટલા 
ખેડૂતોને ઈનપુટ સહાય આપવાની બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ મોરબી શ્ર્વજલ્લાના 
મોરબી અને માળીયા(મી) તાલુકાના કોઈ ગામોમાાં ચૂકવવા 
પાત્ર ખેડૂતોને ઈનપુટ સહાય આપવાની બાકી નથી. 

 (૨) ઉક્ત સહાય આપવાની બાકી રહેવાના કારણો શાાં 
છે, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) ઉક્ત બાકી સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 
--------- 

૨૧૯ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ માટેના િામો 

* ૧૪૪૧૩ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાાંશ્ર્વતજ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનેન્ટ) અાંતગષત સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
આજીશ્ર્વવકા શ્ર્વવકાસ માટે કેવા પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં 
આવેલ છે, 

  (૧)  
િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

માંડપ ડેકોરેશન, રસોઈના સાધનો, 

શ્ર્વસલાઈ મશીન, અનાજ દળવાની 

ઘાંટી, શ્ર્વમક્ષર મશીન, સેન્ટીંગના 

સાધનો અને રરવોલ્વીંગ ફાંડ 

માંડપના સાધનો, રસોઈના સાધનો, 

અનાજ દળવાની ઘાંટી, કેટરીંગના 

સાધનો, શ્ર્વમક્ષર મશીન, સેંન્ટીગ 

સાધનો રદવેલા થ્રેસર અને મરઘા 

ઉછેર 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂથને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  
િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૩૪ થવસહાય જુથ ૧૧ થવસહાય જુથ  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ થવસહાય જૂથને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩)  
િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૪૪.૫૮ લાખ  રૂ.૧૭.૦૦ લાખ  
--------- 

૨૨૦ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળા બજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૬૯૨૭ શ્રી અવશ્ર્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી,  

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭- ૧૮ 
િિમ  

૨૦૧૮- ૧૯ 
િુલ 

૧ સાબરકાાંઠા ૩૬૬ ૩૯૦ ૭૫૬ 
૨ અરવલ્લી ૧૮૧ ૨૨૭ ૪૦૮ 

િુલ ૫૪૭ ૬૧૭ ૧૧૬૪ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વકતઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૧૯૨ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 
(૧) રૂ.૧,૧૮,૦૪૫/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૨) રૂ.૧,૩૫,૨૩૨/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૩) ૯ (નવ) પરવાના મોકુફ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪) ૨ (બે) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વકતઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા ?  

  (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વકત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં 
આવેલ નથી. 

--------- 
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૨૨૧ 
મનરેગા યોજના અાંતગમત િેન્ર સરિાર પાસે રાજ્ય સરિાર દ્વારા ગ્રાન્ટની માાંગર્ણી 

* ૧૬૨૪૪ શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મનરેગા યોજના અાંતગષત કેન્દ્ર સરકાર પાસે રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા કેટલી ગ્રાન્ટની માાંગણી કરવામાાં આવી, 

  (૧) મનરેગા યોજના અાંતગષત કેન્દ્ર સરકાર પાસે વર્ષવાર 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટની માાંગણી કરવામાાં આવતી નથી 
પરાંતુ લેબર બજટે આધારે નક્કી થયેલ માનવરદન મુજબ કેન્દ્ર 
સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેન્દ્ર 
સરકાર દ્વારા કેટલી ગ્રાન્ટની ફાળવણી થઈ, 

  (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર 
દ્વારા નીચે દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ ગ્રાન્ટની ફાળવણી થઈ છે. 

ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ (રિમ રૂવપયા લાખમાાં) 

લેબર 
ગ્રાન્ટની 
વિગત 

મકટકરયલ 
ગ્રાન્ટની 
વિગત 

િેન્ર તરફથી 
મળેલ િુલ 
ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 
 (૩) ઉક્ત મળેલ ગ્રાન્ટ પૈકી વર્ષવાર કેટલા માનવરદનની 
રોજગારી પેટે કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી અને, 

  (૩) ઉક્ત મળેલ ગ્રાન્ટ પૈકી વર્ષવાર નીચે દશાષવેલ કોષ્ટ્ક 
મુજબ માનવરદનની રોજગારી પેટે રકમ ચૂકવવામાાં આવી. 

ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ (રિમ રૂવપયા લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

માનિકદન પેટે લબેર 
માટે ચૂિિેલ રિમ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫૩.૦૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૧૯.૬૧ ૭૭૨૩૩.૫૧ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૮૧.૧૭ ૨૨૨૭૯.૭૦ 

 

 (૪) ઉક્ત મળેલ ગ્રાન્ટ પૈકી રકમ વણવપરાયેલ રહી 
હોય તો તેના કારણો શુાં છે ? 

  (૪) ઉક્ત મળેલ ગ્રાન્ટ પૈકી કોઈ રકમ વણ વપરાયેલ રહી 
નથી. 

--------- 
૨૨૨ 

જૂનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 
* ૧૬૯૭૫ શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જૂનાગઢ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જૂનાગઢ અને 
પોરબાંદર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) મળેલ અરજીઓઃ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

જૂનાગઢ ૫૯ ૦ ૫૯ 

પોરબાંદર ૧૦૭ ૦ ૧૦૭ 

િુલ ૧૬૬ ૦ ૧૬૬ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 
શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 

આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

 માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

જૂનાગઢ ૧૪ ૧ ૦ ૦ ૧૪ ૧ 

પોરબાંદર ૭ ૦ ૦ ૦ ૭ ૦ 

િુલ ૨૧ ૧ ૦ ૦ ૨૧ ૧ 
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નોંધઃ મળેલી કુલ   અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-

પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ચૂકવાયેલ સહાય (રૂ. લાખમાાં). 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ 

ચુિિાયેલ 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

જૂનાગઢ ૨૩.૯૪ ૦.૦૦ ૨૩.૯૪ 

પોરબાંદર ૨૪.૮૪ ૦.૦૦ ૨૪.૮૪ 

િુલ ૪૮.૭૮ ૦.૦૦ ૪૮.૭૮  
--------- 

૨૨૩ 
િેરાિળ મત્સ્ય બાંદરના નિીનીિરર્ણની િામગીરી 

* ૧૩૭૪૪ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ગીર સોમનાથ 
શ્ર્વજલ્લાના વેરાવળ મત્સથય બાંદરના નવીનીકરણનુાં કામ ક્યા 
તબકકામાાં છે, 

  (૧) કામ પૂણષ થયેલ છે. 

 (૨) વેરાવળ મત્સથય બાંદરના નવીનીકરણના કામ માટે 
ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલો ખચષ થયો છે, અને 

  (૨) રૂ.૨૧૩૭.૫૫ લાખ 

 (૩) નવીનીકરણની આ કામગીરી ક્યારે પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) કામ પૂણષ થયેલ છે. 

--------- 

૨૨૪ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૬૯૯૨ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી,  

(રકમ રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર ગ્રાન્ટની 

વિગત 
મકટકરયલ 

ગ્રાન્ટની વિગત 
િેન્ર તરફથી 

મળેલ િુલ ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ તા.૩૧-

૦૫-૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 

 (૨) તે પૈકી અમરેલી અને ભાવનગર શ્ર્વજલ્લામાાં 
શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 
ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએ થી કોઈપણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 

શ્ર્વજલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 
ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ (FTO)થી જમા થાય છે. 

 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ર્વજલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 
કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 
સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
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ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ અમરેલી ભાિનગર 

  માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 

થયેલ ખચમ 
(રિમ 

રૂ.લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 

થયેલ ખચમ 
(રિમ 

રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬.૯૪ ૧૦૯૧.૪૧ ૬.૬૭ ૧૧૩૮.૧૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭.૩૨ ૧૦૭૭.૬૮ ૧૧.૦૭ ૧૮૦૧.૭૪ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

તા.૩૧-૦૫-૧૯  

ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨.૨૪ ૩૬૯.૧૦ ૬.૩૫ ૧૧૫૫.૭૨ 

 

--------- 

૨૨૫ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૪૪૧૬ શ્રી શૈલેિભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં ૪૫૬૦૧ આવાસો માંજૂર થયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ થયેલ છે, અને   (૨) તે પૈકી ૩૦૯૧૬ આવાસો પૂણષ થયેલ છે. 

 (૩) તે માટે કેટલો ખચષ થયો છે?   (૩) તે માટે કુલ રૂ. ૩૭૦૯૯.૨૦ લાખનો ખચષ થયેલ છે. 

--------- 

૨૨૬ 
સુરત વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૪૩૯૪ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર સુરત શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ 
થવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  

તાલુિા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 
િિમમાાં િિમિાર સુરત વજલ્લામાાં તાલુિાિાર 
બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે મળેલ 

અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

બારડોલી ૦૦ ૦૦ 

ચોયાષસી ૦૦ ૦૧ 

કામરેજ ૦૧ ૦૦ 

મહુવા ૦૦ ૦૦ 

માાંડવી ૦૦ ૦૦ 

માાંગરોલ ૦૦ ૦૦ 

ઓલપાડ ૦૦ ૦૦ 

પલસાણા ૦૦ ૦૦ 

ઉમરપાડા ૦૦ ૦૦ 
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 (૨) ત ે અન્વયે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

તાલુિા માંજૂર િરેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

બારડોલી ૦૦ ૦૦ 

ચોયાષસી ૦૦ ૦૧ 

કામરેજ ૦૧ ૦૦ 

મહુવા ૦૦ ૦૦ 

માાંડવી ૦૦ ૦૦ 

માાંગરોલ ૦૦ ૦૦ 

ઓલપાડ ૦૦ ૦૦ 

પલસાણા ૦૦ ૦૦ 

ઉમરપાડા ૦૦ ૦૦  

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
અરજીઓ રદ થઈ? 

  (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર રદ થયેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા ૦ (શૂન્ય) છે.  

--------- 

૨૨૭ 
આર્ણાંદ વજલ્લામાાં િૃવિ ઉત્સપાદન િધારિા માટેના િામો 

* ૧૪૩૯૮ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત આણાંદ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કૃશ્ર્વર્ ઉત્સપાદન વધારવા કેવા 
પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

થપ્રે પાંપ, ટપક શ્ર્વસાંચાઈ પધ્ધશ્ર્વત ટપક શ્ર્વસાંચાઈ પધ્ધશ્ર્વત 
 

 (૨) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા ખેડૂતોને લાભ મળેલ છે,  
અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૬૪૬ ખેડૂતો ૫ ખેડૂતો 
 

 (૩) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેઓનો યોજના અાંતગષત કેટલી 
રકમનો લાભ મળેલ છે ?  

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ. ૨૬.૫૯ લાખ. રૂ. ૧.૨૦ લાખ. 
 

--------- 

૨૨૮ 
િેરાિળ મત્સ્ય બાંદરના નિીનીિર્ણની િામગીરી 

* ૧૩૭૪૩ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય મત્સ્યદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ગીર સોમનાથ 
શ્ર્વજલ્લાના વેરાવળ મત્સથયબાંદરના નવીનીકરણનુાં કામ ક્યા 
તબક્કામાાં છે,  

  (૧) કામ પૂણષ થયેલ છે. 

 (૨) વેરાવળ મત્સથય બાંદરના નવીનીકરણના કામ માટે 
ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલો ખચષ થયો છે, અને 

  (૨) રૂ. ૨૧૩૭.૫૫ લાખ 

 (૩) નવીનીકરણની આ કામગીરી ક્યારે પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) કામ પૂણષ થયેલ છે. 

--------- 
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૨૨૯ 
શહેરા તાલુિામાાં અન્નપુર્ણામ યોજના હેઠળના નોંધાયેલ લાભાથી 

* ૧૫૩૦૫ શ્રી જઠેાભાઈ ભરિાડ (શહેરા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
શહેરા તાલુકામાાં રાષ્ટ્ર ીય અન્ સલામતી કાયદો (અન્પુણાષ) 
યોજના હેઠળ કેટલા લાભાથી નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
શહેરા તાલુકામાાં રાષ્ટ્ર ીય અન્ સલામશ્ર્વત કાયદો-૨૦૧૩  
(માાં અન્પૂણાષ) યોજના હેઠળ નીચે મુજબના લાભાથી 
નોંધાયેલ છે. 

િિમ લાભાથીઓની સાંખ્યા 

માચષ-૨૦૧૮ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ  ૨,૩૯,૯૮૫ 

માચષ-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ  ૨,૨૫,૦૭૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત દુકાનોના લાભાથીઓને કેટલો જથ્થો 
કયા ભાવથી શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાષ્ટ્ર ીય અન્ સલામતી કાયદો-૨૦૧૩ (માાં અન્પૂણાષ) યોજના 
હેઠળ ઉક્ત દુકાનોના નોંધાયેલ કુલ લાભાથીઓને  
કુલ-૨૭૦૨૧.૫૪ મે.ટન અનાજનો જથ્થો આપવામાાં આવેલ 
છે. જમેાાં ઘઉં પ્રશ્ર્વત શ્ર્વકલો રૂ.૨/- અને ચોખા પ્રશ્ર્વત શ્ર્વકલો 
રૂ.૩/-ના ભાવે શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૩૦ 
અમદાિાદ (ગ્રામ્ય) માાં વજલ્લા ગ્રાહિ તિરાર વનિારર્ણ ફોરમની માંજૂર જગ્યાઓ 

* ૧૪૪૪૯ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ શ્ર્વજલ્લા ગ્રાહક 
તકરાર શ્ર્વનવારણ ફોરમ, અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) વગષવાર કેટલી 
જગ્યા માંજુર થયેલ છે, 

  (૧) માંજુર જગ્યાઓ 

પ્રમુખ સભ્ય િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

૧ ૨ ૧ ૫ ૧ ૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૨) ભરાયેલ જગ્યાઓ 

પ્રમુખ સભ્ય િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

૧ ૨ ૧ ૪ ૧ ૯  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે?   (૩) ખાલી જગ્યાઓ 

પ્રમુખ સભ્ય િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

- - - ૧ - ૧  
--------- 

૨૩૧ 
મહીસાગર અને ડાાંગ વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૭૦૨૬ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાર્ણ (બાલાશ્ર્વસનોર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહીસાગર અને ડાાંગ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક દવાઓના 
લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત 

થયા, અને 

  (૧)  

ક્રમ િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

મહીસાગર ડાાંગ 

૧ તા.૧-૪-૧૭ થી  
તા. ૩૧-૩-૧૮ 

૧ ૦ 

૨ તા.૧-૪-૧૮ થી  
તા.૩૧-૫-૧૯ 

૫ ૦ 

િુલ ૬ ૦ 
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 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 

બનાવનાર કાંપની સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) મહીસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૧ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૧ ની સામે 

કોટષ  કેસની માંજુરી આપેલ છે, ૪ ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં 
છે. 

--------- 

૨૩૨ 
િડોદરા વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૪૪૨૦ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વડોદરા શ્ર્વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા 

આવાસો માંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા શ્ર્વજલ્લામાાં ૨૦૩૭ આવાસો માંજૂર થયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ થયેલ છે, અને   (૨) તે પૈકી ૧૯૮૧ આવાસો પૂણષ થયેલ છે. 
 (૩) ત ેમાટે કેટલો ખચષ થયો છે ?    (૩) તે માટે કુલ રૂ.૨૩૫૧.૭૦ લાખનો ખચષ થયેલ છે.  

--------- 

૨૩૩ 
જામનગર વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૬૯ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાશ્ર્વકય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને  
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી,  

  (૧) જામનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને  
૨૦૧૮-૧૯માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિિાની  
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬,૦૯,૭૬૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૬,૦૫,૦૦૦ 

િુલ ૧૨,૧૪,૭૬૯  
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 

રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામે ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 

માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ ઉપલબ્ધ િરાિેલ  
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૫,૭૯,૦૧૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭,૦૩,૧૯૮ 

િુલ ૧૨,૮૨,૨૧૦   

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨,૨૪,૯૪૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨,૯૬,૩૪૧ 

િુલ ૫,૨૧,૨૮૪   
--------- 
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૨૩૪ 
દાહોદ વજલ્લામાાં હાઈિીડ બીજના રાસાયવર્ણિ ખાતરના આિેલ ડેપો 

* ૧૬૦૮૬ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર હાઈબ્રીડ શ્ર્વબયારણ/રાસાયશ્ર્વણક ખાતરના ડેપો ક્યા 
થથળે આવેલા છે, અને 

  (૧) હાઈબ્રીડ શ્ર્વબયારણ *પત્રક-૧ 
  રાસાયશ્ર્વણક ખાતર *પત્રક-૨ 

 (૨) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ખેડૂતોને જરૂરરયાત મુજબ હાઈબ્રીડ 
શ્ર્વબયારણ, યુરીયા, ડી.એ.પી. જવેા પુરક અન્ય ખાતરો 
સરળતાથી મળી રહે તે માટે શુાં કાયષવાહી કરી ?  

  (૨) *પત્રક-૩ 

(*પત્રક સશ્ર્વચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૩૫ 
ખેડા વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબો માટે વ્યકિતગત શૌચાલયો 

* ૧૪૩૭૮ શ્રી અજુમનવસાંહ ચૌહાર્ણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર કેટલા 
બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલય બનાવવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) ખેડા જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ 
બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલયો બનાવવામાાં 
આવ્યા. 

(સાંખ્યામાાં) 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮  

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯  

િુલ 

૧ ગળતેિર ૨૭ ૦ ૨૭ 

૨ કપડવાંજ ૪૯૪ ૦ ૪૯૪ 

૩ કઠલાલ ૧ ૦ ૧ 

૪ ખેડા ૦ ૦ ૦ 

૫ મહુધા ૦ ૦ ૦ 

૬ માતર ૩૮૨ ૦ ૩૮૨ 

૭ મહેમદાવાદ ૨૦ ૦ ૨૦ 

૮ નડીઆદ ૦ ૦ ૦ 

૯ ઠાસરા ૨૦ ૦ ૨૦ 

૧૦ વસો ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૯૪૪ ૦ ૯૪૪ 
 

 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવ્યો. 

(રૂા.લાખમાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ ગળતેિર ૩.૨૪ ૦ ૩.૨૪ 

૨ કપડવાંજ ૫૯.૨૮ ૦ ૫૯.૨૮ 

૩ કઠલાલ ૦.૧૨ ૦ ૦.૧૨ 

૪ ખેડા ૦ ૦ ૦ 

૫ મહુધા ૦ ૦ ૦ 

૬ માતર ૪૫.૮૪ ૦ ૪૫.૮૪ 
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૭ મહેમદાવાદ ૨.૪૦ ૦ ૨.૪૦ 

૮ નડીઆદ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

૯ ઠાસરા ૨.૪૦ ૦ ૨.૪૦ 

૧૦ વસો ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૧૩.૨૮ ૦ ૧૧૩.૨૮  
--------- 

૨૩૬ 
નિસારી વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૯ શ્રી વપયુિભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઇ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આજીશ્ર્વવકા શ્ર્વવકાસ માટે 
કેવા પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

ગ્રીન હાઉસ/નેટ હાઉસ, 
નસષરી, માંડપસેટ, રસોડા 
સેટ, ફ્લોર મીલ 

ગ્રીન હાઉસ/નેટ હાઉસ, 
માંડપસેટ, રસોડા સેટ, પેપર 
ડીશ મેશ્ર્વકાંગ મશીન, વમી 
કમ્પોથટ, અગરબિી મશીન, 
પોલ્ટર ી ફામષ, ફ્લોર મીલ, 
નસષરી 

 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂથને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૪૯ થવસહાય જૂથ ૭૩ થવસહાય જૂથ  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ થવસહાય જૂથને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૩૦.૯૩ લાખ રૂ.૭૫.૪૫ લાખ  
--------- 

૨૩૭ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૬૮ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જામનગર અને દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧)  

વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 
િિમમાાં િિમિાર જામનગર અને દિેભૂવમ 
દ્વારિા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર બી.પી.એલ. 
યાદીમાાં સમાિેશ િરિા માટેની મળેલ 

અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ 
થી ૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

જામનગર ૩૩૩ ૩૧૮ 

દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા ૯૮ ૧૭૩ 
 

 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  

વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટાંબોની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

જામનગર ૧૬૯ ૫૮ 

દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા ૪૬ ૧૩૫  
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 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૩) જામનગર શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોને સમાવેશ 

કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી પરાંતુ ૪૨૪ અરજીઓનો ૨૧ 
થી ૫૨ ના થકોરમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે અને બોટાદ 
શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોને સમાવેશ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત 
થતો નથી, પરાંતુ ૯૦ અરજીઓ ૨૧ થી ૫૨ નો થકોરમાાં 
સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૩૮ 
િચ્છ વજલ્લામાાં જળસાંગ્રહ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૩ શ્રી વિરેન્રવસાંહ જાડેજા (માાંડવી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જળસાંગ્રહ માટે કયા કામો 
હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

તળાવ, ચેકડેમ, તળાવ 
ઉંડા કરવા, માટીપાળા, 

ખેત તલાવડી 

તળાવ, ચેકડેમ, તળાવ 
ઉંડા કરવા, માટીપાળા, 

ખેત તલાવડી 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જળસાંગ્રહના કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૪૯૦ કામો ૨૯૩ કામો  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેની પાછળ કેટલો ખચષ થયેલ છે?   (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૧૦૫૪.૮૭ લાખ રૂ.૪૮૦.૨૮ લાખ  
--------- 

૨૩૯ 
ભાિનગર આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા ડર ાઈિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૪૪૪૫ શ્રી આર.સી.મિિાર્ણા (મહુવા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
નવા ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ભાવનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ 
૧૪૫૨૫ નવા ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૪૪.૮૮ લાખની 
આવક થઈ. 

--------- 

૨૪૦ 
દ્વારિા વિિાસ યોજના હેઠળ પ્રિાસન પ્રભાગ હેઠળ િરેલ ખચમ 

* ૧૬૯૭૧ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દ્વારકા શ્ર્વવકાસ યોજના હેઠળ પ્રવાસન પ્રભાગ હેઠળ 
કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧)  

ક્રમ િિમ રિમ (રૂવપયા લાખમાાં) 

૧ તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૪૮૨.૦૯ 
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૨ તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૩૭.૬૪ 

િુલ ૭૧૯.૭૩ 
 

 (૨) ઉકત પ્રોજકેટમાાં દ્વારકા બ્યુટીફીકેશનની 
કામગીરીમાાં ક્યા કોમ્પોનન્ટ લેવામાાં આવ્યા હતા, અને 

  (૨) ઉકત પ્રોજકેટમાાં નીચે મુજબના કોમ્પોનન્ટ લેવામાાં 
આવ્યા. 
  (૧) માંરદર પરીસરમાાં ટેમ્પરરી શેડની કામગીરી. 
  (૨) રેલ્વે થટેશન ખાતે ટુરરથટ રીસેપ્શન સેન્ટર 
   બનાવવાની કામગીરી. 
  (૩) ઈથક્રોન ગેટથી રેલ્વે થટેશન તરફ રોડ 
   બનાવવાની કામગીરી. 
  (૪) સમુદ્ર નારાયણ ટેમ્પલ, રૂક્ષ્મણી માંરદર અને 
   દ્વારકાધીશ માંરદર ઉપર લાઈટીંગની કામગીરી. 
  (૫) જુના ગોમતી ઘાટ ઉપર રેલીંગની કામગીરી. 
  (૬) બસ થટેશનના ડેવલોપમેન્ટની કામગીરી. 

 (૩) ઉક્ત પ્રોજકેટમાાં/કામોમાાં ગેરરીશ્ર્વત અને ગુણવિા 
અાંગેની કેટલી ફરરયાદો મળી, મળેલ ફરરયાદો અન્વયે શી 
કાયષવાહી કરી ?  

  (૩) કોઈ ફરરયાદ મળેલ ન હોઈ, પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો 
નથી. 

--------- 

૨૪૧ 
બનાસિાાંઠા અને પાટર્ણ વજલ્લામાાં ગુજરાત રાજ્ય ગ્રાહિ તિરાર વનિારર્ણ િવમશન તથા િેસો 

* ૧૬૯૧૧ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય ગ્રાહિ બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત રાજ્ય ગ્રાહક તકરાર શ્ર્વનવારણ કશ્ર્વમશનમાાં 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં બનાસકાાંઠા 
અને પાટણ શ્ર્વજલ્લાના કેટલા કેસોનો શ્ર્વનકાલ થયો અને કેટલા 
કેસો બાકી છે, અને   

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લાના શ્ર્વનકાલ થયેલ કેસો- ૫૭૩ 
બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લાના પડતર કેસો- ૨૮૭  
પાટણ શ્ર્વજલ્લાના શ્ર્વનકાલ થયેલ કેસો- ૧૬૧ 
પાટણ શ્ર્વજલ્લાના પડતર કેસો- ૧૭૮  

 (૨) બાકી કેસોનો શ્ર્વનકાલ કરવાનુાં સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) જૂના કેસોમાાં ટૂાં કી મુદ્દત આપી પ્રાથશ્ર્વમકતાના ધોરણે 
કેસોનો શ્ર્વનકાલ કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
૨૪૨ 

આર્ણાંદ અને નમમદા વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૭૦૦૮ શ્રી અમીત ચાિડા (આાંકલાવ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર આણાંદ અને નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
 

વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વ્થવતએ છેલ્લાાં બે િિમમાાં 

િિમિાર આર્ણાંદ અને નમમદા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર 
બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિા માટેની મળેલ 

અરજીઓની સાંખ્યા 

 તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૫-૨૦૧૯ 

આણાંદ ૨૧૪ ૨૩૮ 

નમષદા ૪૬ ૦૦ 
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 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 

યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) આણાંદ શ્ર્વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં તા.૧-૬-

૨૦૧૭ થી ૩૧-૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન ૧૫૯ કુટુાંબો તેમજ 
તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી ૩૧-૫-૨૦૧૯ દરમ્યાન ૧૪૧ 
કુટુાંબોનો સમાવેશ કરવામાાં આવેલ, જ્યારે નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં એકપણ કુટુાંબનો બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ 
કરવામાાં આવેલ નથી.    

 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) આણાંદ શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોનો સમાવેશ કરવાનો 
પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી, પરાંતુ ૧૫૨ અરજીઓનો થકોર 
૨૧-૫૨ મળેલ છે અને નમષદા શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોનો 
સમાવેશ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી, પરાંત ુ
૪૬(છેતાલીસ) અરજીઓનો થકોર ૨૧-૫૨ મળેલ છે. 

--------- 

૨૪૩ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૪૩૯૧ શ્રી સી.િે. રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં 
દાખલ થવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં 
દાખલ થવા માટે કોઇ અરજી મળેલ નથી 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકા, વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ 
રદ થઈ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૪૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઈ બેંિેબલ યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૪૪૫૮ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેન્કેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ આવી,  

  (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ આવેલ છે. 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ િુલ 

૧ ધોરાજી ૩૮૩ 

૨ ગોંડલ ૭૧૭ 

૩ જા.કાં . ૧૨૭ 

૪ જસદણ ૪૦૨ 

૫ જતેપુર ૪૬૦ 

૬ કો.સાાં. ૧૯૬ 

૭ લોધીકા ૧૦૪ 

૮ પડધરી ૧૨૬ 

૯ રાજકોટ ૨૯૯૧ 

૧૦ ઉપલેટા ૫૧૦ 

૧૧ શ્ર્વવાંછીયા ૪૩૫ 

િુલઃ- ૬૪૫૧ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ઉક્ત અરજીઓ પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવેલ છે. 

વિગત િુલ અરજીઓ 

શ્ર્વજલ્લા ઉદ્યોગ કેંદ્ર દ્વારા બેંકોને ભલામણ 
કરેલ અરજીઓ 

૪૯૯૬ 

બેંકોએ માંજૂર કરેલ અરજીઓ ૧૮૪૫  
 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી?    (૩) કુલ રૂ.૭૨૭.૫૧ લાખની સહાય માંજૂર કરવામાાં 

આવેલ છે.  
--------- 

૨૪૫ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૯૯ શ્રી અાંબરીિ ડેર (રાજુલા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમરેલી અને ભાવનગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક 
દવાઓના લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ 
શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૧)  

ક્રમ િિમ 
વજલ્લાનુાં નામ 

અમરેલી ભાિનગર 

૧ તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૦ ૦ 

૨ તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

૬ ૩ 

િુલ ૬ ૩ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) અમરેલી શ્ર્વજલ્લામાાં ૩ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૨ ની સામે 
કોટષ કેસની માંજૂર આપેલ છે, ૧ ની સામે કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે, 
ભાવનગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૧ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૧ ની સામે પોલીસ 
ફરરયાદ કરેલ છે, અને ૧ માાં ફેર પૃથ્થકરણની માાંગણી કરેલ 
છે, જ ેકોટષમાાં પેન્ડીંગ છે. 

--------- 

૨૪૬ 
સુરત વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૪૩૯૨ શ્રીમવત ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સુરત શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ 
થવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
તાલુિા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 

િિમમાાં િિમિાર સુરત વજલ્લામાાં તાલુિાિાર 

બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે મળેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

બારડોલી ૦૦ ૦૦ 

ચોયાષસી ૦૦ ૦૧ 

કામરેજ ૦૧ ૦૦ 

મહુવા ૦૦ ૦૦ 

માાંડવી ૦૦ ૦૦ 

માાંગરોલ ૦૦ ૦૦ 

ઓલપાડ ૦૦ ૦૦ 

પલસાણા ૦૦ ૦૦ 

ઉમરપાડા ૦૦ ૦૦ 
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 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

તાલુિા માંજૂર િરેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

બારડોલી ૦૦ ૦૦ 

ચોયાષસી ૦૦ ૦૧ 

કામરેજ ૦૧ ૦૦ 

મહુવા ૦૦ ૦૦ 

માાંડવી ૦૦ ૦૦ 

માાંગરોલ ૦૦ ૦૦ 

ઓલપાડ ૦૦ ૦૦ 

પલસાણા ૦૦ ૦૦ 

ઉમરપાડા ૦૦ ૦૦  

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકા, વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ 
રદ થઈ? 

  (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર રદ થયેલ 
અરજીઓની સાંખ્યા ૦ (શૂન્ય) છે. 

--------- 

૨૪૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િલામહાિુાંભમાાં ભાગ લીધેલ ્પધમિો 

* ૧૪૪૭૨ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય રમત ગમત, યુિા અને સાા્ં િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી 
(રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યમાાં 
કલામહાકુાંભની યોજના ક્યારથી અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) રાજ્યમાાં કલામહાકુાંભની યોજના તા.૦૧-૦૭-
૨૦૧૭ થી અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ અમદવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કેટલા થપધષકોએ નોંધણી કરાવી અને કેટલા લોકોએ ભાગ 
લીધો? 

  (૨)  

િિમ અમદાિાદ 
વજલ્લામાાં નોંધર્ણી 

િરાિેલ 
્પધમિોની સાંખ્યા 

અમદાિાદ 
વજલ્લામાાં ભાગ 
લેનાર લોિોની  

સાંખ્યા 

સને-૨૦૧૭/૧૮ ૧૬૬૧૪ ૧૬૨૧૩ 

સને-૨૦૧૮/૧૯ ૩૪૦૭૦ ૩૦૬૬૩  
--------- 
૨૪૮ 

િલોલ શહેરમાાં રમતગમત મેદાનો માટે રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૭૮૭૩ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય રમતગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં કલોલ શહેરમાાં રમતગમતના મેદાન માટે 
કેટલી રકમ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) કોઇ રકમની ફાળવણી કરવામાાં આવેલ નથી.  

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રમત ગમત ના મેદાન બનાવવાની 
કામગીરી કયા તબકે્ક છે, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી.  

 (૩) કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવાનુાં આયોજન છે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 
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૨૪૯ 
અમરેલીમાાં પ્રમુખશ્રી અને નોન જ્યુકડશીયલ સભ્યશ્રીઓની માંજૂર જગ્યાઓ 

* ૧૪૪૫૧ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાકડયા (કામરેજ) : માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ શ્ર્વજલ્લા ગ્રાહક 
તકરાર શ્ર્વનવારણ ફોરમ, અમરેલીમાાં પ્રમુખશ્રી અને નોન 
જ્યુરડશીયલ સભ્યશ્રીઓની કેટલી જગ્યા માંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) પ્રમુખશ્રીની -૧(એક) અને નોન જ્યુરડશીયલ 
સભ્યશ્રીઓની -૨(બે) જગ્યાઓ માંજૂર થયેલ છે.  

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૨) પ્રમુખશ્રીની - ૧(એક) અને નોન જ્યુરડશીયલ 
સભ્યશ્રીઓની -૨(બે) જગ્યાઓ ભરાયેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી.  

--------- 

૨૫૦ 
પાટર્ણ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબો માટે વ્યવતતગત શૌચાલયો 

* ૧૪૩૮૨ શ્રી પ્રકદપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર 
કેટલા બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલય 
બનાવવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) પાટણ જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઈન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ 
બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વકતગત શૌચાલયો બનાવવામાાં 
આવ્યા. 

(સાંખ્યામાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

બી.પી.એલ. િુાં ટુાંબો 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

બી.પી.એલ. િુાં ટુાંબો 

િુલ 

૧ પાટણ ૦ ૦ ૦ 

૨ સરથવતી ૫૫ ૦ ૫૫ 

૩ શ્ર્વસધ્ધપુર ૦ ૦ ૦ 

૪ ચાણથમા ૦ ૦ ૦ 

૫ હારીજ ૭ ૦ ૭ 

૬ સમી ૧ ૦ ૧ 

૭ શાંખેિર ૪૫ ૦ ૪૫ 

૮ રાધનપુર ૦ ૦ ૦ 

૯ સાાંતલપુર ૧૭૫ ૦ ૧૭૫ 

િુલ ૨૮૩ ૦ ૨૮૩ 
 

 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો?   (૨) તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં આવ્યો. 
(રૂા.લાખમાાં) 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ પાટણ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨ સરથવતી ૬.૬૦ ૦.૦૦ ૬.૬૦ 

૩ શ્ર્વસધ્ધપુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ ચાણથમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૫ હારીજ ૦.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૮૪ 

૬ સમી ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ 

૭ શાંખેિર ૫.૪૦ ૦.૦૦ ૫.૪૦ 

૮ રાધનપુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૯ સાાંતલપુર ૨૧.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧.૦૦ 

િુલ ૩૩.૯૬ ૦.૦૦ ૩૩.૯૬  
--------- 
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૨૫૧ 
િચ્છ વજલ્લામાાં જળસાંગ્રહ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૬ ડૉ. નીમાબેન આચાયમ (ભૂજ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જળસાંગ્રહ માટે કયા કામો 
હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

તળાવ, ચેકડેમ, તળાવ 
ઉંડા કરવા, માટીપાળા, 

ખેત તલાવડી 

તળાવ, ચેકડેમ, તળાવ 
ઉંડા કરવા, માટીપાળા, 

ખેત તલાવડી 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જળસાંગ્રહના કુલ કેટલા કામો પૂણષ 

કરેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૪૯૦ કામો ૨૯૩ કામો  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેની પાછળ કેટલો ખચષ થયેલ છે?   (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૧૦૫૪.૮૭ લાખ રૂ.૪૮૦.૨૮ લાખ  
--------- 

૨૫૨ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ખેડૂત અિ્માત િીમાની સહાય મેળિિાની અરજીઓ 

* ૧૭૩૭૯ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં સન-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના 
વર્ષમાાં ખેડૂત અકથમાત વીમાની સહાય મેળવવાની કેટલી 
અરજીઓ તાલુકાવાર સરકારને મળી, 

  (૧) *પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૨) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તે પૈકી કેટલી 
અરજીઓ વર્ષવાર, તાલુકાવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, 

  (૨) *પત્રક-૨ મુજબ. 

 (૩) કેટલી અરજીઓ વર્ષવાર, તાલુકાવાર નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી છે અને તેના શા કારણો છે, અને 

  (૩) *પત્રક-૩ મુજબ. 

 (૪) બાકીની અરજીઓ ક્યાાં સુધીમાાં માંજૂર કરવામાાં 
આવનાર છે ?  

  (૪) બાકીની અરજીઓમાાં વીમા શ્ર્વનયામકશ્રીની કચેરી, 
ગાાંધીનગર દ્વારા માાંગવામાાં આવેલ સાધશ્ર્વનક કાગળો લાભાથી 
પાસેથી મળે્યથી વીમા શ્ર્વનયામકની કચેરી દ્વારા સરકારશ્રીના 

ઠરાવની જોગવાઈ ધ્યાને લઈ માંજૂર/નામાંજૂરની કાયષવાહી 
કરવામાાં આવશે. 

(*પત્રક સશ્ર્વચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૫૩ 
ગાાંધીનગર અને મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૬૯૩૩ ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉિર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ગાાંધીનગર અને 
મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) મળેલ અરજીઓ 
અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ થી 

તા.૩૧/૦૫/૧૮ 
તા.૦૧/૦૬/૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

ગાાંધીનગર ૨૮ ૦ ૨૮ 

મહેસાણા ૨૫ ૦ ૨૫ 

િુલ ૫૩ ૦ ૫૩ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 

શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 

અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

ગાાંધીનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહેસાણા ૧૨ ૦ ૦ ૦ ૧૨ ૦ 

િુલ ૧૨ ૦ ૦ ૦ ૧૨ ૦ 

નોંધઃ મળેલી કુલ અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-
પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ચૂકવાયેલ સહાય (રૂ.લાખમાાં) 

અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ ચુિિાયેલ 

રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

ગાાંધીનગર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

મહેસાણા ૫૨.૭૯ ૦.૦૦ ૫૨.૭૯ 

િુલ ૫૨.૭૯ ૦.૦૦ ૫૨.૭૯  
--------- 

૨૫૪ 
દાહોદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૭૦૩૨ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પર્ણદા (દાહોદ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ દાહોદ અને 
પાંચમહાલ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) મળેલ અરજીઓ 

અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ 

થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

દાહોદ ૧૭ ૦ ૧૭ 

પાંચમહાલ ૬૮ ૦ ૬૮ 

િુલ ૮૫ ૦ ૮૫ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 
શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 

અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ 
થી 

તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

દાહોદ ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ 

પાંચમહાલ ૨૬ ૦ ૦ ૦ ૨૬ ૦ 

િુલ ૨૯ ૦ ૦ ૦ ૨૯ ૦ 

નોંધઃ મળેલી કુલ અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-
પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 
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 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 

સહાય ચુકવવામાાં આવી? 

  (૩) ચુકવાયેલ સહાય (રૂ.લાખમાાં) 

અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ ચુિિાયેલ 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

દાહોદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

પાંચમહાલ ૪૯.૫૦ ૦.૦૦ ૪૯.૫૦ 

િુલ ૪૯.૫૦ ૦.૦૦ ૪૯.૫૦  

--------- 

૨૫૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પાિિાર વપ્રવમયમ ચૂિિિા બાબત 

* ૧૭૮૭૧ શ્રી વજજે્ઞશિુમાર મેિાર્ણી (વડગામ) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં વર્ષ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮માાં 
રશ્ર્વવ અને ખરીફ પાકવાર કેટલુાં શ્ર્વપ્રશ્ર્વમયમ ખેડૂતો અને સરકાર 
તરફથી ખાનગી વીમા કાંપનીઓને ચૂકવવામાાં આવ્યુાં હતુાં, 

  (૧) *પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉકત વર્ોમાાં તાલુકાવાર અને પાકવાર કેટલુાં 
વળતર તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ખેડૂતોને ચૂકવવામાાં 
આવેલ છે, અને  

  (૨) *પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) કેટલા ખેડૂતોને પાક વીમાનુાં વળતર કયા કારણોસર 
ચૂકવવામાાં આવ્યુાં નથી ? 

  (૩) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ પાક કાપણી અખતરાના પરીણામો 
આધારીત ચૂકવવાપાત્ર દાવા ચૂકવવામાાં આવેલ છે તથા 
ખરીફ-૨૦૧૭ અાંતગષત થથાશ્ર્વનક આપશ્ર્વિ અન્વયે દાવાઓની 
આખરીકરણની કાયષવાહી વીમા કાં પની દ્વારા પ્રગશ્ર્વતમાાં છે.  

  રશ્ર્વવ-ઉનાળુ ૨૦૧૮-૧૯ના પાક કાપણી 
અખતરાના પરીણામો સાંબાંશ્ર્વધત વીમા કાંપનીને મોકલવાની 
આખર તારીખ ૧૫-જૂન અને તે પછી હોઈ દાવા ચૂકવવાનો 

પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

(*પત્રક સશ્ર્વચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૨૫૬ 
િલસાડ આર.ટી.ઓ.એ િરેલ ડીટેઈન િાહનો 

* ૧૪૪૩૬ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય િાહનવ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ આર.ટી.ઓ.એ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં 

આવ્યા, અને 

  (૧) વલસાડ આર.ટી.ઓ.એ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૪૮૨ વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં 

આવ્યા. 

 (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 
વસુલવામાાં આવી ?  

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કુલ રૂ.૫૪.૨૮ 
લાખની રકમ વસુલવામાાં આવી. 

--------- 
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૨૫૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં આજીવિિા વિિાસ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૮ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આજીશ્ર્વવકા શ્ર્વવકાસ 
માટે કેવા પ્રકારના કામો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે,  

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

વાસણ સેટ, મલ્ટી પરપઝ 
થ્રેસર, ડી.જ.ેસાઉન્ડ સીથટમ, 

સેન્ટીંગ મટેરીયલ્સ, 

ફરાસખાના, ફલોર કમ રાઈસ 
મીલ, કોક્રીટ મીક્ષર મશીન, 

પશુ ખાણદાણ થટોર 

વાસણ સેટ, મલ્ટી પરપઝ 
થ્રેસર, સેન્ટીંગ મટેરીયલ્સ, 

ફરાસખાના, ફલોર કમ રાઈસ 

મીલ, કોક્રીટ મીક્ષર મશીન, 
પશુ ખાણદાણ થટોર, પાણીનુાં 

ટેન્કર 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કુલ કેટલા થવસહાય જૂથને લાભ 
આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૬૫ થવસહાય જુથ ૬૨ થવસહાય જુથ  
 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ થવસહાય જૂથને યોજના અાંતગષત 
કેટલી રકમનો લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૯૨.૮૮ લાખ  રૂ.૭૨.૨૨ લાખ  
--------- 

૨૫૮ 
આર્ણાંદ આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૨૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય િાહનવ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આણાંદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) આણાંદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૫૭,૨૨૬ વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પટેે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ ?  

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૪૬.૦૯ 
કરોડની આવક થઈ.  

--------- 

૨૫૯ 
િલસાડ આર.ટી.ઓ.એ િરેલ ડીટેઈન િાહનો 

* ૧૪૪૩૫ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય િાહનવ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ આર.ટી.ઓ.એ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં 

આવ્યા, અને 

  (૧) વલસાડ આર.ટી.ઓ.એ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૪૮૨ વાહનો ડીટેઈન કરવામાાં 

આવ્યા. 

 (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કેટલી રકમ 
વસુલવામાાં આવી ?  

  (૨) તે અન્વયે આ ગાળા માટે દાંડની કુલ રૂ.૫૪.૨૮ 
લાખની રકમ વસુલવામાાં આવી. 

--------- 
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૨૬૦ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં ગિનમર કહલ અને લેિ પેરીફરીને વિિસાિિા બાબત 

* ૧૪૪૬૦ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ડાાંગ શ્ર્વજલ્લામાાં ગવનષર રહલ અને લેક પેરીફેરીને 
પ્રવાસન થથળ અાંતગષત સુશ્ર્વવધા શ્ર્વવકસાવવાની વાત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો રાજ્ય સરકારએ ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવી, 

  (૨) રૂશ્ર્વપયા ૫/- કરોડ 

 (૩) ઉકત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલો ખચષ થયો, અને   (૩) રૂશ્ર્વપયા ૮.૧૭ લાખ 

 (૪) તેમાાં કઈ સુશ્ર્વવધાઓ શ્ર્વવકસાવવાની છે ?    (૪) પ્રવાસીઓ માટે પાશ્ર્વકષગ, ટોઈલેટ બ્લોક, 
લેન્ડથકેશ્ર્વપાંગ, પાથ-વ,ે જટે્ટી ફૂટ ઓવર શ્ર્વબ્રજ, કેનોપી, રેલીંગ, 
કેફેટેરરયા, વ્યૂઈંગ ડેક, ઓરડટોરરયમ, મ્યુશ્ર્વઝકલ કાઉન્ટેન 
વગેરેની સુશ્ર્વવધા શ્ર્વવકસાવવાની છે. 

--------- 

૨૬૧ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં િેરોસીન/અનાજના િાળા બજાર અટિાિિા િરેલ રેડ 

* ૧૬૯૫૧ શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય અન્ન અને નાગરીિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સરેુન્દ્રનગર અને બોટાદ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેરોસીન/અનાજના કાળાબજાર અટકાવવા કેટલી વખત રેડ 
કરવામાાં આવી,  

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ િિમ  

૨૦૧૭- ૧૮ 

િિમ  

૨૦૧૮- ૧૯ 

િુલ 

૧ સુરેન્દ્રનગર ૭૦૫ ૯૯૯ ૧૭૦૪ 

૨ બોટાદ ૧૯૬ ૨૬૬ ૪૬૨ 

િુલ ૯૦૧ ૧૨૬૫ ૨૧૬૬ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વકતઓ સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ગેરકાનુની પ્રવૃશ્ર્વિ બદલ કુલ ૨૫૮ દુકાનદારો સામે 
નીચે મુજબના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 

(૧) રૂ.૨,૭૫,૧૪૫/- નો પુરવઠો રાજ્યસાત કરવામાાં 
આવેલ છે. 

(૨) રૂ.૨,૪૮,૦૦૦/- પરવાના અનામત રાજ્યસાત 

કરવામાાં આવેલ છે. 
(૩) રૂ. ૧૪,૩૭,૮૧૬/- નો દાંડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૪) ૧૩ (તેર) પરવાના મોકુફ કરવામાાં આવેલ છે.  
(૫) ૩ (ત્રણ) પરવાના રદ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) કેટલા વ્યશ્ર્વકતઓ સામે પીબીએમ કેસો કરવામાાં 
આવ્યા ?  

   (૩) કોઈપણ વ્યશ્ર્વકત સામે પીબીએમ કેસ કરવામાાં 
આવેલ નથી. 

--------- 

૨૬૨ 
પાલનપુર આર.ટી.ઓ િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૨૩ શ્રી શશીિાાંત પાંડ્યા (રડસા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાલનપુર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) પાલનપુર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૫૦,૦૧૫ નવા વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા. 
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 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 

આવક થઈ ?  

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૫૬.૨૫ 

કરોડની આવક થઈ. 

--------- 

૨૬૩ 
જૂનાગઢ અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૬૯૭૮ શ્રી હિમદિુમાર રીબડીયા (શ્ર્વવસાવદર) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જુનાગઢ અને સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં. 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જુનાગઢ અને સાબરકાાંઠા શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનો નાશ થયેલ નથી/બગાડ 
થયેલ નથી કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયેલ નથી. 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલાાં લીધા, અને   

  (૨) ઉક્ત ખાંડ-(૧)ના જવાબની શ્ર્વવગતોએ મારહતી 
શૂન્ય છે. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે?  

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીએ ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ દ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 
બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 
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 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 

જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 

આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 

તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 
ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૬૪ 
પાટર્ણ એ.આર.ટી.ઓ િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૩૦ શ્રી ભુપેન્રભાઇ પટેલ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં કેટલા નવા 
વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) પાટણ એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૨૪,૯૭૫ નવા 
વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ ?  

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૧૮.૭૯ 
કરોડની આવક થઈ. 

--------- 

૨૬૫ 
રાજ્યમાાં બીચ ફેવ્ટિલ પાછળ િરેલ ખચમ 

* ૧૪૪૬૪ શ્રી રાિેશભાઇ શાહ (એશ્ર્વલસબ્રીજ) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં રાજ્યમાાં કયા થથળે બીચ ફેશ્ર્વથટવલનુાં આયોજન કરવામાાં 
આવેલ, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્યમાાં નીચે મુજબના થથળે બીચ ફેશ્ર્વથટવલનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવેલ 
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ક્રમ તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી  
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી  
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧ શ્ર્વતથલ શ્ર્વતથલ 

૨ માાંડવી સુવાલી 

૩  માધવપુર 
 

 (૨) ઉક્ત ફેશ્ર્વથટવલ પાછળ થથળદીઠ કેટલો ખચષ 
કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨) ઉક્ત ફેશ્ર્વથટવલ પાછળ થથળ દીઠ નીચે મુજબનો ખચષ 
કરવામાાં આવ્યો     

(રૂવપયા લાખમાાં) 
ક્રમ તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧ શ્ર્વતથલ ૭૫.૫૩ શ્ર્વતથલ ૮૬.૪૩ 

૨ માાંડવી ૭૮.૩૩ સુવાલી ૭૩.૩૫ 

૩   માધવપુર ૭૨.૦૯ 
 

--------- 

૨૬૬ 
પોરબાંદર આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા ડર ાઇિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૪૪૨૭ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પોરબાંદર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષ માાં કેટલા નવા 
ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧) પોરબાંદર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષ માાં 
૨૦,૫૯૮  નવા ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ?  

  (૨) તેના રજીથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૨.૧૦ 
કરોડની આવક થઇ.  

--------- 

૨૬૭ 
ખેડા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૭૦૨૦ શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ખેડા અને ભરૂચ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં બગડી ગયુાં 
કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ખેડા અને ભરૂચ શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત રાજ્ય 
નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી ગોડાઉનોમાાં 
અનાજના જથ્થાનો નાશ થયેલ નથી/બગાડ થયેલ નથી કે 
શ્ર્વબનઉપયોગી થયેલ નથી. 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલાાં લીધા, અને   

  (૨) ઉક્ત ખાંડ-(૧)ના જવાબની શ્ર્વવગતોએ મારહતી 
શૂન્ય છે. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે?  

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 
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 ભોંયતળીએ ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 

જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ દ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 
રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 

બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 
નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 

જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 

પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૨૬૮ 
કહાંમતનગર આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા ડર ાઇિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૪૪૪૬ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઇડર) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રહાંમતનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા નવા 
ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧) રહાંમતનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષ માાં કુલ 
૬,૫૯૩  નવા ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે  પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી આવક થઈ?    (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૨૧.૯૦ લાખની 
આવક થઇ.  

--------- 

૨૬૯ 
આર્ણાંદ અને તાપી વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૭૦૧૭ શ્રી પૂનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

આણાંદ અને તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં બગડી ગયુાં 
કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

આણાંદ અને તાપી શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત 
રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનુાં નીચેની શ્ર્વવગતે નુકસાન થયેલ 
છે. 

(આાંિડા વતિ.માાં) 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િિમ ઘઉં ચોખા 

આણાંદ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૧૯.૫ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

 િુલ ૦ ૧૯.૫ 

ડાાંગ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

 િુલ ૦ ૦ 
 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 

શા પગલાાં લીધા, અને   

  (૨) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી.ના 

ગોડાઉનમાાં થયેલ ઉક્ત અનાજના જથ્થાનુાં નુકસાન કુદરતી 
આપશ્ર્વિના કારણોસરનુાં હોય પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે?  

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીએ ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 
જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ દ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 



139 

 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 

રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 
બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 

નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૨૭૦ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઇ બેન્િેબલ યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૪૪૫૪ શ્રી િરશનભાઇ સોલાંિી (કડી) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 
અન્વયે તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના 
અન્વયે તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ આવેલ છે. 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ િુલ 

૧ ઉંઝા ૭૯૯ 

૨ કડી ૧૧૭૭ 

૩ ખેરાલુ ૫૪૨ 

૪ જોટાણા ૨૦૪ 

૫ બેચરાજી ૫૫૦ 

૬ મહેસાણા ૩૬૧૭ 

૭ વડનગર ૯૫૫ 

૮ શ્ર્વવજાપુર ૨૧૮૫ 

૯ શ્ર્વવસનગર ૧૯૩૬ 

૧૦ સતલાસણ ૫૫૭ 

િુલ ૧૨૫૨૨ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ઉક્ત અરજીઓ પૈકી નીચે મુજબ માંજુર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

વિગત િુલ અરજીઓ 

શ્ર્વજલ્લા ઉદ્યોગ કેંદ્ર દ્વારા બેંકોને ભલામણ 
કરેલ અરજીઓ 

૧૦૩૮૪ 

બેંકોએ માંજુર કરેલ અરજીઓ ૫૪૮૩  

 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી?   (૩) કુલ રૂ. ૩૩૪૫.૭૫ લાખની સહાય માંજુર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૨૭૧ 
પાટર્ણ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુાં ટુાંબો માટે વ્યવતતગત શૌચાલયો 

* ૧૪૩૮૧ શ્રી બલરામ થાિાર્ણી (નરોડા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઇન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર કેટલા 
બી.પી.એલ. કુાં ટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વક્તગત શૌચાલયો બનાવવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 
બેઝલાઇન સવે મુજબના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર નીચે 
મુજબ બી.પી.એલ. કુટુાંબો માટે વ્યશ્ર્વક્તગત શૌચાલય 
બનાવવામાાં આવ્યા.                                      (સાંખ્યામાાં) 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. િુ ાં ટુાંબો 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
બી.પી.એલ. િુ ાં ટુાંબો 

િુલ 

૧ પાટણ ૦ ૦ ૦ 

૨ સરથવતી  ૫૫ ૦ ૫૫ 

૩ શ્ર્વસધ્ધપુર  ૦ ૦ ૦ 

૪ ચાણથમા  ૦ ૦ ૦ 

૫ હારીજ  ૭ ૦ ૭ 
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૬ સમી  ૧ ૦ ૧ 

૭ શાંખેિર  ૪૫ ૦ ૪૫ 

૮ રાધનપુર  ૦ ૦ ૦ 

૯ સાાંતલપુર  ૧૭૫ ૦ ૧૭૫ 

 િુલ  ૨૮૩ ૦ ૨૮૩ 
 

 (૨) ત ેમાટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો ?   (૨) તે માટે નીચે મુજબનો ખચષ કરવામાાં આવ્યો. 
      (રૂ.લાખમાાં) 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮  

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮  

થી  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯  

િુલ 

૧ પાટણ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨ સરથવતી  ૬.૬૦ ૦.૦૦ ૬.૬૦ 

૩ શ્ર્વસધ્ધપુર  ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ ચાણથમા  ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૫ હારીજ  ૦.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૮૪ 

૬ સમી  ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ 

૭ શાંખેિર  ૫.૪૦ ૦.૦૦ ૫.૪૦ 

૮ રાધનપુર  ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૯ સાાંતલપુર  ૨૧.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧.૦૦ 

 િુલ  ૩૩.૯૬ ૦.૦૦ ૩૩.૯૬  
--------- 

૨૭૨ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૪૩૮૯ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દશ્ર્વક્ષણ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં 
દાખલ થવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧)  
તાલુિા  તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની વ્થવતએ છેલ્લાાં બે િિમમાાં 

િિમિાર ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર બીપીએલ 

યાદીમાાં દાખલ થિા માટે મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા  

 તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

ગાાંધીનગર  ૨૯ ૨૨ 

માણસા  ૧૬ ૦૬ 

કલોલ  ૧૧ ૦૩ 

દહેગામ  ૦૧ ૦૦ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ માંજુર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે અન્વયે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ગાાંધીનગર તાલુકામાાં 
૨(બે) અરજીઓ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
અરજીઓ રદ થઇ ? 

  (૩)  
તાલુિા રદ િરેલ અરજીઓની સાંખ્યા રીમાિમસ 

 ૧-૪-૨૦૧૭  

થી  

૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮  

થી  

૩૧-૩-૨૦૧૯ 

 

ગાાંધીનગર ૨૪ ૨૧ ૧-૪-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૩-૨૦૧૮ વર્ષ 

દરમ્યાન બાકીની ૩ 

(ત્રણ) અરજીઓનો 

થકોર ૨૧-૫૨ છે. 
તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૩-૨૦૧૯ વર્ષ 

દરમ્યાન બાકીની ૧ 

(એક) અરજીનો થકોર 

૨૧-૫૨ છે. 

માણસા  ૧૬ ૦૬ 

કલોલ  ૧૧ ૦૩ 

દહેગામ  ૦૧ ૦૦ 

 
--------- 
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૨૭૩ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઇ બેન્િેબલ યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૪૪૫૭ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ આવી,  

  (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ આવેલ છે. 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ િુલ 

૧ ધોરાજી  ૩૮૩ 

૨ ગોંડલ  ૭૧૭ 

૩ જા.કાં . ૧૨૭ 

૪ જસદણ  ૪૦૨ 

૫ જતેપુર  ૪૬૦ 

૬ કો.સાાં. ૧૯૬ 

૭ લોધીકા  ૧૦૪ 

૮ પડધરી  ૧૨૬ 

૯ રાજકોટ  ૨૯૯૧ 

૧૦ ઉપલેટા ૫૧૦ 

૧૧ શ્ર્વવાંછીયા  ૪૩૫ 

 િુલઃ ૬૪૫૧ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ઉક્ત અરજીઓ પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

વિગત િુલ અરજીઓ 

શ્ર્વજલ્લા ઉદ્યોગ કેંદ્ર દ્વારા બેંકોને ભલામણ 
કરેલ અરજીઓ 

૪૯૯૬ 

બેંકોએ માંજૂર કરેલ અરજીઓ ૧૮૪૫  

 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી ?   (૩) કુલ રૂ.૭૨૭.૫૧ લાખ ની સહાય માંજૂર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૨૭૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઇ બેન્િેબલ યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૪૪૫૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દશ્ર્વક્ષણ) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ આવી,  

  (૧) રાજકોટ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ આવેલ છે. 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ િુલ 

૧ ધોરાજી  ૩૮૩ 

૨ ગોંડલ  ૭૧૭ 

૩ જા.કાં . ૧૨૭ 

૪ જસદણ  ૪૦૨ 

૫ જતેપુર  ૪૬૦ 

૬ કો.સાાં. ૧૯૬ 

૭ લોધીકા  ૧૦૪ 

૮ પડધરી  ૧૨૬ 
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૯ રાજકોટ  ૨૯૯૧ 

૧૦ ઉપલેટા ૫૧૦ 

૧૧ શ્ર્વવાંછીયા  ૪૩૫ 

 િુલઃ ૬૪૫૧ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ઉક્ત અરજીઓ પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

વિગત િુલ અરજીઓ 

શ્ર્વજલ્લા ઉદ્યોગ કેંદ્ર દ્વારા બેંકોને ભલામણ 
કરેલ અરજીઓ 

૪૯૯૬ 

બેંકોએ માંજૂર કરેલ અરજીઓ ૧૮૪૫  
 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી ?   (૩) કુલ રૂ.૭૨૭.૫૧ લાખની સહાય માંજૂર કરવામાાં 

આવેલ છે. 
--------- 

૨૭૫ 
અમરેલી અને નિસારી વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૬૯૯૬ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમરેલી અને નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ 
કરવાના  ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં 
બગડી ગયુાં કે શ્ર્વબન ઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમરેલી અને નવસારી શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત 
રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી ગોડાઉનોમાાં 
અનાજના જથ્થાનુાં નીચેની શ્ર્વવગતે નુકસાન થયેલ છે. 
     (આાંકડા શ્ર્વક્વ.માાં) 

વજલ્લાનુાં નામ િિમ ઘઉં ચોખા 

અમરેલી  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

 િુલ  ૦ ૦ 

નવસારી  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૬.૫૦ ૦ 

 િુલ ૧૬૬.૫૦ ૦ 
 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલા લીધા, અને 

  (૨) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી.ના 
ગોડાઉનમાાં થયેલ ઉક્ત અનાજના જથ્થાનુાં નુકસાન કુદરતી 
આપશ્ર્વિના કારણોસરનુાં હોય પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે ? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક પધ્ધશ્ર્વતથી 
કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીએ ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 

જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત ધ્વારા શ્ર્વનગમ ધ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 
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  આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે રીતે 

થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ ફૂટનુાં 
અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

  અનાજનો થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી રહે 
તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી બારણાાં ચોમાસા 
શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા રાખવામાાં આવે છે. 

  ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા દૂર 
કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

  ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી નુકશાન 
ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં આવે છે. 

  ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા ઝાડી-
ઝાાંખરાને શ્ર્વનયશ્ર્વમત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં આવે છે. 

  અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને જરૂરીયાત 
મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ આપવામાાં આવે છે. આ 
કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે 
થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

  ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફયુમીગેશનની પ્રરક્રયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

  વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ે માટે ગોડાઉન 

મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

  ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ ના 
થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં થયેલા 
વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

  ગુણવિાયુકત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે તે 
માટે FIFO (First in First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

  દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 

પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી તથા 
તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

  ઉકત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય 
નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/ 
પરીપત્રો દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૭૬ 
િડોદરા (એકડશનલ) ખાતે વજલ્લા ગ્રાહિ તિરાર વનિારર્ણ ફોરમના દાખલ િેસો  

* ૧૪૪૫૩ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિા્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ શ્ર્વજલ્લા ગ્રાહક 
તકરાર શ્ર્વનવારણ ફોરમ, વડોદરા (એરડશનલ) ખાતે છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં કેટલા કેસો દાખલ થયેલ છે, અને 

  (૧) ૨૧૫૨ કેસો 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા કેસોનો શ્ર્વનકાલ થયેલ છે ?   (૨) ૩૭૧ કેસો 
--------- 
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૨૭૭ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાાં િુકટર ઉદ્યોગ અન્િયે લોન સહાય 

* ૧૬૩૬૯ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ શહેર અને શ્ર્વજલ્લામાાં કુરટર ઉદ્યોગ અન્વયે કુલ કેટલી 
વ્યશ્ર્વક્તઓને કેટલી રકમની લોન સહાય આપવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ શહેર અને શ્ર્વજલ્લામાાં કુરટર ઉદ્યોગ અન્વયે નીચે 
મુજબ બેંકો દ્વારા લોન આપવામાાં આવી અને શ્ર્વજલ્લા ઉદ્યોગ 
કેન્દ્ર દ્વારા સહાય (સબસીડી) આપવામાાં આવી. 
બેંકો દ્વારા આપવામાાં આવેલ લોનઃ 

રકમ રૂ.લાખમાાં 

 વ્યકિતની સાંખ્યા  લોનની રિમ 

અમદાવાદ શહેર  ૬૩૧૯ ૧૩૮૨૯.૬૪ 

અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લો  ૨૪૭૯ ૫૫૯૪.૮૭ 

િુલઃ  ૮૭૯૮ ૧૯૪૨૪.૫૧ 

શ્ર્વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર દ્વારા આપવામાાં આવેલ સહાય (સબસીડી): 

રકમ રૂ.લાખમાાં 

 વ્યકિતની સાંખ્યા  લોનની રિમ 

અમદાવાદ શહેર  ૫૧૨૯ ૨૪૫૦.૧૧ 

અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લો  ૧૯૮૯ ૧૧૭૨.૦૯ 

િુલઃ  ૭૧૦૮ ૩૬૨૨.૨૦  
 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે અને 
પડતર રહેવાના કારણો શાાં છે ? 

  (૨) ઉક્ત અરજીઓ પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ પડતર 
છે. 

 વજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્ર િક્ષાએ પડતર 

અમદાવાદ શહેર  ૨૪૨ 

અમદાવાદ શ્ર્વજલ્લા  ૧૭૯ 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ શ્ર્વજલ્લા ઉદ્યોગ કક્ષાએ તમામ 
પડતર અરજીઓ શ્ર્વનયત સમયમયાષદા અાંદરની છે જમેનો શ્ર્વનયત 
સમયમયાષદામાાં શ્ર્વનકાલ કરવામાાં આવેલ છે. તા.૩૦-૦૬-

૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ સમયમયાષદા બહારની કોઇ અરજી પડતર 
રહેવા પામેલ નથી. 

--------- 

૨૭૮ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૪૪૧૯ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહીસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના 
હેઠળ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલા 
આવાસો માંજૂર થયેલ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહીસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૪૫૧૬ આવાસો માંજૂર થયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા આવાસો પૂણષ થયેલ છે, અને   (૨) તે પૈકી ૪૦૯૯ આવાસો પૂણષ થયેલ છે. 

 (૩) ત ેમાટે કેટલો ખચષ થયો છે ?   (૩) તે માટે કુલ રૂ.૪૧૮૮.૪૦ લાખનો ખચષ થયેલ છે. 

--------- 
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૨૭૯ 
આર્ણાંદ અને મહીસાગર વજલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૭૦૧૪ શ્રી વનરાંજન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળી,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી. 

(રકમ રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર 

ગ્રાન્ટની 

વિગત 

મકટકરયલ 
ગ્રાન્ટની 

વિગત 

િેન્ર તરફથી 
મળેલ િુલ 

ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 

 (૨) ત ેપૈકી આણાંદ અને મહીસાગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર, 
વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવણી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 
ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએથી કોઇ પણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 
શ્ર્વજલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 

ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ (FTO) થી જમા થાય છે. 
 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 
કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો ? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ર્વજલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 
કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 

સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ આર્ણાંદ મહીસાગર 

  માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી 
માટે થયેલ 
ખચમ (રિમ 
રૂ.લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી 
માટે થયેલ 
ખચમ (રિમ 
રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૭.૫૨ ૧૪૨૨.૩૮ ૧૨.૯૮ ૨૧૮૯.૪૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫.૧૫ ૮૪૬.૪૯ ૧૩.૩૩ ૨૧૦૩.૮૭ 

 ૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૦.૩૧ ૪૧.૪૧ ૩.૫૩ ૩૫૯.૬૫ 

 
--------- 

૨૮૦ 
મહેસાર્ણા વજલ્લામાાં શ્રી િાજપાઇ બેન્િેબલ યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૪૪૫૫ શ્રી રમર્ણભાઈ પટેલ (શ્ર્વવજાપુર) : માનનીય િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ આવી,  

  (૧) મહેસાણા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાલુકાવાર નીચે મુજબ અરજીઓ આવેલ છે. 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ િુલ 

૧ ઉંઝા  ૭૯૯ 

૨ કડી  ૧૧૭૭ 

૩ ખેરાલુ ૫૪૨ 

૪ જોટાણા  ૨૦૪ 

૫ બેચરાજી  ૫૫૦ 

૬ મહેસાણા  ૩૬૧૭ 
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૭ વડનગર  ૯૫૫ 

૮ શ્ર્વવજાપુર  ૨૧૮૫ 

૯ શ્ર્વવસનગર  ૧૯૩૬ 

૧૦ સતલાસણા  ૫૫૭ 

 િુલઃ ૧૨૫૨૨ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ઉક્ત અરજીઓ પૈકી નીચે મુજબ અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

વિગત િુલ અરજીઓ 

શ્ર્વજલ્લા ઉદ્યોગ કેંદ્ર દ્વારા બેંકોને ભલામણ 
કરેલ અરજીઓ 

૧૦૩૮૪ 

બેંકોએ માંજૂર કરેલ અરજીઓ ૫૪૮૩  

 (૩) કેટલી રકમની સહાય માંજૂર કરવામાાં આવી ?   (૩) કુલ રૂ.૩૩૪૫.૭૫ લાખની સહાય માંજૂર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૨૮૧ 
પાલનપુર આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૨૪ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાલનપુર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
નવા વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) પાલનપુર આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૫૦,૦૧૫ નવા વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ ? 

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૫૬.૨૫ 
કરોડની આવક થઇ. 

--------- 

૨૮૨ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં ગિનમર કહલ અને લેિ પેરીફેરીને વિિસાિિા બાબત 

* ૧૪૪૫૯ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ડાાંગ શ્ર્વજલ્લામાાં ગવનષર રહલ અને લેક પેરીફેરીને 
પ્રવાસન થથળ અાંતગષત સુશ્ર્વવધા શ્ર્વવકસાવવાની વાત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો રાજ્ય સરકારને ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવી,  

  (૨) રૂશ્ર્વપયા ૫/- કરોડ  

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલો ખચષ થયો, અને     (૩) રૂશ્ર્વપયા ૮.૧૭ લાખ  

 (૪) તેમાાં કઈ સુશ્ર્વવધાઓ શ્ર્વવકસાવવાની છે?   (૪) પ્રવાસીઓ માટે પાશ્ર્વકિંગ, ટોઇલેટ બ્લોક, 
લેન્ડથકેશ્ર્વપાંગ, પાથ-વે, જટે્ટી ફૂટ ઓવર શ્ર્વબ્રજ, કેનોપી, 
રેલીંગની કામગીરી, કેફેટેરીયા, વ્યૂઈંગ ડેક, ઓરડટોરરયમ, 
મ્યુશ્ર્વઝકલ ફાઉન્ટેન વગેરેની સુશ્ર્વવધા શ્ર્વવકસાવવાની છે.  

--------- 
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૨૮૩ 
ગોધરા આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૨૨ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાર્ણ (કાલોલ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગોધરા આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
નવા વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ગોધરા આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૨૨,૬૧૩ નવા વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ ? 

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૨૩.૭૩ 
કરોડની આવક થઇ. 

--------- 

૨૮૪ 
બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૨૯ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં 
કેટલા નવા વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) બારડોલી એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક કેલેન્ડર વર્ષમાાં ૨૭,૯૧૩ નવા 
વાહનો નોંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ ? 

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૩૦.૯૦ 
કરોડની આવક થઇ. 

--------- 

૨૮૫ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજનામાાં થયેલ ગેરરીવત થયાની ફકરયાદો 

* ૧૬૨૪૧ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર છોટાઉદેપુર શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર પ્રધાનમાંત્રી આવાસ 

યોજનામાાં થયેલ ગેરરીશ્ર્વતની આધાર-પુરાવા સાથેની કેટલી 
ફરરયાદો મળી, અને  

  (૧) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં કોઇ ફરરયાદ મળેલ નથી અને 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં છોટાઉદેપુર તાલુકામાાં ૧ (એક) તથા 

જતેપુરપાવી ૧ (એક) એમાં કુલ-૦૨ (બે) ફરરયાદો મળેલ છે.   

 (૨) ઉક્ત ગેરરીશ્ર્વત થયાની હકીકત ધ્યાને આવ્યા પછી 
જવાબદારો સામે કેવા પ્રકારના પગલાાં ભરવામાાં આવ્યા?  

  (૨) જવાબદારો સામે નીચેના પગલાાં લેવામાાં આવ્યા. 
   (૧) જતેપુરપાવી તાલુકામાાં કુાં ડલ ગ્રામ પાંચાયતના 
જવાબદાર કમષચારીઓમાાં તલાટી કમ-માંત્રી, ગ્રામસેવક 
અને શ્ર્વવથતરણ અશ્ર્વધકારી સામે તાલુકા શ્ર્વવકાસ અશ્ર્વધકારીશ્રી 
દ્વારા કારણદશષક નોટીસ આપી ખુલાસા પરત્સવે કરેલ 
કાયષવાહીની શ્ર્વવગતો તાલુકા શ્ર્વવકાસ અશ્ર્વધકારીશ્રી પાસેથી 
તા.૨૯-૦૫-૧૯ના પત્રથી માંગાવવામાાં આવેલ છે, શ્ર્વવગતો 
મળેથી આગળની કાયષવાહી કરવામાાં આવશે. 
   (૨)  છોટાઉદેપુર તાલુકાના રાયશ્ર્વસાંગપુરા ગ્રામ 
પાંચાયતના તલાટી કમ-માંત્રીનો એક વાશ્ર્વર્ષક ઇજાફો 
તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૯થી ભશ્ર્વવષ્યની અસર શ્ર્વસવાય છ માસ 
માટે બાંધ કરવા હુકમ કરેલ છે અને શ્ર્વવથતરણ અશ્ર્વધકારી નો 
જૂન-૨૦૧૯ના એક માસની પગાર કપાતની કાયષવાહી તાલુકા 
શ્ર્વવકાસ અશ્ર્વધકારીશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે.  
  

--------- 



149 

૨૮૬ 
િચ્છ વજલ્લામાાં જળસાંગ્રહ માટેના િામો 

* ૧૪૪૦૨ શ્રીમવત માલતી મહેશ્ર્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રધાનમાંત્રી કૃશ્ર્વર્ શ્ર્વસાંચાઈ યોજના (વોટરશેડ 
કમ્પોનન્ટ) અાંતગષત કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જળસાંગ્રહ માટે કયા કામો 
હાથ ધરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

તળાવ, ચેકડેમ, તળાવ 
ઉંડા કરવા, માટીપાળા, 

ખેત તલાવડી 

તળાવ, ચેકડેમ, તળાવ 
ઉંડા કરવા, માટીપાળા, 

ખેત તલાવડી 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ જળસાંગ્રહના કુલ કેટલા કામો પૂણષ 

કરેલ છે, અને 

  (૨)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

૪૯૦ કામો ૨૯૩ કામો  

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તેની પાછળ કેટલો ખચષ થયેલ છે?   (૩)  

િિમ ૨૦૧૭-૧૮ િિમ ૨૦૧૮-૧૯ 

રૂ.૧૦૫૪.૮૭ લાખ રૂ.૪૮૦.૨૮ લાખ  
--------- 

૨૮૭ 
િડોદરા અને સુરત વજલ્લામાાં સરિારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ/બગાડ થતો અટિાિિા બાબત 

* ૧૭૦૩૫ શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા અને સુરત શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર અનાજ સાંગ્રહ કરવાના 
ગોડાઉનોમાાં કેટલા અનાજનો નાશ થયો અને કેટલુાં બગડી ગયુાં 
કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા અને સુરત શ્ર્વજલ્લામાાં અનાજ સાંગ્રહ કરવાના ગુજરાત 
રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના સરકારી 
ગોડાઉનોમાાં અનાજના જથ્થાનો નાશ થયેલ નથી/બગાડ 
થયેલ નથી કે શ્ર્વબનઉપયોગી થયેલ નથી. 

 (૨) તેના કારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે 
શા પગલાાં લીધા, અને   

  (૨) ઉક્ત ખાંડ-(૧)ના જવાબની શ્ર્વવગતોએ મારહતી 
શૂન્ય છે. 

 (૩) સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ થતો 
અટકાવવા શી વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી છે?  

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા શ્ર્વનગમ લી. હથતકના 
સરકારી ગોડાઉનોમાાં અનાજનો નાશ બગાડ અટકાવવા નીચે 
મુજબની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે. 

 સરકારી ગોડાઉનોનુાં બાાંધકામ વૈજ્ઞાશ્ર્વનક ઢબે કરવામાાં 
આવે છે, જમેાાં અનાજનો સાંગ્રહ સાયન્ટીફીક 
પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોને જાંતુનાશક દવાના છાંટકાવ કરીને તેના 
ભોંયતળીયાને જાંતુમુક્ત કરવામાાં આવે છે. 

 ભોંયતળીયે ડનેજશીટને પાથયાષ બાદ જ અનાજના 

જથ્થાનુાં થટેકીંગ કરવામાાં આવે છે. ડનેજનો ઉપયોગ 
ગોડાઉનમાાં ખૂબ જ આવશ્યક હોઈ ડનેજ પુરા પાડતા 
સપ્લાયરની શ્ર્વનમણુક ટેંડર પધ્ધશ્ર્વત દ્વારા શ્ર્વનગમ દ્વારા 
શ્ર્વનમણુક કરવામાાં આવે છે, જ્યાાંથી શ્ર્વજલ્લાઓ તેમની 
જરૂરીયાત મુજબથી ડનેજની ખરીદી કરે છે. 
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 આજુબાજુથી સાફ સફાઈ તથા સેમ્પલ લઈ શકાય તે 

રીતે થટેકીંગ દીવાલથી તથા બે થટેક વચ્ચે ૨ થી ૩ 
ફૂટનુાં અાંતર રાખવામાાં આવે છે. 

 અનાજના થવીકૃત જથ્થાને પૂરતી હવા ઉજાસ મળી 
રહે તથા ભેજ ના રહે તે માટે ગોડાઉનના બારી 
બારણાાં ચોમાસા શ્ર્વસવાયની ઋતુમાાં રદવસે ખુલ્લા 
રાખવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં શ્ર્વનયશ્ર્વમત સાફ સફાઈ તથા બાવાજાળા 
દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનમાાં પક્ષીઓના માળા તથા તેમના થકી 

નુકશાન ના થાય તે માટે બડષ  ગાડષ  જાળીઓ મૂકવામાાં 
આવે છે. 

 ગોડાઉનની આજુબાજુથી નકામી ઊગી નીકળેલા 
ઝાડી-ઝાાંખરાને શ્ર્વનયમીત દૂર કરીને સફાઈ રાખવામાાં 
આવે છે. 

 અનાજની ગુણવિા જળવાઈ રહે તે માટે તેને 
જરૂરીયાત મુજબથી પેથટ કાં ટર ોલની ટર ીટમેન્ટ 
આપવામાાં આવે છે. આ કામગીરી માટે શ્ર્વનગમ દ્વારા 
પેથટ કાં ટર ોલની કામગીરી માટે થડષ  પાટીની શ્ર્વનમણુક 
ટેંડર પધ્ધશ્ર્વતથી કરવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં ઉંદરના દરને બરો ફ્યુમીગેશનની પ્રક્રીયા 
દ્વારા દૂર કરીને અનાજને થતુાં નુકશાન અટકાવવાની 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 વરસાદી ઋતુમાાં અનાજના જથ્થાની જાળવણી માટે 
શ્ર્વવશેર્ માવજતની જરૂરીયાત રહે છે, જ ેમાટે ગોડાઉન 
મેનેજરોને વખતો વખત સુચનાઓ તથા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

 ગોડાઉનોમાાં અનાજની આવક થાય ત્સયારે અને જાવક 
થાય ત્સયારે અનાજના જથ્થાની હેરફેર વખતે વેરામણ 
ના થાય તે માટે કાળજી રાખવામાાં આવે છે, છતાાં 
થયેલા વેરામણને પાલાબેગમાાં રાખવામાાં આવે છે. 

 ગુણવિાયુક્ત અનાજ અાંશ્ર્વતમ વપરાશકારને મળી રહે 
તે માટે FIFO (First In First Out) પધ્ધશ્ર્વતથી 
અનાજના જથ્થાનુાં શ્ર્વવતરણ કરવામાાં આવે છે. 

 દરેક શ્ર્વજલ્લામાાં નાયબ શ્ર્વજલ્લા મેનેજરશ્રીઓ તથા 
ડીજીઆઈશ્રીઓ દ્વારા શ્ર્વજલ્લાના ગોડાઉનોની શ્ર્વનયત 
પધ્ધશ્ર્વતથી મુલાકાત લઈને ગુણવિાની જાણકારી 
તથા તેના પ્રશ્નોનુાં શ્ર્વનરાકરણ લાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત મુજબની કામગીરી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક 
પુરવઠા શ્ર્વનગમ દ્વારા વખતો વખત સૂચનાઓ/પરીપત્રો દ્વારા 
માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૨૮૮ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટેની અરજીઓ 

* ૧૪૩૮૭ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાર્ણ (દેહગામ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગાાંધીનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર બીપીએલ યાદીમાાં 
દાખલ થવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  

તાલુિા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 
િિમમાાં િિમિાર ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર 
બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે મળેલ 

અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

ગાાંધીનગર ૨૯ ૨૨ 

માણસા ૧૬ ૦૬ 

કલોલ ૧૧ ૦૩ 

દહેગામ ૦૧ ૦૦ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) તે અન્વયે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ગાાંધીનગર તાલુકામાાં ૨ 
(બે) અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર કેટલી 
અરજીઓ રદ થઈ? 

  (૩)  
તાલુિા રદ િરેલ અરજીઓની સાંખ્યા રીમાિસમ 

૧-૪-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૧-૪-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૩-૨૦૧૯ 

ગાાંધીનગર ૨૪ ૨૧ તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ વર્ષ 
દરમ્યાન બાકીની ૩ 

(ત્રણ) અરજીઓનો થકોર 
૨૧-૫૨ છે 

 ૧-૪-૨૦૧૮ થી ૩૧-
૩-૨૦૧૯ વર્ષ દરમ્યાન 

બાકીની ૧ (એક) 
અરજીઓનો થકોર ૨૧-

૫૨ છે. 

માણસા ૧૬ ૦૬ 

કલોલ ૧૧ ૦૩ 

દહેગામ ૦૧ ૦૦ 

 
--------- 

૨૮૯ 
અમદાિાદ (ગ્રામ્ય)માાં વજલ્લા ગ્રાહિ તિરાર વનિારર્ણ ફોરમની માંજૂર જગ્યાઓ 

* ૧૪૪૪૮ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઇ) : માનનીય અન્ન નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ શ્ર્વજલ્લા ગ્રાહક 
તકરાર શ્ર્વનવારણ ફોરમ, અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) વગષવાર કેટલી 
જગ્યા માંજુર થયેલ છે, 

  (૧) માંજુર જગ્યાઓ 

પ્રમુખ સભ્ય િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

૧ ૨ ૧ ૫ ૧ ૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૨) ભરાયેલ જગ્યાઓ 

પ્રમુખ સભ્ય િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

૧ ૨ ૧ ૪ ૧ ૯  

 (૩) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે?   (૩) ખાલી જગ્યાઓ 

પ્રમુખ સભ્ય િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

- - - ૧ - ૧  
--------- 
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૨૯૦ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૧૫ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર બનાસકાાંઠા અને કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧)  
વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે િિમમાાં 

િિમિાર બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર 
બી.પી.એલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિા માટેની મળેલ 

અરજીઓની સાંખ્યા 

૧-૬-૨૦૧૭ થી  
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

૧-૬-૨૦૧૮ થી  
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

બનાસકાાંઠા ૧૨૦૧ ૧૩૫૨ 

કચ્છ ૫૫ ૬૨ 

  
 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  
વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટાંબોની સાંખ્યા 

૧-૬-૨૦૧૭ થી  
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

બનાસકાાંઠા ૫૬ ૨૫૮ 

કચ્છ ૫૫ ૬૨  

 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૩) બનાસકાાંઠા અને કચ્છ શ્ર્વજલ્લામાાં બાકીના કુટુાંબોનો 

સમાવેશ કરવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી પરાંતુ બનાસકાાંઠા 
શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૧-૬-૧૭ થી તા.૩૧-૫-૧૮ સુધીમાાં ૧૦૮૮ 
(એક હજાર અઠયાસી) અરજીઓ રદ કરવામાાં આવેલ છે. જ્યારે 
૫૭ (સિાવન) અરજીઓનો થકોર ૨૧ થી ૫૨ માાં આવેલ છે 
અને ૧-૬-૧૮ થી ૩૧-૫-૧૯ સુધીમાાં ૧૦૭૯ (એક હજાર 
ઓગણએાંશી) અરજીઓ રદ કરવામાાં આવેલ છે જ્યારે ૧૫ 
(પાંદર) અરજીઓનો થકોર ૨૧ થી ૫૨ માાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૯૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િલામહાિુાંભમાાં ભાગ લીધેલ ્પધમિો 

* ૧૪૪૭૩ શ્રી કિશોર ચૌહાર્ણ (વેજલપુર) : માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાાં્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યમાાં કલા 
મહાકુાંભની યોજના ક્યારથી અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) રાજ્યમાાં કલામહાકુાંભની યોજના તા.૦૧-૦૭-
૨૦૧૭ થી અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ અમદવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કેટલા થપધષકોએ નોંધણી કરાવી અને કેટલા લોકોએ ભાગ 
લીધો? 

  (૨)  

િિમ અમદાિાદ 
વજલ્લામાાં નોંધર્ણી 

િરાિેલ 
્પધમિોની સાંખ્યા 

અમદાિાદ 
વજલ્લામાાં ભાગ 
લેનાર લોિોની  

સાંખ્યા 

સને-૨૦૧૭/૧૮ ૧૬૬૧૪ ૧૬૨૧૩ 

સને-૨૦૧૮/૧૯ ૩૪૦૭૦ ૩૦૬૬૩  
--------- 
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૨૯૨ 
મોરબી અને માળીયા(મી) તાલુિામાાં બીપીએલ િાડમ  મેળિિાની માાંગર્ણી 

* ૧૬૫૧૦ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ મોરબી શ્ર્વજલ્લાના 
મોરબી અને માળીયા(મી) તાલુકામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
બીપીએલ કાડષ  મેળવવા માટેની કેટલી માાંગણીઓ મળી,  

  (૧) બીપીએલ કાડષ  ઈથયુ કરવાની કામગીરી અન્, 
નાગરરક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો શ્ર્વવભાગ કરે છે, 
જ્યારે બીપીએલ કુટુાંબોના સવે અને યાદીની કાયષવાહી ગ્રામ 
શ્ર્વવકાસ શ્ર્વવભાગ દ્વારા કરવામાાં આવે છે. જનેા અનુસાંધાને  
તાઃ ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની મોરબી શ્ર્વજલ્લાના મોરબી અને 
માળીયા(મી) તાલુકામાાં બીપીએલ કુટુાંબોની સાંખ્યા નીચે મુજબ 

છે. 

તાલુિા િુટુાંબની સાંખ્યા 

મોરબી ૮૩૧૪ 

માળીયા(મી) ૭૮૬૩ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે 
અને કેટલા બીપીએલ કાડષ  પૂરા પાડવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) બીપીએલ કાડષની શ્ર્વવગતો અન્, નાગરરક પુરવઠા 
અને ગ્રાહકોની બાબતોનો શ્ર્વવભાગ પુરી પાડી શકે છે. પરાંતુ 
૩૧-૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ ૨૦૧૯ની મોરબી શ્ર્વજલ્લાના 
મોરબી અને માળીયા(મી) તાલુકામાાં બીપીએલ કુટુાંબોમાાં થયેલ 
વધારા ઘટાડાની શ્ર્વવગતો નીચે મુજબ છે. 

તાલુિા િુટુાંબની સાંખ્યા 

મોરબી ૧૧૧ કુટુાંબનો વધારો થયેલ છે. 

માળીયા(મી) ૩ કુટુાંબનો વધારો થયેલ છે.  
 (૩) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો શ્ર્વનકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે ? 

  (૩) બીપીએલ સવેમાાં કુટુાંબોની ગણતરી થાય છે, 
વ્યશ્ર્વક્તઓની ગણતરી થતી નથી, તેથી પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો 
નથી. 

--------- 

૨૯૩ 
કહાંમતનગર આર.ટી.ઓ િચેરી ખાતે નિા ડર ાઈિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૪૪૪૭ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાાંશ્ર્વતજ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રહાંમતનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા નવા 
ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) રહાંમતનગર આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કુલ ૬,૫૯૩ નવા 
ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા.  

 (૨) તે પેટે આ ગાળા દરમ્યાન કેટલી આવક થઈ?   (૨) તે પેટે આ ગાળા દરમ્યાન રૂ. ૨૧.૯૦ લાખની આવક 
થઈ. 

--------- 

૨૯૪ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૭૪ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

  (૧) સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯ માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની 
શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 
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ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિિાની 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૫,૫૦,૦૨૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫,૧૨,૭૦૫ 

 િુલઃ ૩૦,૬૨,૭૨૭ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામ ે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦,૭૭,૮૧૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૬,૦૩,૩૦૯ 

 િુલઃ ૨૬,૮૧,૧૨૫  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩,૨૩,૩૫૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫,૪૦,૨૩૮ 

 િુલઃ ૮,૬૩,૫૯૭  
--------- 

૨૯૫ 
અમરેલી અને સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૯૩ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમરેલી અને સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર 
બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ કરવા માટેની કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧)  

વજલ્લા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વ્થવતએ છેલ્લા બે 
િિમમાાં િિમિાર અમરેલી અને સુરેન્રનગર 

વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ 
િરિા માટેની મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

અમરેલી ૫૬૦૮ ૩૮૫૩ 

સુરેન્દ્રનગર ૬૯ ૪૩ 
 

 (૨) ત ે પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલા કુટુાંબોનો બીપીએલ 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨)  

વજલ્લા સમાિેશ િરેલ િુટાંબોની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

અમરેલી ૨૫૪૬ ૧૬૨૮ 

સુરેન્દ્રનગર ૧૦ ૦૦  
 (૩) બાકીના કુટુાંબોનો ક્યાાં સુધીમાાં સમાવેશ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) અમરેલી શ્ર્વજલ્લામાાં ૧૩૦૨ અરજીઓ પરત્સવ ે
શ્ર્વનયમાનુસાર કાયષવાહી પૂણષ કયાષ બાદ શ્ર્વવચારણા કરવામાાં 

આવશે. જ્યારે ૩૯૮૫ અરજીઓનો ૨૧ થી ૫૨ ના થકોરમાાં 
સમાવેશ કરેલ છે અને સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૧૭ (સિર) 
અરજીઓ પરત્સવે શ્ર્વનયમાનુસાર કાયષવાહી કરવામાાં આવશે જ્યારે 
૮૫ (પાંચ્યાસી) અરજીઓનો ૨૧ થી ૫૨ ના થકોરમાાં સમાવેશ 
કરેલ છે. 

--------- 
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૨૯૬ 
આર્ણાંદ આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૨૫ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આણાંદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) આણાંદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૫૭,૨૨૬ નવા વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ ?  

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૪૬.૦૯ 
કરોડની આવક થઈ.  

--------- 

૨૯૭ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં માનિકદન રોજગારી 

* ૧૪૩૭૩ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી, 

  (૧) સુરેન્દ્રનગર શ્ર્વજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની 
શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯ માાં મહાત્સમા ગાાંધી નરેગા યોજના અાંતગષત વર્ષવાર નીચેની 
શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવાની હતી. 
ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન 

રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૫,૫૦,૦૨૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫,૧૨,૭૦૫ 

 િુલઃ ૩૦,૬૨,૭૨૭ 
 

 (૨) તેની સામે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર કેટલા માનવરદન 
રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તેની સામ ે ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર નીચેની શ્ર્વવગતે 
માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 
ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન 

રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦,૭૭,૮૧૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૬,૦૩,૩૦૯ 

 િુલઃ ૨૬,૮૧,૧૨૫  

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
કેટલા માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે ? 

 
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ વર્ષવાર મરહલાઓ માટે 
નીચેની શ્ર્વવગતે માનવરદન રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ છે. 

ક્રમ નાર્ણાાંિીય િિમ  મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ માનિકદન રોજગારી  

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩,૨૩,૩૫૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫,૪૦,૨૩૮ 

 િુલઃ ૮,૬૩,૫૯૭  
--------- 

૨૯૮ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િલામહાિુાંભમાાં ભાગ લીધેલ ્પધમિો 

* ૧૪૪૭૪ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય રમત ગમત, યુિા અને સાાંસિૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ રાજ્યમાાં કલા 
મહાકુાંભની યોજના ક્યારથી અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) રાજ્યમાાં કલા મહાકુાંભની યોજના તા.૦૧-૦૭-
૨૦૧૭ થી અમલમાાં મૂકવામાાં આવેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ અમદવાદ શ્ર્વજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

કેટલા થપધષકોએ નોંધણી કરાવી અને કેટલા લોકોએ ભાગ 
લીધો? 

  (૨)  
િિમ અમદાિાદ વજલ્લામાાં 

નોંધર્ણી િરાિેલ 
્પધમિોની સાંખ્યા 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં 

ભાગ લેનાર લોિોની  
સાંખ્યા 

સને-૨૦૧૭/૧૮ ૧૬૬૧૪ ૧૬૨૧૩ 

સને-૨૦૧૮/૧૯ ૩૪૦૭૦ ૩૦૬૬૩  
--------- 

૨૯૯ 
રાજ્યમાાં બીચ ફેવ્ટિલ પાછળ િરેલ ખચમ 

* ૧૪૪૬૫ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર-ગ્રામ્ય) : માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્યમાાં ક્યા થથળે બીચ ફેશ્ર્વથટવલનુાં આયોજન કરવામાાં 
આવેલ, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્યમાાં નીચે મુજબના થથળે બીચ ફેશ્ર્વથટવલનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવેલ. 

ક્રમ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧. શ્ર્વતથલ શ્ર્વતથલ 

૨. માાંડવી સુવાલી 

૩.  માધવપુર 
 

 (૨) ઉક્ત ફેશ્ર્વથટવલ પાછળ થથળદીઠ કેટલો ખચષ 
કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૨) ઉક્ત ફેશ્ર્વથટવલ પાછળ થથળ દીઠ નીચે મુજબનો ખચષ 
કરવામાાં આવ્યો. 

(રૂશ્ર્વપયા લાખમાાં) 
ક્રમ  તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧. શ્ર્વતથલ ૭૫.૫૩ શ્ર્વતથલ ૮૬.૪૩ 

૨. માાંડવી ૭૮.૩૩ સુવાલી ૭૩.૩૫ 

૩.   માધવપુર ૭૨.૦૯  
--------- 

૩૦૦ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પાયિા િેન્ર માટે ફાળિેલ ્થળ 

* ૧૬૦૮૭ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય રમત ગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર રમતગમત સાંકુલ (પાયકા કેન્દ્ર) ક્યા-ક્યા થથળે 
ફાળવવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) દાહોદ શ્ર્વજલ્લામાાં તાલુકાવાર રમતગમત સાંકુલ 
(પાયકા કેન્દ્ર) માટે કોઈ પણ થથળે જમીન ફાળવવામાાં આવેલ 
નથી. 

 (૨) ઉક્ત પાયકા કેન્દ્રોમાાં ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ કઈ-કઈ 
રમતોનો સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

 (૩) પાયકા કેન્દ્રમાાં જ-ેતે રમત માટે કોચની શ્ર્વનમણુાંક 
કેવી રીતે કરવામાાં આવે છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશ્ર્વથથત થતો નથી. 

--------- 

૩૦૧ 
નડીયાદ આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા ડર ાઈિીંગ લાયસન્સ આપિા બાબત 

* ૧૪૪૪૪ શ્રી અજુમનવસાંહ ચૌહાર્ણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નડીયાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા નવા 
ડર ાઈવીંગ લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) નડીયાદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતેથી તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૯,૫૯૦ નવા ડર ાઈવીંગ 
લાયસન્સ આપવામાાં આવ્યા. 
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 (૨) ત ેપેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી આવક થઈ ?    (૨) તે પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૨૭.૪૫ લાખની 

આવક થઈ. 
--------- 

૩૦૨ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં જાંતુનાશિ દિાઓના નમુનાઓ 

* ૧૬૯૬૯ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જામનગર અને દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર જાંતુનાશક 
દવાઓના લેવામાાં આવેલ નમુનાઓ પૈકી કેટલા નમુનાઓ 
શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત થયા, અને 

  (૧)  
ક્ર િિમ વજલ્લાનુાં નામ 

જામનગર દેિભૂવમ દ્વારિા 

૧ તા.૧-૪-૧૭ થી  

તા. ૩૧-૩-૧૮ 

૧ ૦ 

૨ તા.૧-૪-૧૮ થી  
તા. ૩૧-૫-૧૯ 

૬ ૦ 

િુલ ૭ ૦ 
 

 (૨) શ્ર્વબનપ્રમાશ્ર્વણત દવાઓ વેચનાર અને દવા 
બનાવનાર કાંપની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) જામનગર શ્ર્વજલ્લામાાં ૨ કોટષ  કેસ કરેલ છે, ૫ ની સામે 
કાયષવાહી પ્રગશ્ર્વતમાાં છે. 

--------- 

૩૦૩ 
દેિભૂવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લામાાં સીમતલાિડીઓ બનાિિા મળેલ અરજીઓ 

* ૧૬૯૭૨ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાશ્ર્વળયા) : માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા 
અને જામનગર શ્ર્વજલ્લામાાં શ્ર્વજલ્લાવાર સીમતલાવડીઓ બનાવવા 
માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) મળેલ અરજીઓ 
અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ થી 

તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ 

થી 

તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા ૬૫ ૦ ૬૫ 

જામનગર ૧૨૩ ૦ ૧૨૩ 

િુલ ૧૮૮ ૦ ૧૮૮ 

નોંધઃ ઉપર દશાષવેલ અરજીઓની સાંખ્યા એ મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા દશાષવે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત 
શ્ર્વજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી નામાંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) માંજૂર અને નામાંજૂર અરજીઓઃ 
અ.નાં. તા.૦૧/૦૬/૧૭ 

થી 

તા.૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

િુલ 

માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા ૫ ૦ ૦ ૦ ૫ ૦ 

જામનગર ૭ ૦ ૦ ૦ ૭ ૦ 

િુલ ૧૨ ૦ ૦ ૦ ૧૨ ૦ 

નોંધઃ મળેલી કુલ અરજીઓ પૈકી તેની પાત્રતા અને શ્ર્વબન-
પાત્રતા શ્ર્વનયત થયા બાદ કામગીરીની પાત્રતા ધરાવતી 
અરજીઓ પૈકીની માંજૂર/નામાંજૂર થયેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
ઉપર દશાષવેલ છે. શ્ર્વબનપાત્રતા ધરાવતી અરજીઓ ઉપરોક્ત 
આાંકડાકીય મારહતીમાાં બાકાત રહેવા પામે છે. 

 (૩) માંજૂર અરજીઓ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી 

સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ચૂકવાયેલ સહાય (રૂ.લાખમાાં) 
અ.નાં. તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

િુલ ચુિિાયેલ 

રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

દેવભૂશ્ર્વમ દ્વારકા ૪૯૮ ૦.૦૦ ૪.૯૮ 

જામનગર ૨૬.૨૦ ૦.૦૦ ૨૬.૨૦ 

િુલ ૩૧.૧૮ ૦.૦૦ ૩૧.૧૮  
--------- 
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૩૦૪ 
બનાસિાાંઠા અને પાટર્ણ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં રિમ ફાળિર્ણી 

* ૧૬૯૧૨ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનરેગા યોજના અન્વયે નીચે 
દશાષવેલ કોષ્ટ્ક મુજબ રકમ રાજ્ય સરકારને મળી,  

(રિમ રૂવપયા લાખમાાં) 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ લેબર ગ્રાન્ટની 

વિગત 
મકટકરયલ 

ગ્રાન્ટની વિગત 
િેન્ર તરફથી 

મળેલ િુલ ગ્રાન્ટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૨૮૮.૩૨ ૨૨૨૧૬.૭૫ ૮૨૫૦૫.૦૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૭૨૩૩.૫૧ ૨૮૮૪૬.૪૮ ૧૦૬૦૭૯.૯૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ તા.૩૧-
૦૫-૧૯ ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૨૨૨૭૯.૭૦ ૧૧૮૦.૫૨ ૨૩૪૬૦.૨૨ 

 

 (૨) તે પૈકી બનાસકાાંઠા અને પાટણ શ્ર્વજલ્લામાાં 
શ્ર્વજલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવી, અને 

  (૨) મનરેગા યોજના અાંતગષત ભારત સરકાર દ્વારા મળેલ 
ગ્રાાંટ અન્વયે અત્રેની કચેરીએ થી કોઈપણ પ્રકારની ગ્રાાંટ 
શ્ર્વજલ્લાવાર ફાળવવામાાં આવતી નથી. પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના 
ખાતામાાં રકમ સીધી જ એફટીઓ (FTO)થી જમા થાય છે. 

 (૩) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી શ્ર્વજલ્લાવાર 

કેટલા માનવરદનની રોજગારી માટે કેટલો ખચષ થયો? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્ર્વજલ્લાવાર ગ્રાાંટની ફાળવણી 

કરવામાાં આવતી નથી પરાંતુ જ ે તે લાભાથીના ખાતામાાં રકમ 
સીધી જ FTO થી જમા થાય છે જનેો ખચષ નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ નાર્ણાિીય િિમ બનાસિાાંઠા પાટર્ણ 

  માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 

(રિમ 
રૂ.લાખમાાં) 

માનિકદન 
(લાખમાાં) 

રોજગારી માટે 
થયેલ ખચમ 

(રિમ 
રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૫.૦૮ ૪૪૨૪.૭૧ ૧૦.૬૨ ૧૭૩૩.૪૦ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૫.૨૩ ૪૪૧૮.૪૭ ૧૨.૦૮ ૧૯૧૫.૧૯ 

૩ ૨૦૧૯-૨૦ 
તા.૩૧-૦૫-૧૯  

ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ 

૩.૦૪ ૪૯૬.૯૫ ૧.૧૧ ૧૪૫.૬૭ 

 
--------- 

૩૦૫ 
ગોધરા આર.ટી.ઓ. િચેરી ખાતે નિા નોંધાયેલ િાહનો 

* ૧૪૪૨૧ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગોધરા આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા નવા વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) આણાંદ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની શ્ર્વથથશ્ર્વતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૨૨,૬૧૩ નવા વાહનો 
નોંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન કેટલી 
આવક થઈ ?  

  (૨) તેના રશ્ર્વજથટરેશન પેટે આ ગાળા દરશ્ર્વમયાન રૂ.૨૩.૭૩ 
કરોડની આવક થઈ.  

--------- 
સરકારી મધ્યથથ મુદ્રણાલય, ગાાંધીનગર. 



  પાછળ.... 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

   સોમવાર, તા.૧૫મી ુલાઈ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૬૯૪૧ ૧૩ ૭ સ ય ી ુ ંનામ ી હ મતિસહ 

પટલ 

ી હમતિસહ પટલ 

 

૨ ૧૬૯૪૧ ૧૩ ૭  ખડં-૩ની થમ 

લીટ  

ુ ુંબોને ુ ુંબોનો 

 

૩ ૧૩૬૯૪ ૨૫ ૧૫  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

એ અ વયે તે અ વયે 

 

૪ ૧૩૭૫૫ ૨૮ ૧૬ ુ ંિશષક રા ય માછ મારોને રા યના માછ મારો 

૫ ૧૬૫૧૧ ૩૦ ૧૬ જવાબ ખડં-૩ના પેટા 

માકં-૨ની બી  લીટ  

અસામાય ય અસામા ય 

૬ ૧૪૪૬૧ ૬૬ ૩૨ સ ય ીનો મત િવ તાર (વડોદરા) (વડોદરા શહર) 

૭ ૧૬૨૪૨ ૧૦૬ ૫૧  ખડં-૪ની બી  

લીટ  

આ ુ ં આ ુ ં? 

૮ ૧૩૭૫૬ ૧૧૪ ૫૫ ુ ંિશષક રા યની રા યના 

૯ ૧૪૩૭૬ ૧૨૭ ૬૧  ખડં-૧ની છે લી 

લીટ  

હતી, અને હતી, 

૧૦ ૧૬૯૧૦ ૧૩૧ ૬૫  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની 

છે લા 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની 

થિતએ છે લા 

૧૧ ૧૭૦૦૬ ૧૩૨ ૬૬  ખડં-૨ની બી  

લીટ  

ફાળવણી ફાળવી 

૧૨ ૧૬૯૩૨ ૧૪૭ ૭૫ સ ય ી ુ ંનામ ડો. સી. .ચાવડા ડૉ. સી. .ચાવડા 

૧૩ ૧૭૦૩૧ ૧૫૦ ૭૮ સ ય ી ુ ંનામ ી વ િસગ પણદા ી વ િસગભાઈ 

પણદા 

૧૪ ૧૭૮૭૦ ૧૫૧ ૭૮  ખડં-૩ લીધા ં લીધા ં? 

૧૫ ૧૪૩૭૭ ૧૬૨ ૮૩  ખડં-૧ની છે લી 

લીટ  

હતી, અને હતી, 



૧૬ ૧૪૩૭૭ ૧૬૨ ૮૩  ખડં-૨ની છે લી 

લીટ  

આવેલ છે, આવેલ છે, અને 

૧૭ ૧૬૯૧૮ ૧૬૪ ૮૫ જવાબ ખડં-૩ના 

પ કમા ંકોલમ-૨ની 

બી  રો 

ુ ુંબોને ુ ુંબોનો 

૧૮ ૧૭૦૫૦ ૧૬૭ ૮૬  ખડં-૧ની છે લી 

લીટ  

વષમા ંકટલી વષમા ંવષવાર 

કટલી 

૧૯ ૧૬૯૭૭ ૧૬૮ ૮૬ ુ ંિશષક ન નુાઓ ન નુા 

૨૦ ૧૬૯૭૭ ૧૬૮ ૮૭ જવાબ ખડં-૨ની છે લી 

લીટ  

૧૦ ની ૧ ની 

૨૧ ૧૭૦૧૬ ૧૭૫ ૯૧  ખડં-૧ની છે લી 

લીટ  

વષમા ંકટલી વષમા ંવષવાર 

કટલી 

૨૨ ૧૭૦૩૮ ૧૭૭ ૯૨  ખડં-૧ની છે લી 

લીટ  

વષમા ંકટલી વષમા ંવષવાર 

કટલી 

૨૩ ૧૪૩૫૮ ૧૮૦ ૯૪  ખડં-૨ની છે લી 

લીટ  

આ યા, આ યા, અને 

૨૪ ૧૬૯૯૫ ૧૮૬ ૯૬  ખડં-૧ની છે લી 

લીટ  

વષમા ંકટલી વષમા ંવષવાર 

કટલી 

૨૫ ૧૭૮૭૭ ૧૮૯ ૯૮ ુ ંિશષક સમતલ કરવાની સમતલની 

૨૬ ૧૪૪૫૮ ૨૪૪ ૧૨૫ ુ ંિશષક બેકબલ બકબલ 

૨૭ ૧૪૪૫૮ ૨૪૪ ૧૨૫ જવાબ ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

બેકબલ બકબલ 

૨૮ ૧૭૮૭૩ ૨૪૮ ૧૨૭ ુ ંિશષક રમતગમત રમતગમતના 

૨૯ ૧૬૯૭૨ ૩૦૩ ૧૫૭ જવાબ ખડં-૩ના 

પ કમા ંકોલમ-૨ની 

થમ રો 

૪૯૮ ૪.૯૮ 

૩૦ ૧૪૪૨૧ ૩૦૫ ૧૫૮ જવાબ ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

આણદં ગોધરા 

 




