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અખફાયી માદી                                                         તા. ૨૦-૦૭-૨૦૨૦ 

 કોરવાની ખયીદી સ્ધાાત્ભક દય ેકયલાનો અન ેબાલભાાં ઘટાડાનો રાબ રોકોન ેઆલાનો વયકાયનો 

દાલો વરૂ્ાર્ ેગયેભાગ ેદોયનાયો છે. 

 પ્રજાન ાં હશત નહશ, ખાનગી લીજ કાંનીઓના હશતન ેલયરેા ઉજાાભાંત્રીશ્રી અન ેબાજ વયકાય  

 વયકાયી કાંનીઓન ાં લીજ ઉત્ાદન ઘટાડીન ે ખાનગી કાંની ાવથેી ૯૦,૦૦૦ કયોડની જાંગી 

લીજખયીદી કયીન ેતગડી કભાર્ી કયાલી. 

 બાજના ૨૩ લાના ળાવનભાાં ખાનગી લીજકાંનીઓન ે તગડો નપો અન ે વયકાયી હતજોયીન ે

કયોડો રૂહમાનો ચનૂો. 
 

કોરવાની ખયીદી સ્ધાાત્ભક દય ેકયલાનો અન ેબાલભાાં ઘટાડાનો રાબ રોકોન ેઆલાનો વયકાયનો 

દાલો વરૂ્ાર્ ેગયેભાગ ે દોયનાયો છે. બાજા વયકાય અન ેખાનગી લીજ કાંનીઓની ગોઠલર્ન ેરીધ ે

ગ જયાતનાાં વાભાન્મ અન ે ભધ્મભ લગાને ર ાંટતા કૌબાાંડનો વત્તાલાય આાંકડાઓનાાં આધાયે દાાપાળ કયતા 

ગ જયાત પ્રદેળ કોંગ્રેવ વહભતીનાાં ભ ખ્મપ્રલકતા ડૉ.ભની દોળીએ જર્ાવમ ાં શત ાં કે ગ જયાત વયકાયે ાલય 

યચેવ એગ્રીભેન્ટ લા ૨૦૦૭ભાાં અદાર્ી ાલય રીભીટેડ ૧૦૦૦ ભેગાલોટ પ્રહતમ હનટ ૨.૮૯ રૂહમા 

(આમાતી કોરવા), અદાર્ી ાલય રીભીટેડ ૧૦૦૦ ભેગાલોટ પ્રહતમ હનટ ૨.૩૫ રૂહમા ( 

સ્થાહનક+આમાતી કોરવા ), કોસ્ટર ગ જયાત ાલય (ટાટા) ૬૦૦ ભેગાલોટ પ્રહત મ હનટ ૨.૨૬ રૂહમા 

(આમાતી કોરવા), એસ્વાય ાલય ગ જયાત ૧૦૦૦ ભેગાલોટ પ્રહતમ હનટ ૨.૪૦ રૂહમા (આમાતી કોરવા) 

પ્રભાર્ે ૨૫ લા ભાટે કયાય થમા શતા. જે કયાયભાાં અદાર્ી ાલય દ્લાયા લા ૨૦૧૦ભાાં અને કોસ્ટર 

ગ જયાત ાલય (ટાટા), એસ્વાય ાલય ગ જયાતએ લા ૨૦૧૨ભાાં લીજ  યલઠો આલાન ાં ળરુ કમ ું શત ાં. 

શકીકતભાાં લીજ  યલઠો આલાન ાં ળરુ કમાા તે જ દદલવથી આ ચાયમે ખાનગી લીજકાંનીઓએ લા 

૨૦૧૦ થી ૨૦૧૮ વ ધી ીીએ કયતા લધ  ૪૩૬૮ કયોડ નાર્ાાં વયેલી રીધા. વયકાયી હતજોયી અન ે

વાભાન્મ લીજ લયાળકતાાઓન ે૪૩૬૮ કયોડનો ચનૂો રગાડ્મો ત ેભ દ્દ ેઉજાા ભાંત્રીશ્રી કભે ભૌન છે? 
 

 તાયીખ ૧૨.૬.૨૦૨૦નાાં ઠયાલ ગ્રાશકોના હશતના નાભે કયેરી જાશેયાત ગ જયાતના જનતાન ે

ગેયભાગે દોયનાયી છે. લાસ્તલભાાં લીજ કાંની અન ેબાજ વયકાયની વાઠગાાંઠને ખ લ્રી ન ડ ે તે ભાટેનો 

ઉજાા ભાંત્રીશ્રીનો લધ  એક પ્રમત્ન છે. આાંતયાષ્ટ્રીમ સ્ધાાત્ભક ખયીદીની લાત એ ભાત્ર જાશયેાત છે શકીકતભાાં 

અદાર્ી ાલયની ઇન્ડોનેહળમાભાાં અદાર્ી ીટી ગ્રોફરના નાભે કોરવાની ખાર્ છે જે ોતાની જ 

કાંનીને કોરવો ૂયો ાડ ેછે. આજ યીત ેટાટા અન ેએસ્વાય ર્ ોતાની કાંનીઓ ાવથેી કોરવો ભેલે 

તો છી આાંતયાષ્ટ્રીમ સ્ધાાત્ભક બાલ અન ેગ્રાશકોનાાં રાબની લાત કમાાં યશી ? તાયીખ ૧-૧૨-૨૦૧૮નાાં 

ગ જયાત વયકાયનાાં ઠયાલ અન્લમે HPCનાાં આધાય ેબાલ લધાયો આપ્મો. ર્ શકીકતભાાં આ ખાનગી લીજ 

કાંનીઓ શેરથેી જ જ દા જ દા ફશાના શઠે ીીએભાાં ઉલ્રેખ થમેર પ્રહત મ હનટ કયતા લધ  લીજ દયની 

ર ાંટ ચરાલીન ેકયોડો રૂહમા ગ્રાશકો ાવથેી લવ રી રીધા છે. 
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બાજ વયકાય ે તેના ૨૩ લાના ળાવનભાાં પ્રજાના હશતના બોગ ે ખાનગી લીજ ઉત્ાદન 

કાંનીઓને તગડી કભાર્ી કયાલી છે. કોંગ્રવેની લા ૧૯૯૩-૯૪ના ળાવનભાાં વયકાયી લીજ ભથકોની 

ઉત્ાદન ક્ષભતા ૪૩૪૫ ભેગાલોટ શતી. અન ેવયકાયી લીજ ભથકો વયેયાળ ૬૧.૪ ટકા વાથ ેકામાયત શતા. 

કોંગ્રેવના ળાવનભાાં લીજઉત્ાદનભાાં સ્લાલરાંફી શત ાં જમાયે બાજના ળાવનભાાં છેલ્રા ચાય લાભાાં 

વયકાયી લીજભથકોની ઉત્ાદન ક્ષભતા ભાત્ર ૩૧ ટકા શોચી ગઈ અન ેફીજી ફાજ  ખાનગી લીજ કાંની 

ાવથેી છેલ્રા ચાય લાભાાં ૩૨,૩૯૫ કયોડની જાંગી લીજ ખયીદી કયલાભાાં આલી છે લીજ ભથકોની 

કામાક્ષભતા,ખાનગી લીજકાંની ાવથેી લીજ ખયીદીની ગોઠલર્ અન ેલીજ લયાળ કતાાઓની હસ્થહત અાંગે 

શ્લેતત્રની ભાાંગર્ી કયતા ગ જયાત પ્રદેળ કોંગ્રવે વહભહતના ભ ખ્મપ્રલકતા ડૉ.ભની દોળી જર્ાવમ ાં શત ાં કે 

આયટીઆઈભાાં આરેા જલાફભાાં ૨૩ લાભાાં વયકાયી લીજ ભથકોની ઉત્ાદન ક્ષભતા ૮૬૦૧ ભેગાલોટ 

છે. લા ૨૦૧૬-૧૭ભાાં વયકાયી લીજભથકભાાં પ્રાન્ટ રોડ પેકટય ૨૯.૪૦ ટકા પ્રભાર્ે પકત ૨૫૦૦ 

ભેગાલોટ આવાવ જમાય ેલા ૨૦૧૮-૧૯ ભાાં વયકાયી લીજભથકભાાં પ્રાન્ટ રોડ પેકટય ભાત્ર ૧૮ થી ૨૧ 

ટકા પ્રભાર્ે ચારલાભાાં આલે છે. શકીકતભાાં વયકાયી લીજભથકોને ઓછી લીજ ક્ષભતા (રોડ પેકટય) થી 

ચરાલીન ેવયકાયની હતજોયીને કયોડો રૂહમાનો ચૂનો રાગ્મો છે ફીજી ફાજ  ખાનગી લીજકાંનીઓન ેકયોડો 

રૂહમાનો નપો કયાવમો છે. 

લા ૨૦૦૨ થી ૨૦૧૯ દયહભમાન ગ જયાત વયકાય ેખાનગી લીજ કાંની અદાની,એસ્વાય, ટાટા 

વહશતની કાંનીઓ ાવથેી ૯૦,૦૦૦ કયોડની જાંગી લીજ ખયીદી કયીન ેખાનગી લીજ કાંનીઓન ેતગડો 

નપો કયાલી આપ્મો. આનો જલાફ ઉજાાભાંત્રીશ્રી આ.ે 

 ગ જયાત વયકાય ે અદાની, એસ્વાય, ટાટા વાથ ે લીજ ખયીદી ભાટ ે ૨૫ લાના કયાય કયરે છે 

ઉજાાભાંત્રીએ મ હનટદીઠ લીજ ખયીદીના બાલો દળાાવમા છે જેના કયતા ઊંચા બાલે લીજ ખયીદી કયલાભાાં 

આલી છે એટરે કે લા ૨૦૧૬-૧૭ભાાં અદાર્ી ાલય ાવથેી રૂ.૩.૨૨ પ્રહતમ હનટ, એસ્વાય ાલય ાવથેી 

રૂ. ૩.૬૦ પ્રહતમ હનટ, ટાટા ાલય ાવથેી રૂ. ૨.૭૧ પ્રહતમ હનટથી ખયીદી કયલાભાાં આલી છે. આ અાંગ ે

ઉજાાભાંત્રીએ જલાફ આ.ે 

 

   

 
 

(ડૉ. ભહન એભ. દોળી) 
        ભ ખ્મ પ્રલકતા 

ખયીદી લા 
અદાની ાલય 

ખયીદી કયોડભાાં 

એસ્વાય ાલય  

ખયીદી કયોડભાાં 

ટાટા ાલય  

ખયીદી કયોડભાાં 

લાભાાં ક ર  

ખયીદી કયોડભાાં 

૨૦૧૩-૧૪ ૩૪૭૧  ૧૫૭૪  ૨૫૫૧  ૭૫૯૬ 

૨૦૧૪-૧૫ ૩૫૮૩  ૧૭૧૭  ૨૯૪૬  ૮૨૪૬  

૨૦૧૫-૧૬ ૩૮૪૨  ૧૫૫૧  ૨૯૯૪  ૮૩૮૭  

૨૦૧૬-૧૭ ૩૭૯૨  ૧૬૬૨  ૨૭૧૨  ૮૧૬૬  

૨૦૧૭-૧૮  ૨૪૨૪  ૮૨૬  ૩૦૭૨  ૬૩૨૨  

ક ર ખયીદી કયોડભાાં    ૧૭૧૧૨   ૭૩૩૦  ૧૪૨૭૫   ૩૮૭૧૭   


