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�જુરાતની ભાજપની સરકાર �જુરાતના અિધકાર�ઓ તેમજ મીનીસ્રરને  પપામાા  પતા 

સરકાર� ફરન મા �્ પરડાફરન પારપે્ ને્પકવ કાપનીને મર ાોબ સેપાેુા  ભા ુા ૭૦૦% કરતા પધાર� 

�કૂપીને પ્ની િતજરર�માાાી બાલર ોિપિાનર ોુ�િવિ કિય કે. ક�ગેસના રારા�િ પપ�તા અને 

� હારના પભાર� � �તિસતહ �ર હબ ે�જુરાત સરકારના સામાાિ પહ�પ્ િપભા�ના ગ ર ના ર 

CEL૧૦૨૦૦૩-૧૪૭૮-ઘ ની નકબર પેસ અને મી ડિા સમસ ર્ુ કર�ને � પાતનર પનાવફા� કિય 

હતર ક�, �જુરાત સરકાર પાોપે્  ને્પકવ કાપની પરડાફરનને મર ાોબ ફરન સેપા મા �્  નર મહ�ને 

બાલર ોિપિાેુા પધારેુા  ીબ પ્ની િતજરર�માાાી �કૂપી �કુ� કે. ક�ા્ સરકારેુા પરતાેુા જ ્હ�ર 

સાહસ  ી�સ�ન�બ માત ૬૬૬ ોિપિામાા ૧૨૯  નપસ મા �્ અન�બિમ �્ડ કરલસ સાાિનક અને 

ને�નબ રરિમત�ના તેમજ ૧૦૦ �સ�મ�સ મફત ની સેપા  પી રહ� કે �્બકે� નર મહ�ને માત 

૧૬૬ ોિપિામાા �્ક ગાહકને  ી�સ�ન�બની મર ાોબ ફરન સેપા પાપત ાાિ જિાર� પરડાફરન 

કાપની પારપે્ �્ક ગાહકને ૨૯૯ ોિપિામાા અન�બિમ �્ડ  ઉ્�ર�� અને રનકિમત� સાાિનક તાા 

ને�નબ રરિમત� ફરન, ૧૦૦ �સ�મ�સ અને ૨૦ ગ ી ડ�્ ાની સેપા  પી રહ� હતી.  મ કતાા 

 જ પરડાફરન કાપની પાસેાી �જુરાતની સરકાર ૭૦૦% કરતા પધાર� રકમ �કૂપી કે. 

 ી�સ�ન�બ કાપની અન�બિમ �્ડ ડ�્ ા માત ૧૬૬ ોિપિામાા  પે કે તિાર� �જુરાત સરકારને 

પરડાફરન કાપની ૩૯૦ ોિપિામાા માત ૫ ગ ી ડ�્ ા  પી રહ� હતી. �ક માત ગાહક જર પરડાફરન 

કાપનીની ફરન સેપા બ ેતર તેન ેપણ ૨૯૯ ોિપિામાા ૨૦ ગ ી ડ�્ ા મળે કે. �્બ ેક� �જુરાત 

સરકારના ૩૯૦ ોિપિાના મળતા ડ�્ ા કરતા ૫ �ણા પધાર� ગ ી ડ�્ ા પાોપે્ને મળે કે. સેક�્ર� 

તાા માતીરીઓ મા �્ ડ�્ ા પબાનમાા �જુરાત સરકાર નર મહ�ને ૭૨૮ ોિપિા માત ડ�્ ાના �કૂપી રહ� 

કે. હક�કત માા જર માત �ક ક્ક ગાહકને  ી�સ�ન�બ ૧૬૬ ોિપિામાા અન�બિમ �્ડ કરલસ અને 

ડ�્ ા  પતા હરિ અને પરડાફરન કાપની ૨૦ ગ ી ડ�્ ા અને  ઉ્�ર��/રનકિમત� કરલસ ૨૯૯ 

ોિપિામાા  પતા હરિ તિાર� �જુરાત સરકાર જજાા ાધ હ્રર ફરન મા �્ ૭૦૦% પધાર� �કૂપણી કર� 

રહ� કે. માત સામાિ પહ�પ્ િપભા� હસતક જ �જુરાત સરકારના ૨૦૦૦ કરતા પધાર� ફરનેુા 

 ીબેુા �કૂપ�ુા ાાિ કે  જ બાોન પર અાિ િપભા�ર તાા ગલબાની ક રે�ઓ પણ પરડાફરન 

કાપનીને �કૂપણાા કર� કે. ૭૦૦ ોિપિા ાી બો ને ૧૮૦૦ ોિપિા �ધુીના  ીબર પિત મર ાોબ સેપા 

મા �્ �જુરાત સરકાર પરડાફરન કાપનીને �કૂપે કે અને  મ માત ગ�ડ� માાાી પણ જરો� તર માત 

ગ�ડ� ના ૨૦૦૦ ફરન જ બો� તર બાલર ોિપિા નર મહ�ને �જુરાત સરકાર પરડાફરન કાપનીને 

પધાર� �કૂપી રહ� કે. 
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�િાર� ક�ગેસ પસ તરફાી સરકાર પાસે પરડાફરનના �કુપણા વ�ેના GR (સરકાર� ઠરાપ)ની 

નકબર માા�પામાા  પી તિાર� પરતાની પરબ  બુી જપાની  ીક� સરકાર� �િા મહ�ને નપર સરકાર� 

ઠરાપ (GR)  હાર પાડ�ને પરડાફરનના નરર ઘ્ાડ�ા કે. હક�કતમાા ્ુનર ઠરાપ                     

તા. ૧૫/૧૦/૨૦૧૫નર હતર તેની �રતરની પામ �રત � હતી ક�, તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૫ ાી   ેપષવ 

મા �્ જ કરાર કરપામાા  પે કે.   ઉપરાાત �રત �પી પણ હતી ક�, �ક મ હનાની નર્�સાી કરાર 

રન કર� �કા�ે. સમગ �જુરાતમાા અન�બિમ �્ડ મર ાોબ સેપાઓ નગપી રકમમાા �ક પષવ કરતા 

પણ પધાર� સમિાી ��ુ ાો �િેબ અને પરડાફરન સાાે કરાર પણ ૧/૧૦/૨૦૧૭ના �રૂર ાો �િર 

હરપા કતાા �ક પષવ �ધુી પરડાફરનને બાલર ોિપિાેુા �કુપ� ુનર પષષ ાિેબ કે.  

 ક�ગેસના રારા�િ પપ�તા � �તિસતહ �ર હબ ેપાોપે્ કાપની પરડાફરનને ભર્ા ારની ોુ�્ધ 

મારતા  પા �કૂપણાા મા �્ ભારતીિ જનતા પા્�ની ભર્ સરકારને જપા નાર �ણાપતાા સપાબ 

ઉઠા�િર કે ક�, 

1. �તૂકાળમાા સરકાર� કાપની  ી�સ�ન�બ પાસેાીજ સરકાર� મર ાોબ સેપાનર બાભ બપેામાા 

 પતર હતર તર પક� સરકારની  કાપની કરડ�ને પાોપે્ ને્પકવ કાપની પરડાફરનની મર ાોબ 

સેપા બપેાેુા કારણ �ુા? 

2.  જ �ધુી �ુબ ક�્બી પધારાની રકમ પરડાફરન કાપનીને સરકાર� �કૂપી કે તેની સતિ હક�કત 

સરકાર  હાર પાડ� અને �કૂપાિેબી પધારાની રકમ પ�બુ કરપાની સરકાર કાિવપાહ�  ાર� 

કર�ે? તેમજ પધારાની રકમ �કૂપાો કે  તેના મા �્ જપા નારની જપા નાર� ન�� કર� �ુા 

પ�બાા ભરપામાા  પે�ે? 

3. સરકારની જ  ી�સ�ન�બ કાપનીના મર ાોબની સેપાઓ મળ� �ક� તેમ કે તે  ારાી 

બપેામાા  પ�ે? 

4. �ુા પાોપે્ કાપનીને બાલર ોિપિાની પધારાની રકમ  પીને   પાોપે્ કાપની પાસેાી 

સરકાર �ુા તરફ�ણ બો રહ� કે તેની સરકાર ્હ�રાત કર�?  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
પિત, 

તાતીરી, 

સનર� ુપેસનર્  પના પિત્રઠત અલ ારમાા પિસંધ કરપા માન. � �તિસતહ �ર હબ ેિપનાતી  કર�બ કે. 

 

(�હકનોરરંમ્)રર

વ�ત મનનની� 
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