
 

ચૌદમી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 
તારીખઃ- ૨૪/૦૭/૨૦૧૯ 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ચોથ ુસત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

પાટણ વજલ્લામાાં એ.ટી.િી.ટી. યોજનાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૨૬ (૦૭-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી હર્ષદિુમાર રીબડીયા (કિસાિદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) 
જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ પાટણ કજલ્લામાાં આપણો તાલુિો િાયબ્રન્ટ તાલુિો યોજનાની ગ્રાન્ટ છેલ્લાાં પાાંચ 
િર્ષમાાં િેટલા િામો માટે િેટલી ગ્રાન્ટ રાજ્ય સરિારે ક્યારે આપી, અને 

(૨) તે પૈિી આપણો તાલુિો િાયબ્રન્ટ તાલુિો અાંતર્ષત િેટલી રિમના િેટલા િામો પૂણષ િયેલા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૧૭-૦૬-૨૦૧૯) 

(૧) આપણો તાલુિો િાયબ્રન્ટ તાલુિો યોજના હેઠળ રાજ્ય સરિાર દ્વારા કજલ્લાઓને િામિાર ગ્રાાંટ ફાળિિામાાં આિતી 
નિી પરાંતુ પ્ાાંતો અને કનર્ાષરરત રિમ ફાળિિામાાં આિે છે, જ ેઅનુસાર તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ પાટણ કજલ્લાને છેલ્લાાં પાાંચ 

િર્ષમાાં રૂ.૮૫૦૦.૦૦ લાખની ગ્રાાંટ ફાળિિામાાં આિેલ છે. 

(૨) તે પૈિી આપણો તાલુિો િાયબ્રન્ટ તાલુિો અાંતર્ષત રૂ.૬૪૦૯.૮૮ લાખની રિમના ૩૦૮૭ િામો પૂણષ િયેલ છે. 

-------- 

ભરૂચ અને જામનગર વજલ્લામાાં પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરેલ પાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૭૨ (૧૩-૦૨-૨૦૧૯) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં ભરૂચ અને જામનર્ર કજલ્લામાાં િયા પાિો પાિિીમા માટે 
નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ, 

(૨) ઉક્ત કજલ્લાિાર, પાિિાર િેટલા ખેડૂતોની િેટલી જમીન પાિિીમા હેઠળ આિરી લેિામાાં આિી, 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાિાર િયા પાિનો િેટલા ટિા ઉક્ત પાિ િીમો િેટલા 
ખેડૂતોને ચૂિિિામાાં આવ્યો અને િેટલા ખેડૂતોને ચૂિિિાનો બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ પાિિીમો ચૂિિિાનો બાિી હોય તો તેના િારણો શાાં છે અને ક્યાાં સુર્ીમાાં ચુિિિામાાં આિશ?ે 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં ભરૂચ અને જામનર્ર કજલ્લામાાં નીચે મુજબના પાિો 
પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ, 

નોટીફાઈડ થયેલ પાિનુાં નામ 

ભરૂચ જામનગર 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ 

ડાાંર્ર (કપયત), ડાાંર્ર (કબન 
કપયત), જુિાર, મર્, અડદ, 
તુિેર, રદિલેા, િપાસ (કપયત), 
િપાસ (કબન કપયત) અને િેળ 

ડાાંર્ર (કપયત), ડાાંર્ર (કબન 
કપયત), જુિાર, મિાઈ, અડદ, 
તુિેર, રદિેલા, િપાસ (કપયત), 
િપાસ (કબન કપયત) અને િેળ 

િપાસ (કપયત), મર્ફળી, 
અડદ, રદિેલા અને તલ 

િપાસ (કપયત), િપાસ (કબન 
કપયત), મર્ફળી, અડદ, મર્, 
રદિેલા અને તલ 

 

એચબી-૨૫૪-૧ (સીસ-૧૦) 
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(૨) ભરૂચ કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

િેળ ૮ ૧૦.૧૦ 

િપાસ (કપયત) ૨૫૯ ૨૦૮.૮૮ 

િપાસ (કબન કપયત) ૨૮ ૫૧.૧૨ 

તુિેર ૮ ૧૯.૪૯ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

િેળ ૯૦૭ ૧૫.૩૦ 

િપાસ (કપયત) ૨૨૮૮ ૭૮૫.૦૯ 

તુિેર ૬૧૪૬ ૧૨.૫૯ 

 જામનર્ર કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

રદિેલા ૨૫ ૩૫.૧૧ 

િપાસ (કપયત) ૭૩૪૪૭ ૧૦૬૫૨૭.૭૭ 

મર્ફળી ૮૦૦૨૫ ૧૧૯૯૭૦.૫૭ 

તલ ૩ ૨.૯૨ 

અડદ ૭ ૧૨.૪૨ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

રદિેલા ૭૩ ૧૧૫.૦૨ 

િપાસ (કપયત) ૮૨૬૮૮ ૧૧૮૯૧૧.૦૫ 

િપાસ (કબન કપયત) ૨૦૯ ૩૦૦.૬૬ 

મર્ફળી ૬૭૯૦૩ ૧૦૧૫૮૭.૯૨ 

મર્ ૮ ૧૦.૦૮ 

તલ ૨૩ ૩૭.૮૮ 

અડદ ૬ ૮.૩૬ 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ચુિિિા પાત્ર દાિા સાંબાંકર્ત કિમા િાંપની દ્વારા ચુિિિામાાં આિેલ છે. જનેી 
કિર્ત *પત્રિ-૧ અને ૨ મુજબ સામેલ છે. 

(૪) પ્શ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(*પત્રિ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

ગાાંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરેલ પાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૭૫ (૧૩-૦૨-૨૦૧૯) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં ર્ાાંર્ીનર્ર અને અમદાિાદ કજલ્લામાાં િયા પાિો પાિિીમા 
માટે નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ, 

(૨) ઉક્ત કજલ્લાિાર, પાિિાર િેટલા ખેડૂતોની િેટલી જમીન પાિિીમા હેઠળ આિરી લેિામાાં આિી, 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાિાર િયા પાિનો િેટલા ટિા ઉક્ત પાિ િીમો િેટલા 
ખેડૂતોને ચૂિિિામાાં આવ્યો અને િેટલા ખેડૂતોને ચૂિિિાનો બાિી છે, 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ પાિિીમો ચૂિિિાનો બાિી હોય તો તેના િારણો શાાં છે અને ક્યાાં સુર્ીમાાં ચુિિિામાાં આિશે? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં ર્ાાંર્ીનર્ર અને અમદાિાદ કજલ્લામાાં નીચે મુજબના પાિો 
પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ. 
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નોટીફાઈડ થયેલ પાિનુાં નામ 

ગાાંધીનગર અમદાિાદ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ 

િપાસ (કપયત), ડાાંર્ર 
(કપયત), ડાાંર્ર (કબન 
કપયત), જુિાર, બાજરી, મર્, 
મર્ફળી અને રદિેલા 

િપાસ (કપયત), ડાાંર્ર 
(કપયત), ડાાંર્ર (કબન 
કપયત), બાજરી, મર્, 
મર્ફળી અને રદિેલા 

િપાસ (કપયત), િપાસ (કબન 
કપયત), ડાાંર્ર (કપયત), 
રદિેલા, બાજરી, મઠ અને તેલ 

િપાસ (કપયત), િપાસ (કબન 
કપયત), ડાાંર્ર (કપયત), 
ડાાંર્ર (કબન કપયત), રદિેલા, 
બાજરી, મઠ અને તલ 

 

(૨) ર્ાાંર્ીનર્ર કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

બાજરા ૬ ૧૦.૯૭ 

રદિેલા ૨૩ ૩૦.૨૨ 

િપાસ (કપયત) ૪૨૦૪ ૬૧૭૬.૫૬ 

મર્ફળી ૨૨ ૨૮.૧૪ 

જુિાર ૯ ૨૨.૧૭ 

ડાાંર્ર (કપયત) ૧૬૪ ૧૮૪.૯૯ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

બાજરા ૧૭ ૨૩.૨૨ 

રદિેલા ૧૭૭ ૨૨૩.૭૯ 

િપાસ (કપયત) ૨૭૪૯ ૨૯૭૪.૮૫ 

મર્ફળી ૨૧૬ ૩૦૦.૯૫ 

મર્ ૨ ૦.૭૯ 

ડાાંર્ર (કપયત) ૧૭૪ ૨૩૫.૭૨ 

ડાાંર્ર (કબન કપયત) ૧ ૦.૯૩ 

 અમદાિાદ કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

બાજરા ૨ ૦.૭૯ 

રદિેલા ૧૬૭૧૫ ૧૦૨૦૪.૫૯ 

િપાસ (કપયત) ૩૨૮૮૫ ૨૫૬૯૦.૬૦ 

િપાસ (કબન કપયત) ૭૭૪ ૧૬૮૨.૦૨ 

મઠ ૨ ૧.૩૮ 

ડાાંર્ર (કપયત) ૯૧૧૯૧ ૮૪૮૯૬.૮૯ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

બાજરા ૩ ૦.૫૦ 

રદિેલા ૭૩૫૫ ૪૭૭૭.૮૨ 

િપાસ (કપયત) ૧૬૫૦૯ ૧૪૯૦૯.૨૮ 

િપાસ (કબન કપયત) ૯૪૦ ૨૨૮૦.૯૫ 

મઠ ૨ ૦.૨૦ 

ડાાંર્ર (કપયત) ૭૬૦૯૮ ૭૪૫૬૭.૦૩ 

ડાાંર્ર (કબન કપયત) ૨૪ ૩૨.૫૧ 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ચુિિિા પાત્ર દાિા સાંબાંકર્ત કિમા િાંપની દ્વારા ચુિિિામાાં આિેલ છે, જ ે
અાંરે્ની કિર્ત *પત્રિ-૧ અને ૨ મુજબ સામેલ છે. 

(૪) પ્શ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(*પત્રિ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 
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જુનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરેલ પાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૭૭ (૧૩-૦૨-૨૦૧૯) શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાર્ઢ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં જુનાર્ઢ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં િયા પાિો પાિિીમા માટે 
નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ, 

(૨) ઉક્ત કજલ્લાિાર, પાિિાર િેટલા ખેડૂતોની િેટલી જમીન પાિિીમા હેઠળ આિરી લેિામાાં આિી, 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાિાર િયા પાિનો િેટલા ટિા ઉક્ત પાિ િીમો િેટલા 
ખેડૂતોને ચૂિિિામાાં આવ્યો અને િેટલા ખેડૂતોને ચૂિિિાનો બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ પાિિીમો ચૂિિિાનો બાિી હોય તો તેના િારણો શાાં છે અને ક્યાાં સુર્ીમાાં ચુિિિામાાં આિશે ? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૦૮-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં જુનાર્ઢ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં નીચે મુજબના પાિો 
પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ, 

નોટીફાઈડ થયેલ પાિનુાં નામ 

જુનાગઢ પોરબાંદર 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ 

મર્ફળી, િપાસ (કપયત), 
અડદ, િપાસ કબન કપયત 

મર્ફળી, િપાસ (કપયત), 
અડદ, િપાસ (કબન કપયત) 

મર્ફળી, મર્, િપાસ 
(કપયત), અડદ, રદિેલા, 
િપાસ (કબન કપયત) 

મર્ફળી, િપાસ (કપયત), 
રદિેલા, િપાસ (કબન કપયત) 

 

(૨) જુનાર્ઢ કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

િપાસ (કપયત) ૮૮૨૭ ૯૨૫૦.૫૦ 

િપાસ (કબન કપયત) ૬ ૯.૧૪ 

મર્ફળી ૧૬૩૧૦૦ ૨૧૫૩૨૦.૧૦ 

અડદ ૧૪ ૧૪.૪૯ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

િપાસ (કપયત) ૧૦૪૦૬ ૧૧૩૨૬.૩૧ 

િપાસ (કબન કપયત) ૨૩ ૩૭.૪૩ 

મર્ફળી ૧૫૫૦૫૭ ૨૧૧૨૬૧.૦૮ 

અડદ ૨ ૧.૪૨ 

 પોરબાંદર કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

િપાસ (કપયત) ૩૬૧ ૫૩૨.૯૩ 

િપાસ (કબન કપયત) ૯ ૧૧.૦૦ 

મર્ફળી ૬૫૪૪૦ ૭૫૯૪૪.૯૩ 

મર્ ૨ ૨.૦૩ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

રદિેલા ૧૦ ૧૯.૩૫ 

િપાસ (કપયત) ૩૨૯ ૭૧૫.૬૮ 

િપાસ (કબન કપયત) ૧ ૧.૨૪ 

મર્ફળી ૩૩૭૬૦ ૭૬૮૧૫.૬૩ 
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(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકત ચુિિિા પાત્ર દાિા સાંબાંકર્ત કિમા િાંપની દ્વારા ચુિિિામાાં આિેલ છે, જ ેઅાંરે્ની 

કિર્ત *પત્રિ-૧ અને ૨ મુજબ સામેલ છે. 

(૪) પ્શ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(*પત્રિ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 
-------- 

આણાંદ અને રાજિોટ વજલ્લામાાં પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરેલ પાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૭૮ (૧૩-૦૨-૨૦૧૯) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં આણાંદ અને રાજિોટ કજલ્લામાાં િયા પાિો પાિિીમા માટે 
નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ, 

(૨) ઉક્ત કજલ્લાિાર, પાિિાર િેટલા ખેડૂતોની િેટલી જમીન પાિિીમા હેઠળ આિરી લેિામાાં આિી, 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાિાર િયા પાિનો િેટલા ટિા ઉક્ત પાિ િીમો િેટલા 
ખેડૂતોને ચૂિિિામાાં આવ્યો અને િેટલા ખેડૂતોને ચૂિિિાનો બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ પાિિીમો ચૂિિિાનો બાિી હોય તો તેના િારણો શાાં છે અને ક્યાાં સુર્ીમાાં ચુિિિામાાં આિશે? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં આણાંદ અને રાજિોટ કજલ્લામાાં નીચે મુજબના પાિો 
પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ, 

નોટીફાઈડ થયેલ પાિનુાં નામ 

આણાંદ રાજિોટ 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ 

ડાાંર્ર (કપયત), િપાસ (કપયત), 
બાજરી, રદિેલા અને િેળ 

ડાાંર્ર (કપયત), િપાસ (કપયત), 
બાજરી, રદિેલા અને િેળ 

મર્ફળી, િપાસ (કપયત), િપાસ 
(કબન કપયત), બાજરી, રદિેલા 
અને તલ 

મર્ફળી, િપાસ (કપયત), િપાસ 
(કબન કપયત), રદિેલા 

 

(૨) આણાંદ કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

બાજરા ૯૬ ૮૩.૧૭ 

િેળ ૧૧૩૨ ૧૧૪૦.૭૯ 

િપાસ (કપયત) ૧૨ ૫.૯૩ 

ડાાંર્ર (કપયત) ૪૯૭૬ ૮૦૨૦.૫૨ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

બાજરા ૧૩૩ ૬૭.૫૮ 

િેળ ૪૬૪ ૧૭૬.૧૩ 

િપાસ (કપયત) ૩૬ ૩૬.૩૮ 

ડાાંર્ર (કપયત) ૮૫૦૦ ૬૪૩૬.૬૯ 

 રાજિોટ કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 
પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

રદિેલા ૧ ૨.૨૧ 

િપાસ (કપયત) ૭૬૯૧૮ ૧૨૬૪૯૪.૧૬ 

િપાસ (કબન કપયત) ૪૩ ૫૨.૦૩ 

મર્ફળી ૧૪૯૮૮૭ ૨૮૬૨૪૧.૯૪ 

તેલ ૧ ૩.૨૪ 
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પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

રદિલેા ૧૨ ૩૦.૨૬ 

િપાસ (કપયત) ૬૭૨૧૫ ૧૪૬૭૫૧.૫૯ 

િપાસ (કબન કપયત) ૫૫ ૯૨.૪૯ 

મર્ફળી ૧૩૫૨૯૫ ૨૭૧૮૩૩.૩૯ 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ચુિિિા પાત્ર દાિા સાંબાંકર્ત કિમા િાંપની દ્વારા ચુિિિામાાં આિેલ છે. જનેી 
કિર્ત *પત્રિ-૧ અને ૨ મુજબ સામેલ છે. 

(૪) પ્શ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(*પત્રિ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 
-------- 

િડોદરા અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરેલ પાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૮૦ (૧૩-૦૨-૨૦૧૯) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં િડોદરા અને દેિભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં િયા પાિો 
પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ, 

(૨) ઉક્ત કજલ્લાિાર, પાિિાર િેટલા ખેડૂતોની િેટલી જમીન પાિિીમા હેઠળ આિરી લેિામાાં આિી, 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાિાર િયા પાિનો િેટલા ટિા ઉક્ત પાિ િીમો િેટલા 
ખેડૂતોને ચૂિિિામાાં આવ્યો અને િેટલા ખેડૂતોને ચૂિિિાનો બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ પાિિીમો ચૂિિિાનો બાિી હોય તો તેના િારણો શાાં છે અને ક્યાાં સુર્ીમાાં ચુિિિામાાં આિશે? 

 િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧) િર્ષ-૨૦૧૬ અને િર્ષ-૨૦૧૭ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં િડોદરા અને દેિભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં નીચે મુજબના 
પાિો પાિિીમા માટે નોટીફાઈડ િરિામાાં આિેલ, 

નોટીફાઈડ થયેલ પાિનુાં નામ 

િડોદરા  દેિભૂવમ દ્વારિા 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ 

િપાસ (કપયત), િપાસ (કબન 
કપયત), ડાાંર્ર (કપયત), ડાાંર્ર 
(કબન કપયત), મિાઈ, બાજરી, 
તુિેર અને રદિેલા 

િપાસ (કપયત), િપાસ (કબન 
કપયત), ડાાંર્ર (કપયત), ડાાંર્ર 
(કબન કપયત), મિાઈ, બાજરી, 
તુિેર, િેળ અને રદિેલા 

મર્ફળી, િપાસ (કપયત), મર્ 
રદિેલા અને તલ 

મર્ફળી, િપાસ (કપયત), મર્ 
રદિેલા અને તલ 

 

(૨) િડોદરા કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

બાજરા ૧૩૯ ૭૦.૭૨ 

રદિેલા ૧૫ ૧૧.૫૪ 

િપાસ (કપયત) ૨૪૮૮ ૧૮૯૯.૨૩ 

મિાઈ ૨ ૪.૦૩ 

ડાાંર્ર (કપયત) ૬૩૬ ૫૨૨.૫૮ 

તુિેર ૧૭૭ ૧૩૬.૭૧ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

બાજરા ૪૪ ૨૭.૮૨ 

રદિેલા ૨૭ ૨૭.૫૧ 

િપાસ (કપયત) ૪૦૨૬ ૨૮૭૫.૧૧ 
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પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

િપાસ (કબન કપયત) ૧૧ ૮.૬૬ 

મિાઈ ૩ ૨.૨૬ 

ડાાંર્ર (કપયત) ૩૫૪ ૩૧૭.૯૮ 

તુિેર ૧૨૪ ૧૨૫.૭૫ 

 દેિભૂકમ દ્વારિા કજલ્લાની પાિિાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

પાિનુાં નામ ખેડૂતોની સાંખ્યા પાિ વિમા હેઠળ આિરેલ વિસ્તાર (હે.) 

ખરીફ-૨૦૧૬ 

રદિેલા ૭ ૧૫.૮૬ 

િપાસ (કપયત) ૩૦૦૩ ૪૫૨૨.૨૧ 

મર્ફળી ૮૮૧૪૬ ૧૪૦૦૦૬.૮૨ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

રદિેલા ૩ ૭.૭૩ 

િપાસ (કપયત) ૩૦૨૪ ૭૧૩૨.૫૬ 

મર્ફળી ૫૫૫૯૭ ૧૩૮૬૨૨.૨૬ 

મર્ ૧ ૦.૬૧ 

તલ ૧ ૦.૬૩ 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ચુિિિા પાત્ર દાિા સાંબાંકર્ત કિમા િાંપની દ્વારા ચુિિિામાાં આિેલ છે. જ ે
અાંરે્ની કિર્ત *પત્રિ-૧ અને ૨ મુજબ સામેલ છે. 

(૪) પ્શ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(*પત્રિ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 
-------- 

રાજ્યમાાં ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાના િમષચારીઓને અને રાજ્ય સરિારના િમષચારીઓને રજા પગારમાાં વિસાંગતતા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૦૦ (૧૯-૦૩-૨૦૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ૧૦૦ ટિા ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ શાળાના 
િમષચારીઓને કનિૃકિ સમયે ૧૫૦ રજાનો પર્ાર આપિા સરિારે ઠરાિેલ છે. જ્યારે રાજ્ય સરિારના િમષચારીઓને કનિૃકિ સમયે ૩૦૦ 
રજાનો પર્ાર આપિામાાં આિે છે. તે ર્ાંભીર કિસાંર્તતાની ફરરયાદિી સરિાર િાિેફ છે િે િેમ, 

(૨) જો હા, તો આ કિસાંર્તતાના મુખ્ય શા િારણો છે, અને 

(૩) ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ શાળાના િમષચારીઓને િતો અન્યાય દુર િરિા સરિારે ઉક્ત કથિકતએ 
શા પર્લા ભયાષ છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૧-૦૬-૨૦૧૯) 

(૧) હા, જી. 

(૨) એિાઉન્ટ જનરલની િચેરી, રાજિોટ દ્વારા કિભાર્ના તા.૦૨-૧૧-૨૦૧૩ના પરરપત્ર ક્રઃ બમશ/૧૧૨૦૧૩/ 
૬૮/ર્ િી કબન સરિારી અનુદાકનત માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ શાળાના િમષચારીઓને કનિૃકિ સમયે રજાનુાં રોિડમાાં 
રૂપાાંતરનો લાભ આપિા બાબતે લેિાયેલ કનણષય બાબતે િેટલાિ પ્શ્નો ઉપકથિત િરિામાાં આિેલ હતા. જ્યાાં સુર્ી આ પ્શ્નો અાંરે્ 
નાણા કિભાર્નો પરામશષ ના િાય તયાાં સુર્ી જરૂરી થપષ્ટતા િઈ શિે તેમ ના હોિાિી કિભાર્ દ્વારા તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૮ના 
પરરપત્રિી ઉક્ત તા.૦૨-૧૧-૨૦૧૩ના પરરપત્રનો અમલ થિકર્ત િરિામાાં આિેલ હતો. આ િારણોસર િચ્ચેના િોડા સમય માટે 
કિસાંર્તતા ઉદ્ ભિેલ હતી. 

(૩) કિભાર્ના તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૯ના પરરપત્ર ક્રઃ બમશ/૧૧૨૦૧૩/૬૮/ર્ િી કબન સરિારી અનુદાકનત 
માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ શાળાઓના શૈક્ષકણિ િમષચારીઓને કનિૃકિ સમયે રજાનુાં રોિડમાાં રૂપાાંતર િરિા બાબતે જરૂરી 
સૂચનાઓ પ્કસધ્ર્ િઈ હોઈ, આ બાબતે હિે િોઈ કિસાંર્તતા રહેતી નિી. 

-------- 
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અમદાિાદ વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૨૯ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખારડયા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં અમદાિાદ જીલ્લામાાં સરિારી હોથપીટલો, સામુરહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને પ્ાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંર્, િરાર આર્ારરત અને િીઝીટીંર્ ર્ોરણે ભરિામાાં આિેલી છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પર્ારિી ઉક્ત વ્યકક્તઓને કનમણૂાંિ આપિામાાં આિેલ છે, અને 

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનાઓમાાંિી ઉક્ત પર્ાર ચુિિિામાાં આિે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૩૦-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧), (૨)   અને   (૩) પત્રિ-અ અને પત્રિ-બ સામેલ રાખેલ છે. 

(*પત્રિો સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૨૯ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં અમદાિાદ જીલ્લામાાં સરિારી હોથપીટલો, સામુરહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને પ્ાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંર્, િરાર આર્ારરત અને િીઝીટીંર્ ર્ોરણે ભરિામાાં આિેલી છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પર્ારિી ઉક્ત વ્યકક્તઓને કનમણૂાંિ આપિામાાં આિેલ છે, અને 

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પર્ાર ચુિિિામાાં આિે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૩૦-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧), (૨)   અને   (૩) *પત્રિ-અ અને *પત્રિ-બ સામેલ રાખેલ છે. 

(*પત્રિો સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

ધી ફુડ સેફ્ટી એન્દ્ડ સ્ટાન્દ્ડડષ  લાઈસન્દ્સીંગ એન્દ્ડ રજીસ્ટરેશન રેગ્યુલશેન-૨૦૧૧ સમયે રજીસ્ટડષ  થયલેા િતલખાનાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૨૭ (૦૬-૦૬-૨૦૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાિરિુાં ડલા): તા.૨૨-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ 
થયેલ સભ્ય શ્રી બળદેિજી ઠાિોરના અ.તા.પ્ર.ક્ર.૨૦૭૭ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાિિા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) અમદાિાદ, િડોદરા, રાજિોટ, સુરત, જામનર્ર અને જૂનાર્ઢ મ્યુનીસીપલ િોપોરેશન સાંચાકલત રેગ્યુલેટેડ 
િતલખાનાઓ ર્ી ફુડ સેફ્ટી એન્ડ થટાન્ડડષ  એક્ટ-૨૦૦૬ અને કનયમો અને રેગ્યુલેશન ૨૦૧૧નુાં પાલન ન િરતાાં ઈસમોને લાયસન્સો 
આપિામાાં આવ્યાાં નિી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) ઉપરોક્ત િાયદા અને ભારત સરિારના ર્ી થલોટર હાઉસ રૂલ્સ-૨૦૦૧ અન્િયે લાયસન્સ કિના િોઈ પણ 
િતલખાના ચલાિી શિાતા નિી તે હિીિત પણ સાચી છે િે િેમ, અને 

(૩) જો હા તો, લાાંબા સમયિી રે્રિાયદે ચાલતા ઉપરોક્ત િતલખાનાઓ સામે શી િાયષિાહી િરી, અને તેની 
જિાબદારી િોને સોંપાઈ છે? 

નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૦૩-૦૭-૨૦૧૯) 

(૧) હા, તે હિીિત સાચી છે. 

(૨) હિીિત સાચી છે. 

(૩) ઉપરોક્ત મ્યુકનકસપલ િોપોરેશન સાંચાકલત િતલખાનાઓ પૈિી અમદાિાદ, િડોદરા અને રાજિોટ િોપોરેશન દ્વારા 
સાંચાકલત િતલખાનાઓએ લાયસન્સ મેળિિા સાંબાંકર્ત ડેઝીગ્નેટેડ ઓફીસરને અરજી િરેલ છે. જ્યારે સુરત, જામનર્ર અને જુનાર્ઢ 
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િોપોરેશન દ્વારા સાંચાકલત િતલખાનાઓને લાયસન્સ મેળિી લેિા સુચના આપેલ છે અને તેની જિાબદારી જ ે તે િોપોરેશનના 

ડેઝીગ્નેટેડ ઓફીસરને આ િાયદા અન્િયે જિાબદારી સોંપિામાાં આિેલ છે. 
-------- 

ટાટા મોટસષ વલ.ને સરિારે ચૂિિેલ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૧૧ (૦૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) જણાિિા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ટાટા મોટસષ લી. અને રાજ્ય સરિાર િચ્ચે નેનો પ્લાન્ટ અાંરે્ના તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના ઠરાિ અન્િયે સરિારે 
ટાટા મોટસષ લી.ને તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િેટલી લોનની રિમ ક્યારે ચૂિિી, 

(૨) ટાટા મોટસષ લી. દ્વારા િરાઈ રહેલ િરારભાંર્ અાંરે્, ઠરાિ અન્િયેની ઉચ્ચ િક્ષાની મોનીટરીંર્ સકમકતએ રાજ્ય 
સરિારને ક્યારે રીપોટષ  આપ્યો, અને 

(૩) તે અન્િયે રાજ્ય સરિારે શા પર્લાાં લીર્ા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) : (૦૩-૦૭-૨૦૧૯) 

(૧) ટાટા મોટસષ લી. અને રાજ્ય સરિાર િચ્ચે નેનો પ્લાન્ટ અાંરે્ના તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના ઠરાિ અન્િયે સરિારે 
ટાટા મોટસષ લી.ને તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં નીચે મુજબ લોનની રિમ ચુિિિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ િર્ષ લોનની રિમ ચુિિેલ તારીખ સાથે (િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ તા.૧૪-૦૫-૨૦૧૩ રૂ.૧૦૬.૨૫ 

તા.૦૬-૦૭-૨૦૧૩ રૂ.૧૦૬.૨૫ 

તા.૧૨-૧૨-૨૦૧૩ રૂ.૩૦.૦૨ 

તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૪ રૂ.૯.૮૨ 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૪ રૂ.૨૦.૩૩ 

તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૪ રૂ.૭.૭૩ 

તા.૧૩-૦૨-૨૦૧૫ રૂ.૯.૧૯ 

તા.૨૫-૦૩-૨૦૧૫ રૂ.૨૨.૭૧ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ તા.૦૭-૧૨-૨૦૧૫ રૂ.૨૦.૮૯ 

તા.૧૯-૦૩-૨૦૧૬ રૂ.૨૧.૫૯ 

તા.૩૦-૦૩-૨૦૧૬ રૂ.૧૯.૫૩ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ તા.૦૭-૧૨-૨૦૧૫ રૂ.૨૦.૮૯ 

  તા.૧૯-૦૩-૨૦૧૬ રૂ.૨૧.૩૯ 

  તા.૩૦-૦૩-૨૦૧૬ રૂ.૧૯.૫૩ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ તા.૦૭-૧૦-૨૦૧૭ રૂ.૩.૮૨ 

(૨)   અને   (૩) આિો રરપોટષ  િરિામાાં આિેલ ન હોઈ પ્શ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ-૨૦૧૭ના પ્રચાર પ્રસાર માટે મોિલેલ અવધિારીના ખચષ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૪૯ (૦૭-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) જણાિિા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ િાયબ્રન્ટ રુ્જરાત ગ્લોબલ ઈન્િેથટસષ સમીટ-૨૦૧૭ના પ્ચાર અને કિદેશી 
રોિાણિારોને સમીટની પૂિષ ભૂકમિા આપિા િયા સનદી અકર્િારીઓને િયા દેશોમાાં ક્યારે મોિલિામાાં આવ્યા, અને 

(૨) કિદેશ જતા આ અકર્િારીઓને સરિારે પ્લેન ટીિીટ, િીઝા, મેડીક્લેઈમ, દૈકનિ ભથ્િા, રહેિા જમિા તિા અન્ય 
ખચાષઓ પેટે િેટલી રિમનો ખચષ િરેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) : (૧૩-૦૬-૨૦૧૯) 
(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ િાયબ્રન્ટ રુ્જરાત ગ્લોબલ ઈન્િેથટસષ સમીટ-૨૦૧૭ના પ્ચાર અને કિદેશી 

રોિાણિારોને સમીટની પૂિષભૂકમિા આપિા અાંરે્ જ ેસનદી અકર્િારીઓને કિકિર્ દેશોમાાં મોિલિામાાં આિેલ તેની કિર્ત નીચે મુજબ છે. 
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ક્રમ અવધિારીનુાં નામ દેશ તારીખ 

૧. શ્રી પાંિજ િુમાર, આઈએએસ મેનેકજાંર્ રડરેક્ટર  
રુ્જરાત રાજ્ય માર્ષ િાહવ્યિહાર કનર્મ 

ઓથટરે કલયા ૧-૮-૨૦૧૬ િી 
૫-૮-૨૦૧૬ 

૨. શ્રીમતી મમતા િમાષ, આઈએએસ ઉદ્યોર્ િકમશનર ઈઝરાયેલ 
યુ.િે. 

૧-૮-૨૦૧૬ િી 
૯-૮-૨૦૧૬ 

૩. િુ.એસ.અપષણા, આઈએએસ 
માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રીના અર્ષ સકચિ 

રકશયા, પોલેન્ડ, નેર્રલેન્ડ ૫-૯-૨૦૧૬ િી 
૧૩-૯-૨૦૧૬ 

૪. શ્રી એસ.જ.ેહૈદર, આઈએએસ  
અગ્ર સકચિ 
પ્િાસન 

ઓમાન 
યુએઈ 

૪-૯-૨૦૧૬ િી 
૮-૯-૨૦૧૬ 

૫. શ્રી એમ.િે.દાસ 
અગ્ર સકચિ 
અન્ન અને નાર્રરિ પુરિઠા અને િન્્યુમર એફેસષ 

જાપાન 
દકક્ષણ િોરીયા 

૧૭-૧૦-૨૦૧૬ િી 
૨૧-૧૦-૨૦૧૬ 

૬. શ્રી ભરતલાલ, આઈએફએસ 
રેકસડેન્ટ િકમશનર, નિી રદલ્હી 

િેનેડા 
યુએસએ 
(ઈથટિોથટ) 

૬-૯-૨૦૧૬ િી 
૧૬-૯-૨૦૧૬ 

૭. શ્રી ર્નાંજય રરિેદી, આઈએએસ 
સકચિ, કિજ્ઞાન અને પ્ૌદ્યોકર્િી કિભાર્ 

યુએસએ 
(િેથટ િોથટ) 

૧૨-૯-૨૦૧૬ િી 
૧૬-૯-૨૦૧૬ 

૮. શ્રી પી.િે.પરમાર, આઈએએસ 
અગ્ર સકચિ, શહેરી કિિાસ કિભાર્ 

દકક્ષણ આરિિા 
િેન્યા 

૧૨-૯-૨૦૧૬ િી 
૧૬-૯-૨૦૧૬ 

૯. શ્રી એલ.ચાાંર્ો, આઈએએસ 
અગ્ર સકચિ 
પ્ાિકમિ અને માધ્યકમિ કશક્ષણ 

િાન્સ 
જમષની 

૨૬-૯-૨૦૧૬ િી 
૧-૧૦-૨૦૧૬ 

૧૦. ડૉ.રાજીિ િુમાર રુ્પ્તા, આઈએએસ 
અગ્ર સકચિ 
શ્રમ અને રોજર્ાર કિભાર્ 

સાઉદી અરેકબયા 
િુિૈત, િતાર 

૩-૧૦-૨૦૧૬ િી 
૧૦-૧૦-૨૦૧૬ 

૧૧. શ્રી અકિની િુમાર, આઈએએસ 
માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રીના સકચિ 

કસાંર્ાપોર 
તાઈિાન 

૬-૧૦-૨૦૧૬ િી 
૧૨-૧૨-૨૦૧૬ 

૧૨. શ્રી રૂપિાંત કસાંઘ, આઈએએસ 
મેનેકજાંર્ રડરેક્ટર 
રુ્જરાત ઈન્ફમેરટક્સ કલ. 

તાઈિાન ૬-૧૦-૨૦૧૬ િી 
૦૮-૧૦-૨૦૧૬ 

૧૩. શ્રી સાંજય પ્સાદ, આઈએએસ 

અગ્ર સકચિ 
િૃકર્ અને સહિાર કિભાર્ 

ચાઈના 

હોંર્ િોંર્ 

૧૭-૧૦-૨૦૧૬ િી 

૨૧-૧૦-૨૦૧૬ 

(૨) કિદેશ જતા આ અકર્િારીઓને સરિારે રટકિટ, કિઝા, મેડીક્લેઈમ, દૈકનિ ભથ્િા, રહેિા-જમિા પેટે િુલ 
રૂા.૭૨,૩૬,૭૦૯.૦૦નો ખચષ િરેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં ટર ાન્દ્સપોટષ  ઇક્િીપમેન્દ્ટ અને પાટષસ ગુ્રપમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૦૦ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખારડયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) 
જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં એમએસએમઇ એન્ટરપ્ાઇઝમાાં ટર ાન્સપોટષ  
ઇક્િીપમેન્ટ અને પાટષસ ગ્રુપમાાં િેટલુાં મૂડીરોિાણ આવ્યુાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્): (૨૦-૦૬-૨૦૧૯) 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં એમએસએમઇ એન્ટરપ્ાઇઝમાાં ટર ાન્સપોટષ  
ઇક્િીપમેન્ટ અને પાટષસ ગ્રુપમાાં નીચે મુજબ મૂડીરોિાણ આિેલ છે. 
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ક્રમ સમગાળો રોિાણ (રૂ.િરોડ) 

૧ જાન્યુ.-૧૪ િી ડીસે.-૧૪ ૩૮ 

૨ જાન્યુ.-૧૫ િી ડીસે.-૧૫ ૮૦ 

૩ જાન્યુ.-૧૬ િી ડીસે.-૧૬ ૩૩ 

૪ જાન્યુ.-૧૭ િી ડીસે.-૧૭ ૬૦ 

૫ જાન્યુ.-૧૮ િી ડીસે.-૧૮ ૭૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં અથષ-મુિીંગ મશીનરી સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૦૨ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખારડયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) 

જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં અિષ-મુિીંર્ મશીનરી સેક્ટરમાાં િેટલુાં મૂડીરોિાણ 

આવ્યુાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) : (૨૧-૦૬-૨૦૧૯) 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં એટલે િે તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૪ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુર્ીના 

સમયર્ાળા દરમ્યાન રાજ્યમાાં અિષ-મુિીંર્ મશીનરી સેક્ટરમાાં િોઇ મૂડી રોિાણ િયેલ નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં િેમીિલ સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૪૪ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંર્રોળ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) જણાિિા 

િૃપા િરશે િે.- 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં િેમીિલ સેક્ટરમાાં િેટલુાં મૂડીરોિાણ આવ્યુાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) : (૨૧-૦૬-૨૦૧૯) 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં િેમીિલ સેક્ટરમાાં છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં આિેલ મૂડીરોિાણની િર્ષિાર મારહતી 

નીચે િોષ્ટિ મુજબ છે. 

ક્રમ િર્ષ (િેલેન્દ્ડર િર્ષ) મૂડીરોિાણ (રૂ.િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ ૨૯૫.૦૦ 

૨ ૨૦૧૫ ૧૪૮૭.૦૦ 

૩ ૨૦૧૬ ૨૪૮૯.૦૦ 

૪ ૨૦૧૭ ૨૦૨૭.૮૪ 

૫ ૨૦૧૮ ૧૭૧૪.૦૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં ફોટોગ્રાફી રો ફીલ્મ એન્દ્ડ પેપર સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૬૭ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) જણાિિા 

િૃપા િરશે િે.- 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં ફોટોગ્રાફી રો ફીલ્મ એન્ડ પેપર સેક્ટરમાાં િેટલુાં 

મૂડીરોિારણ આવ્યુાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) : (૨૧-૦૬-૨૦૧૯) 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં ફોટોગ્રાફી રો ફીલ્મ એન્ડ પેપર સેક્ટરમાાં નીચે મુજબ 

મૂડીરોિાણ આિેલ છે. 
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ક્રમ િર્ષ  મૂડીરોિાણ (રૂ.િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ ૨૯૫.૦૦ 

૨ ૨૦૧૫ ૩૧૮.૦૦ 

૩ ૨૦૧૬ ૪૭૯.૦૦ 

૪ ૨૦૧૭ ૪૧૦.૦૦ 

૫ ૨૦૧૮ ૨૯૧.૦૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં ફરમેન્દ્ટેશન ઇન્દ્ડસ્ટર ીઝ સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૨૨ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) જણાિિા 
િૃપા િરશે િે.- 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં ફેરમેન્ટેશન ઇન્ડથટર ીઝ સેક્ટરમાાં િેટલુાં મૂડીરોિાણ 
આવ્યુાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) : (૧૩-૦૬-૨૦૧૯) 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં એટલે િે તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૪ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુર્ીના 
સમયર્ાળા દરમ્યાન રાજ્યમાાં ફેરમેન્ટેશન ઇન્ડથટર ીઝ સેક્ટરમાાં લાજષ પ્ોજકે્ટમાાં મૂડીરોિાણ આિેલ નિી તેમજ એમએસએમઇ 
સેક્ટરમાાં ફરમેન્ટેશન એિ િચર્ાળાની પ્રક્રયા હોઇ મારહતી આપી શિાય તેમ નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં સીરામીક્સ સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૩૪ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) જણાિિા 

િૃપા િરશે િે.- 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર સીરામીક્સ સેક્ટરમાાં િેટલુાં મૂડીરોિારણ આવ્યુાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) : (૨૧-૦૬-૨૦૧૯) 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં સીરામીક્સ સેક્ટરમાાં છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં આિેલ મૂડીરોિાણની િર્ષિાર મારહતી 
નીચેના િોષ્ટિ મુજબ છે. 

ક્રમ િર્ષ (િેલેન્દ્ડર િર્ષ) મૂડીરોિાણ (રૂ.િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ ૯૭૫ 

૨ ૨૦૧૫ ૨૧૩૪ 

૩ ૨૦૧૬ ૪૪૨૫.૭૧ 

૪ ૨૦૧૭ ૨૭૬૭.૧૬ 

૫ ૨૦૧૮ ૧૧૨૧ 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર શુધ્ધ પીિાનુાં પાણી આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૨૩ (૦૩-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાિિા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાિાર િેટલા ર્ામોમાાં થિાકનિ સોસષિી પીિાલાયિ પાણી મળતુાં 
નિી, અને 

(૨) આિા ર્ામોને શુધ્ર્ પીિાનુાં પાણી મળી રહે તે માટે સરિારે શાાં પર્લા લીર્ા ? 

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૭-૨૦૧૯) 

(૧) રાજ્યમાાં ૧૨૯૫૦ ર્ામોમાાં થિાકનિ સોસષમાાં પીિાલાયિ પાણીનો ઓછો જથ્િો હોિાનાાં િારણે આ ર્ામો રાજ્ય 
વ્યાપી પાણી પુરિઠા ગ્રીડનાાં માધ્યમિી જોડાયેલ છે. તે પૈિી ૮૯૭૬ ર્ામો નમષદા આર્ારીત છે અને બાિીનાાં ૩૯૭૪ ર્ામો અન્ય 
થિાકનિ સોસષ આર્ારીત છે. 
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(૨) રુ્જરાત સરિારે રાજ્યવ્યાપી પાણી પુરિઠા ગ્રીડ દ્વારા ૧૨૯૫૦ ર્ામો જોડાણ િરેલ છે. તે િિી દૈકનિ ૩૦૦ િરોડ 

લીટર પાણી પુરૂ પાડિામાાં આિે છે. ૨૮૪૨ ર્ામોનો સમાિેશ િરતી ૨૭ મુખ્ય જુિ પાણી પુરિઠા યોજનાઓના િામો પ્ર્કતમાાં છે. 

રાજ્યમાાં બાિી રહેલા ર્ામોને પુરતુાં પીિાલાયિ પાણી મળી રહે તેનુાં તબક્કાિાર આયોજન િરિામાાં આિશે. 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ઈવન્દ્દરા આિાસ યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૯૭ (૦૩-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાિિા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર કજલ્લાિાર ઈકન્દરા આિાસ યોજના હેઠળ િેટલા 
આિાસો માંજૂર િરિામાાં આવ્યા અને િેટલા પૂણષ િયા, 

(૨) આ માટે ઉિત કથિકતએ િર્ષિાર, કજલ્લાિાર િુલ િેટલો ખચષ િયો, અને 

(૩) બાિી રહેલ આિાસો ક્યારે પૂણષ િરિામાાં આિશે ? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ઈકન્દરા આિાસ યોજનામાાં માંજૂર િરેલ આિાસો અને પૂણષ િરેલ આિાસોની 
કિર્તો નીચે મુજબ છે. 

િર્ષ માંજૂર િરેલ આિાસો પૂણષ િરેલ આિાસો 

૨૦૧૩-૧૪ ૯૯૪૨૨ ૬૨૮૭૦ 

૨૦૧૪-૧૫ ૩૧૫૦૬ ૧૯૬૯૦ 

૨૦૧૫-૧૬ ૨૮૨૬૩ ૧૬૫૭૭ 

૨૦૧૬-૧૭ ૩૩૦૭૫ ૩૩૦૭૫ 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૪૨૨ ૧૦૪૨૨ 

 કજલ્લાિાર અને િર્ષિાર કિર્તો આ સાિે સામલ *પત્રિ-૧ િી ૫ મુજબ છે. 

(૨) ઉિત કથિકતએ િર્ષિાર ખચષ નીચે મુજબ છે. 

િર્ષ િુલ ખચષ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૩-૧૪ ૪૪૬૩૧.૨૩ 

૨૦૧૪-૧૫ ૩૨૭૦૯.૩૫ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૭૫૫૭.૦૮ 

૨૦૧૬-૧૭ ૧૬૩૪૪.૩૪ 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૫૪૫૭.૫૨ 

િુલ ૧૨૬૬૯૯.૫૧૩ 

 કજલ્લાિાર ખચષની કિર્તો આ સાિે સામેલ *પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) ઉિત બાિી રહેલ આિાસોની િામર્ીરી સતિરે પૂણષ િરિામાાં આિશે. ઈકન્દરા આિાસ યોજનાની ર્ાઈડલાઈન 
મુજબ લાભાિીએ આિાસ જાતે બાાંર્િાનુાં હોય છે. આિી આિાસોનુાં બાાંર્િામ લાભાિી દ્વારા આર્ળ િર્ારાતા પૂણષ િરિામાાં આિશે. 

(*પત્રિો સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્સ્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૫૦ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં અમદાિાદ કજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીિાર તપાસ િરિામાાં આિી, 

(૨) ઉિત તપાસણી દરકમયાન િઈ બાબતોની તપાસ િરિામાાં આિી, 



14 

(૩) ઉિત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા પ્િારની રે્રરીકતઓ ધ્યાને આિી, અને 

(૪) ત ેઅન્િયે શાાં પર્લાાં લેિામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧)  

ક્રમ તપાસણી િરેલ િચેરીનુાં નામ િેટલીિાર તપાસણી િરી 

૧ િલેિટર િચેરી, અમદાિાદ િર્ષ-૧/૨૦૧૫,૧/૨૦૧૭ ૨ 

૨ પ્ાાંત િચેરી, કિરમર્ામ િર્ષ-૭/૨૦૧૫ ૧ 

૩ પ્ાાંત િચેરી, અમદાિાદ (પશ્ચકમ) િર્ષ-૬/૨૦૧૫ ૧ 

૪ પ્ાાંત િચેરી, સાણાંદ િર્ષ-૧૦/૨૦૧૩, ૨/૨૦૧૭ ૨ 

૫ પ્ાાંત િચેરી, દશક્રોઈ િર્ષ-૧૧/૨૦૧૩, ૭/૨૦૧૭ ૨ 

૬ પ્ાાંત િચેરી, ર્ોળિા િર્ષ-૦૬/૨૦૧૪, ૧૦/૨૦૧૭ ૨ 

૭ પ્ાાંત િચેરી, ર્ાંરુ્િા િર્ષ-૦૮/૨૦૧૪, ૯/૨૦૧૭ ૨ 

૮ સીટી ડેપ્યુટી િલેિટર (ઈથટ), અમદાિાદ િર્ષ-૦૬/૨૦૧૬ ૧ 

૯ નાયબ િલેિટરશ્રી (બીનખેતી) અમદાિાદ િર્ષ-૧૦/૨૦૧૩, ૮/૨૦૧૪, ૯/૨૦૧૫, 
૧/૨૦૧૭, ૩/૨૦૧૮ 

૫ 

૧૦ ખાસ જમીન સાંપાદન અકર્િારીશ્રી, નમષદા યોજના એિમ-૧, ર્ાંરુ્િા િર્ષ-૦૫/૨૦૧૪ ૧ 

૧૧ િર્ારાના ખાસ જમીન સાંપાદન અકર્િારીશ્રી, અમદાિાદ િર્ષ-૦૮/૨૦૧૫ ૧ 

૧૨ મામલતદાર િચેરી, સાણાંદ ૧૨/૨૦૧૫, ૨/૨૦૧૬ ૨ 

૧૩ મામલતદાર િચેરી, બાિળા ૨/૨૦૧૫, ૫/૨૦૧૮ ૨ 

૧૪ મામલતદાર િચેરી, માાંડલ િર્ષ-૪/૨૦૧૫ ૧ 

૧૫ મામલતદાર િચેરી, ર્ોળિા િર્ષ-૯/૨૦૧૬ ૧ 

૧૬ મામલતદાર િચેરી, દેત્રોજ િર્ષ-૧/૨૦૧૪,  ૧/૨૦૧૬ ૨ 

૧૭ મામલતદાર િચેરી, ર્ાંરુ્િા િર્ષ-૨/૨૦૧૮ ૧ 

૧૮ મામલતદાર િચેરી, કિરમર્ામ િર્ષ-૦૮/૨૦૧૪ ૧ 

૧૯ મામલતદાર િચેરી, દસક્રોઈ િર્ષ-૧૨/૨૦૧૪ ૧ 

૨૦ મામલતદાર િચેરી, ર્ોલેરા, ૧૦/૨૦૧૬ ૧ 

૨૧ કજલ્લા પાંચાયત િચેરી, અમદાિાદ િર્ષ-૧/૨૦૧૫, ૪/૨૦૧૭ ૨ 

૨૨ તાલુિા પાંચાયત િચેરી, સાણાંદ િર્ષ-૧૨/૨૦૧૫ ૧ 

૨૩ તાલુિા પાંચાયત િચેરી, દેત્રોજ િર્ષ-૧/૨૦૧૬ ૧ 

૨૪ તાલુિા પાંચાયત િચેરી, માાંડલ િર્ષ-૪/૨૦૧૫ ૧ 

૨૫ તાલુિા પાંચાયત િચેરી, ર્ોળિા િર્ષ-૯/૨૦૧૬ ૧ 

૨૬ તાલુિા પાંચાયત િચેરી, ર્ાંરુ્િા િર્ષ-૨/૨૦૧૮ ૧ 

૨૭ તાલુિા પાંચાયત િચેરી, કિરમર્ામ િર્ષ-૦૮/૨૦૧૪ ૧ 

૨૮ તાલુિા પાંચાયત િચેરી, દસક્રોઈ િર્ષ-૧૨/૨૦૧૪ ૧ 

૨૯ તાલુિા પાંચાયત િચેરી, બાિળા િર્ષ-૦૨/૨૦૧૫ ૧ 

૩૦ તાલુિા પાંચાયત િચેરી, ર્ોલેરા િર્ષ-૧૦/૨૦૧૬ ૧ 

(૨) ઈન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 

િયેલ પ્શ્નાિલીમાાં જણાિેલ બાબતોની તપાસ િરિામાાં આિી જનેી કિર્ત આ સાિે સામેલ *પરરકશષ્ટ-૧ િી ૭ માાં દશાષિેલ છે. 

(૩) િલેિટર િચેરી-૨, પ્ાાંત િચેરી-૧૧, કબનખેતી એમિ-૫, ખાસ જમીન સાંપાદન અકર્િારીશ્રી-૨, મામલતદાર 
િચેરી-૧૨ કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૨ તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૯  ની તપાસણી દરકમયાન િહીિટી ક્ષકતઓ િેસના કનિાલની 
િામર્ીરીમાાં કિલાંબ તિા િાયષપધ્ર્કતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુિત િાયષિાહી િરિામાાં આિતી હોિાની બાબત ધ્યાનમાાં આિેલ 
છે. 

(૪) ૧. ક્ષકતઓ અન્િયે િહીિટી બાબતોમાાં જરૂરી સુર્ારાઓ િરિાની સુચનાઓ આપિામાાં આિેલ છે. 

 ૨. કનયત િાયષિાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકિષ્યમાાં િાળજી લેિાની સુચનાઓ આપિામાાં આિેલ છે. 
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 ૩. ક્ષકત નોંર્ના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકર્ત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ર્ણિામાાં આિેલ છે. બાિી રહેલ 

પૂતષતા માટે િલેિટરશ્રી તિા પ્ાાંત અકર્િારીશ્રીઓને અર્ષ સરિારી પત્રો દ્વારા પ્સાંર્ોપાત ધ્યાન દોરિામાાં આિેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંર્ 
િખતે જરૂરી સુચનાઓ/માર્ષદશષન આપિામાાં આિેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 
-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્સ્પેિશન િવમશ્નર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૮૬ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં દેિભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા 
િઈ િચેરીની િેટલીિાર તપાસ િરિામાાં આિી, 

(૨) ઉિત તપાસણી દરકમયાન િઈ બાબતોની તપાસ િરિામાાં આિી, 

(૩) ઉિત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા પ્િારની રે્રરીકતઓ ધ્યાને આિી, અને 

(૪) ત ેઅન્િયે શાાં પર્લાાં લેિામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 

િયેલ પ્શ્નાિલીમાાં જણાિેલ બાબતોની તપાસ િરિામાાં આિી જનેી કિર્ત આ સાિે સામેલ *પરરકશષ્ટ-૧ િી ૫ માાં દશાષિેલ છે. 

(૩) િલેિટર િચેરી-૩, પ્ાાંત િચેરી-૩, મામલતદાર િચેરી-૫, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૩ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૪  ની તપાસણી દરકમયાન િહીિટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામર્ીરીમાાં કિલાંબ તિા િાયષપધ્ર્કતમાાં િયેલ સામાન્ય 
ત્રુટી-ક્ષકતયુિત િાયષિાહી િરિામાાં આિતી હોિાની બાબત ધ્યાનમાાં આિેલ છે. 

(૪) ૧. ક્ષકતઓ અન્િયે િહીિટી બાબતોમાાં જરૂરી સુર્ારાઓ િરિાની સુચનાઓ આપિામાાં આિેલ છે. 

 ૨. કનયત િાયષિાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકિષ્યમાાં િાળજી લેિાની સુચનાઓ આપિામાાં આિેલ છે. 

 ૩. ક્ષકત નોંર્ના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકર્ત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ર્ણિામાાં આિેલ છે. બાિી રહેલ 
પૂતષતા માટે િલેિટરશ્રી તિા પ્ાાંત અકર્િારીશ્રીઓને અર્ષ સરિારી પત્રો દ્વારા પ્સાંર્ોપાત ધ્યાન દોરિામાાં આિેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંર્ 
િખતે જરૂરી સુચનાઓ/માર્ષદશષન આપિામાાં આિેલ છે. 

(*પત્રિ અને પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૭૬ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) ગેનીબેન ઠાિોર (િાિ): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) 
જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં કજલ્લાિાર રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ માંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૦૨-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧) રાજ્ય કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(૨) રાજ્ય કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(૩) રાજ્ય કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પત્રિો સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
-------- 
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પોરબાંદર વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૩૫૪ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોર્પુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ 
અને મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર પોરબાંદર કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૦-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં પોરબાંદર કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 

*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પત્રિ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૩૮૧ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અાંબરીર્ ડેર (રાજુલા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) 
જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર અમરેલી કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં અમરેલી કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 
*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પત્રિ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૧૪ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ 

અને મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર દાહોદ કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 

હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં દાહોદ કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 

*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પત્રિ/પરરકશષ્ટ/િોષ્ટિ/ટેબલ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 
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છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૧૭ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ 
પાંચાયત હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય 

કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પત્રિ/પરરકશષ્ટ/િોષ્ટિ/ટેબલ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૨૨ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર િડોદરા કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િડોદરા કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 
*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

નમષદા વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૨૯ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 

મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર નમષદા કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 

હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં નમષદા કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 

*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 
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ભરૂચ વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૩૩ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર ભરૂચ કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં ભરૂચ કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 

*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

સુરત વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૩૫ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડિી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર સુરત કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં સુરત કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 
*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૪૪ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંર્): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 

મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર ડાાંર્ કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 

હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં ડાાંર્ કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 

*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 
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નિસારી વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૪૮ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (િાાંસદા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર નિસારી કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં નિસારી કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 

*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

િલસાડ વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૫૦ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર િલસાડ કજલ્લામાાં રાજ્ય ર્ોરી માર્ો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ ક્યા રથતાને સુર્ારિા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપિામાાં આિી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાિાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાિાર િેટલો ખચષ િરિામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન): (૧૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િલસાડ કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કિર્ત રાજ્ય કિભાર્ 
*પરરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કિભાર્ *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

મોરબી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૧૮ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) 

જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર મોરબી કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન ગ્રામ્ય 

માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 
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રાજિોટ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૨૪ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી લવલત િસોયા (ર્ોરાજી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન ગ્રામ્ય 
માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

જામનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૨૭ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસકડયા (િાલાિડ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ 
અને મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર જામનર્ર કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન ગ્રામ્ય 
માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૩૧ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોર્પુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ 
અને મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર દેિભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન 
ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૬-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 
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જુનાગઢ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૩૭ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ભીખાભાઈ જોશી (જુનાર્ઢ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર જુનાર્ઢ કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન ગ્રામ્ય 
માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૬-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૪૦ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી હર્ષદિુમાર રીબડીયા (કિસાિદર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ 
અને મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર પોરબાંદર કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન ગ્રામ્ય 
માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૬-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૪૭ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ 
અને મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર ર્ીર સોમનાિ કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન 
ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૦-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 
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અમરેલી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૬૦ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અાંબરીર્ભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર અમરેલી કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન ગ્રામ્ય 
માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૬-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

નમષદા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૧૧ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર નમષદા કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન ગ્રામ્ય 
માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૧૨ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર ભરૂચ કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન ગ્રામ્ય 
માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૨-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 
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િલસાડ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય ય માગબ બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૩૦ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર િલસાડ કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નિીન ગ્રામ્ય 
માર્ો બનાિિાની દરખાથતો િયેલ છે, 

(૨) તે અન્િયે ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિામાાં આિી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નિીન ગ્રામ્ય માર્ો બનાિિાની માંજૂરી આપિાની બાિી છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૪-૪-૨૦૧૯) 

(૧) *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્િયે જરૂરીયાત િાળા *પરરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 
-------- 

માટી-મેટલ-નાળા સાથેના રસ્તાઓ પાિા બનાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૬૩ (૧૨-૦૨-૨૦૧૯) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને 
મિાન) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૧-૨૦૧૯ની કથિકતએ છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં છેલ્લા બે િર્ષમાાં િર્ષિાર માટી-મેટલ-નાળા સાિેના ક્યા 
ક્યા િાચા રથતાઓને પાિા રથતા બનાિિાની િેટલી રજૂઆત/માાંર્ણી સરિારને મળી, 

(૨) આ રથતાઓને પાિા ડામરના બનાિિા માટે િેટલા ખચષનો અાંદાજ છે, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ શી િાયષિાહી િરિામાાં આિી ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ષ અને મિાન) : (૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) અને (૨)  *પરરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૩)   જરૂરીયાત મુજબના ૫૩ (ત્રેપન) િામોને માંજુરી આપિામાાં આિેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 
-------- 

રાજ્યમાાં સરિારી અને ખાનગી િતલખાના પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૫૩ (૨૭-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી માંહમદ જાિીદ પીરજાદા (િાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી 
કિિાસ) જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં પરિાના ર્રાિતા િેટલા સરિારી અને િેટલા ખાનર્ી િતલખાના છે, 

(૨) િતલખાનાાં િાર દરરોજ-અઠિારડિ અને માકસિ િેટલા પશુઓની િતલ િરિાનાાં પરિાનાાં આપિામાાં આવ્યા છે, 
અને 

(૩) િયા પ્િારનાાં અને િયા િર્ષના પશુઓની િતલની છુટ આપિામાાં આિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કિિાસ) : (૦૩-૦૭-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં નીચે મુજબ પરિાના ર્રાિતા િતલખાનાઓ છે. 

 સરિારી િતલખાનાની સાંખ્યા ખાનગી િતલખાનાની સાંખ્યા િુલ 

(૧) (૨) (૩) (૪) 

મહાનર્રપાકલિા કિથતાર ૦૭ - ૦૭ 

નર્રપાકલિા કિથતાર ૦૮ ૦૩ ૧૧ 

િુલ ૧૫ ૦૩ ૧૮ 
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(૨)  

િતલખાનાનુાં સ્થળ 
િતલખાનાની 

સાંખ્યા 

માંજુર િિોટા 

રીમાિષસ દૈવનિ 
િતલ 

અઠિાકડિ 
િતલ 

માવસિ 
િતલ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

અમદાિાદ મ.ન.પા. ૦૧ -- ૨૧૨ --  

સુરત મ.ન.પા. ૦૨ -- ૧૦૧ -- સબાતપુરા-૧૦૦ રાાંદરે-૦૧ અઠિારડિ 
િતલ 

િડોદરા મ.ન.પા. ૦૧ -- -- -- િિોટા નક્કી િયેલ નિી. 

રાજિોટ મ.ન.પા. ૦૧ -- ૪૦ --  

જામનર્ર મ.ન.પા. -- -- -- --  

ભાિનર્ર મ.ન.પા. ૦૧ -- -- -- ૧ િતલખાનુાં છે, જ ેહાલમાાં બાંર્ છે. 

જૂનાર્ઢ મ.ન.પા. ૦૧ -- -- -- ૧ િતલખાનુાં છે, જ ેહાલમાાં બાંર્ છે. 

ર્ાાંર્ીનર્ર મ.ન.પા. -- -- -- --  

માાંડિી (િચ્છ) ૦૧ ૫ િી ૭ -- --  

રાણાિાિ (કજ.પોરબાંદર) ૦૧ ૩ િી ૪ -- --  

િુકતયાણા (પોરબાંદર) ૦૪ ૦૨ -- --  

ખાંભાત (આણાંદ) ૦૧ ૦ ૧૦૧ --  

માાંર્રોળ (જુનાર્ઢ) ૦૨ ૦૧ ૦૭ ૩૦  

િાાંિાનેર (મોરબી) ૦૧ -- -- ૨૦  

આણાંદ ૦૧ -- -- -- ૧ િતલખાનુાં છે, જ ેહાલમાાં બાંર્ છે. 

િુલ ૧૮     

(૩) 

િતલખાનાનુાં સ્થળ િતલખાનાની સાંખ્યા પશુઓના પ્રિાર અને િગષ 

(૧) (૨) (૩) 

અમદાિાદ મ.ન.પા. ૦૧ નાના તિા મોટા પશુ 

સુરત મ.ન.પા. ૦૨ નાના તિા મોટા પશુ 

િડોદરા મ.ન.પા. ૦૧ નાના પશુ 

રાજિોટ મ.ન.પા. ૦૧ મોટા પશુ 

જામનર્ર મ.ન.પા. -- -- 

ભાિનર્ર મ.ન.પા. ૦૧ િતલખાનુાં બાંર્ છે. 

જૂનાર્ઢ મ.ન.પા. ૦૧ િતલખાનુાં બાંર્ છે. 

ર્ાાંર્ીનર્ર મ.ન.પા. -- -- 

માાંડિી (િચ્છ) ૦૧ નાના પશુ 

રાણાિાિ (કજ.પોરબાંદર) ૦૧ નાના પશુ 

િુકતયાણા (પોરબાંદર) ૦૪ નાના પશુ 

ખાંભાત (આણાંદ) ૦૧ નાના પશુ 

માાંર્રોળ (જુનાર્ઢ) ૦૨ ભેંસ/પાડા 

િાાંિાનેર (મોરબી) ૦૧ નાના પશુ 

આણાંદ ૦૧ િતલખાનુાં બાંર્ છે. 

િુલ ૧૮  

-------- 
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રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર વિજતાંત્રની બેદરિારીને િારણે મૃત્યુ 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૮૨ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અાંબરીર્ ડેર (રાજુલા): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાિાર ખુલ્લા િીજ િાયર તિા િીજ સપ્લાયના 
ખામી ભરેલા ઈલેિટર ીિ સાર્નોને લીરે્ તેમજ િીજતાંત્રની બેદરિારીને િારણે િેટલા નાર્રરિો અને પ્ાણીઓ મૃતયુ પામ્યા અને ર્ાંભીર 
રીતે ઈજાગ્રથત બન્યા, 

(૨) આ બાબતે િીજ િાંપનીઓ તિા જટેિોના િેટલા જિાબદારો સામે શી િાયષિાહી િરિામાાં આિી, 

(૩) ઉિત સમયર્ાળામાાં બેદરિાર રહેલા િમષચારી/અકર્િારી સામે પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરિામાાં આિી, 

(૪) અસરગ્રથતોને િળતર પેટે િેટલી રિમ ચૂિિિામાાં આિી અને િેટલી બાિી છે, અને  

(૫) બાિી રહેલી િળતરની રિમ ક્યાાં સુર્ીમાાં ચૂિિિામાાં આિનાર છે? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી  : (૦૩-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧) િીજ પ્િહન અને િીજ કિતરણ જાહેર જનતાને થપશષતી એિી બાબત છે િે, િીજ તાંત્રના િાબૂ બહારના સાંજોર્ો 
જિેા િે િાિાઝોડુાં , િરસાદ િે પિનની િરુ્ ર્કતને િારણે િીજ અિથમાતો િતા હોય છે. અત્રે એ ઉલે્લખનીય છે િે, ખુલ્લા િીજ િાયરોના 
િારણે અિથમાત િતા નિી. પરાંતુ િુદરતી આફતો/આિકથમિ સાંજોર્ો જિેા િે િાાંભલા િે ટર ાન્સફોમષર સેન્ટર સાિે િાહનો ટિરાિિાના 
િારણે, એલ.ટી. લાઈનમાાં રે્રિાયદેસર હુિીંર્ને િારણે, ખુલ્લા િીજ િાયરને િયેલ નુિશાનના પ્તયક્ષ િે પરોક્ષ રીતે સાંપિષમાાં 
આિિાિી નાર્રરિો અને પ્ાણીઓના મૃતયુ િતા હોય છે. િેટલીિિાર િીજ પુરિઠાના સાર્નો જિેા િે, ટર ાન્સફોમષર સેન્ટર અને 
ઈથયુલેટરમાાં િરસાદ તિા અન્ય િારણોસર અિષ લીિેજ િિાિી અને ડેમેજ િિાિી પણ અિથમાતો િતા હોય છે. એ સાંજોર્ોમાાં 
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં રાજ્યમાાં નાર્રરિોના િુલ ૧૧૮૦ અને પ્ાણીઓના િુલ ૨૫૬૭ પ્ાણઘાતિ 
અિથમાત િયા હતા. કજલ્લાિાર અને િર્ષિાર કિર્તો *પત્રિ "અ" મુજબ છે. 

નોંધઃ- અિથમાત અાંરે્ની કિર્તો નાણાકિય િર્ષ મુજબ કનભાિિામાાં આિતી હોઈ, તે મુજબ ૫ િર્ષ અને ૬ માસની કિર્તો 
રજૂ િરેલ છે. 

(૨) સામાન્ય રીતે અિથમાતોના આિા કિથસામાાં િાબૂ બહારના આિકથમિ સાંજોર્ોમાાં અિિા અિથમાતનો ભોર્ 
બનનારની પોતાની ભૂલના લીર્ે અિથમાતો િયેલ હોય તો કશક્ષા િરિાનો પ્શ્ન ઉપકથિત િતો નિી. આમ છતાાં, અિથમાતોના આિા 
કિથસામાાં પૂરતી તપાસ િયાષ બાદ, જ ેતે જિાબદાર સામે કશથતભાંર્ની િાયષિાહી હાિ ર્રિામાાં આિે છે. િીજ િાંપનીઓ દ્વારા િરિામાાં 

આિેલ િાયષિાહીની કિર્તો આ સાિે  *પત્રિ-બ મુજબ છે. 

(૩) જિાબદારી પુરિાર િયેલા કિથસાઓમાાં ખાતાિીય િાયષિાહી િરિામાાં આિતી હોઈ, પોલીસ ફરરયાદ દાખલ 
િરિામાાં આિેલ નિી. 

(૪) િળતર ચૂિિણીની પાત્રતા ર્રાિતા અસરગ્રથત વ્યકિતઓના કિથસાઓમાાં મુખ્ય કિદુ્યત કનરીક્ષિના અહેિાલ, 
બાઈનાંદા િેસની માર્ષદકશષિા િરે્રે પાસાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને અને પ્ાણીઓના કિથસામાાં જી.યુ.િી.એન.એલ.ના માર્ષદશષિ સિષ યુલર 
મુજબ રિમ ચૂિિિામાાં આિતી હોય છે. ગ્રાહિોના આાંતરીિ િાયરીંર્ િે ઈલેિટર ીિ સાર્નોના િારણે તેમના મિાનમાાં િતાાં અિથમાતોમાાં 
િીજ િાંપનીની િોઈ  જિાબદારી રહેતી ન હોઈ, િળતર આપિાનુાં િતુાં નિી. તદ્દનુસાર, તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ 
અસરગ્રથતોને ચૂિિાયેલ િળતર અને બાિી રહેતા કિથસાઓની કજલ્લાિાર અને િર્ષિાર કિર્તો *પત્રિ "િ" મુજબ છે. 

(૫) ઉિત કથિકતએ િળતર ચૂિિિા પાત્ર બાિી રહેતા અસરગ્રથતોને, અસરગ્રથતોના િારસદારો તરફિી જરૂરી 
દથતાિેજી પુરાિા રજૂ િયેિી, જરૂરી ચિાસણી િયાષ બાદ, િોટષ  િેસ ચાલુ હોય તેિા કિથસામાાં, િોટષના કનણષય આવ્યેિી તિા મુખ્ય 
કિદુ્યત કનરીક્ષિના અહેિાલ, બાઈનાંદા િેસની માર્ષદકશષિા િરે્રે પાસાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને િળતર ચૂિિી આપિામાાં આિશે. 

(*પત્રિ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર હાઈટેન્દ્શન િાયરો માટે ખેતરમાાં થાાંભલા ઉભા િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૦૬ (૨૯-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય ઉજાષ માંત્રીશ્રી જણાિિા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં કજલ્લાિાર ખેડૂતોના ખેતરમાાંિી પસાર િતાાં 
હાઈટેન્શન િાયરો માટે િેટલા િાાંભલા ખેતરમાાં ઉભા િરિામાાં આવ્યા, 
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(૨) ઉિત કથિકતએ ખેતરોમાાં ઉભા િરિામાાં આિેલ િાાંભલા પૈિી ખેડૂતોને િેટલુાં િળતર િઈ પદ્ધકતિી ચૂિિિામાાં આિે 

છે, અને 

(૩) તે અન્િયે ઉિત કથિકતએ કજલ્લાિાર, િર્ષિાર િેટલા િાાંભલાઓ માટે િેટલા ખેડૂતોને િુલ િેટલી રિમ ચૂિિિામાાં આિી ? 

ઉજાષ માંત્રીશ્રી  : (૩-૫-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર ખેડૂતોના ખેતરમાાં ઉભા િરિામાાં આિેલ 
િાાંભલાઓની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે. 

િર્ષ ખેડૂતોના ખેતરમાાં ઉભા િરિામાાં 
આિેલ થાાંભલા 

૨૦૧૩-૧૪ ૭૧૦૯ 

૨૦૧૪-૧૫ ૬૫૩૩ 

૨૦૧૫-૧૬ ૫૨૦૯ 

૨૦૧૬-૧૭ ૪૧૩૫ 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૯૧૧ 

૨૦૧૮-૧૯  
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ સુર્ી) 

૨૮૬૬ 

ખેતરોમાાં ઉભા િરિામાાં આિેલ િાાંભલાની િર્ષિાર કજલ્લાિાર મારહતી *પકરવશષ્ટ-અ મુજબ છે. 

(૨) ઉિત કથિકતએ ખેતરમાાં ઉભા િરિામાાં આિેલ િાાંભલા પૈિી ખેડૂતોને કિદુ્યત અકર્કનયમ-૨૦૦૩ની િલમ-૬૭ 
અને િલમ-૬૮ની જોર્િાઈઓ સાિે ભારતીય ટેકલગ્રાફ એિટ, ૧૮૮૫ની િલમ-૧૦ અને િલમ-૧૬માાં િયેલ જોર્િાઈ મુજબ, 
વ્યાખ્યાકયત ‘‘નુિશાન’’ માટે અસરગ્રથત વ્યકિતઓને તેઓની જમીન-પાિ-ઝાડ-ફળાિને િયેલ નુિશાન માટે જમીન-પાિ-
ઝાડ-ફળાિનુાં પાંચક્યાસ િરી મહેસુલ કિભાર્ના પ્કતકનકર્ (તલાટી/સરપાંચ) દ્વારા પ્માકણત િરીને િળતર ચુિિિામાાં આિે છે 
તેમજ રુ્જરાત સરિારના ઠરાિ ક્રમાાંિઃજીઈટી-૧૧-૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૯૯-િ, તા.૧૪-૦૮-૨૦૧૭ની જોર્િાઈ અનુસાર, 
ઠરાિની તારીખ પછી માંર્ાિિામાાં આિેલ ટેન્ડરમાાં ખેડૂતની જમીનના મૂલ્યમાાં ઘટાડા પેટે તેમજ ઉભા પાિ/ફળાિ ઝાડનુાં નુિશાન 
સામે ઉિત ઠરાિિી કનયત િયેલ પદ્ધકત અને શરતોને અર્ીન િળતર આપિામાાં આિે છે. 

(૩) ઉિત કથિકતએ તે અન્િયે રાજ્યમાાં િર્ષિાર ખેતરમાાં ઉભા િરેલ િાાંભલાઓ માટે ખેડૂતોને ચુિિિામાાં આિેલ 
િળતરની રિમ નીચે મુજબ છે. 

િર્ષ ખેડૂતોને ચૂિિિામાાં આિેલ 
િળતરની રિમ (રૂ./-) 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૨,૦૨,૭૦,૬૬૭/- 

૨૦૧૪-૧૫ ૧૩,૯૩,૪૪,૧૭૨/- 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૭,૮૪,૨૧,૦૩૯/- 

૨૦૧૬-૧૭ ૧૫,૮૧,૮૦,૨૨૫/- 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦,૬૯,૧૧,૭૮૩/- 

૨૦૧૮-૧૯  
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ સુર્ી) 

૧૦,૮૭,૭૪,૩૦૭/- 

િુલ ૧૦૧,૧૯,૦૨,૧૯૩/- 

ખેતરોમાાં ઉભા િરિામાાં આિેલ િાાંભલાઓ અાંરે્ ખેડૂતોને ચૂિિિામાાં આિેલ િળતરની રિમ અાંરે્ની િર્ષિાર, કજલ્લાિાર, 
મારહતી *પકરવશષ્ટ-બ અને િ મુજબ છે.  

(*પરરકશષ્ટ સકચિશ્રીની િચેરીમાાં રાખિામાાં આિેલ છે.) 

-------- 

િાહન વ્યિહાર િોપબરેશનને નિી બસો ખરીદિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૬૩ (૨૧-૧૨-૨૦૧૯) શ્રી હર્ષદિુમાર રીંબડીયા (કિસાિદર): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી 
જણાિિા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્ય સરિારે  રુ્જરાત રાજ્ય માર્ષ િાહન વ્યિહાર 
િોપોરેશનને નિી બસો ખરીદિા િેટલી રિમ ફાળિી, અને  
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(૨) ફાળિેલ રિમ અન્િયે ક્યા પ્િારની િેટલી નિી બસો ઉિત િર્ષિાર ખરીદી અને મુસાફરોના લાભ માટે મુિિામાાં 

આિી ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  : (૦૪-૦૭-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ િર્ષમાાં રાજ્ય સરિારે રુ્જરાત રાજ્ય માર્ષ િાહન વ્યિહાર 
િોપોરેશનને નિી બસો ખરીદિા નીચે મુજબ િર્ષિાર રિમની ફાળિણી િરેલ છે.  

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ રિમ (રૂ.િરોડમાાં) 

૧ તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૩ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૪ શૂન્ય 

૨ તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૪ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૫ ૧૯૪.૦૦ 

૩ તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૫ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૬ ૩૫૫.૮૭ 

૪ તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૬ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ૨૬૯.૮૧ 

૫ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૭ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ૪૧૪.૫૨ 

(૨) ફાળિેલ રિમ અન્િયે પ્િારિાર િર્ષિાર નિી ખરીદેલ બસો અને મુસાફરોના લાભ માટે મુિિામાાં આિેલ બસોની 
કિર્તો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િર્ષ પ્રિારિાર ખરીદિામાાં 
આિેલ બસોની સાંખ્યા 

મુસાફરોના લાભ માટે મુિિામાાં આિેલ 
નિી બસોની સાંખ્યા 

૧ તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૩ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૪ ‘‘શૂન્ય’’ ‘‘શૂન્ય’’ 

૨ તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૪ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૫ સુપર ડીલક્ષ- ૬૦૦ 
રુ્જષરનર્રી- ૨૦૦ 
મીનીબસ-  ૩૦૨ 
િુલ-  ૧૧૦૨ 

સુપર ડીલક્ષ- ૫૨૩ 
રુ્જરષનર્રી- ૩૦૦ 
િુલ- ૮૨૩ 

૩ તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૫ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૬ સુપર ડીલક્ષ- ૬૦૦ 
થલીપર િોચ- ૧૦૦ 
રુ્જષરનર્રી- ૩૫૦ 
િુલ-  ૧૦૫૦ 

સુપર ડીલક્ષ- ૮૩૨ 
થલીપર િોચ- ૧૬ 
મીનીબસ- ૩૦૩ 
િુલ- ૧૧૭૨ 

૪ તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૬ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૭ થલીપર િોચ- ૧૬૫ 
રુ્જષરનર્રી- ૧૩૫ 
મીનીબસ-  ૨૭૫ 
િુલ-  ૫૭૫ 

સુપર ડીલક્ષ- ૫૯૬ 
થલીપર િોચ- ૧૮૪ 
રુ્જષરનર્રી- ૨૦૬ 
િુલ –  ૯૮૬ 

૫ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ સુપર ડીલક્ષ- ૧૧૬૯ 
થલીપર િોચ- ૧૨૫ 
રુ્જષરનર્રી- ૩૨૫ 
મીની બસ-  ૫૦૦ 
િુલ –  ૨૧૧૯ 

સુપર ડીલક્ષ- ૪૫૫ 
થલીપર િોચ- ૧૫૦ 
મીની બસ-  ૭૩૮ 
િુલ –  ૧૩૪૩ 

-------- 
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અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ સામાન્ય િહીિટ કિભાર્ ૪૭૨૬ ૧ 

૨ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કિભાર્ ૫૬૭૨, ૫૬૭૫, ૫૬૭૭, ૫૬૭૮,૫૬૮૦ ૫ 

૩ કશક્ષણ કિભાર્ ૫૭૦૦ ૧ 

૪ આરોગ્ય અને પરરિાર િલ્યાણ કિભાર્ ૩૩૨૯, ૩૪૨૯, ૫૭૨૭ ૩ 

૫ ઉદ્યોર્ અને ખાણ કિભાર્ ૪૬૧૧, ૪૬૪૯, ૫૫૦૦, ૫૫૦૨, ૫૫૪૪,૫૫૬૭, ૫૬૨૨, 
૫૬૩૪ 

૮ 

૬ નમષદા, જળસાંપકિ, પાણી પુરિઠા અને િલ્પસર 
કિભાર્ 

૪૬૨૩ ૧ 

૭ પાંચાયત, ગ્રામ રૃ્હ કનમાષણ અને ગ્રામ કિિાસ 

કિભાર્ 

૪૨૯૭ ૧ 

૮ મહેસૂલ કિભાર્ ૩૯૫૦, ૩૯૮૬ ૨ 

૯ માર્ષ અને મિાન કિભાર્ ૫૨૭૬, ૫૩૫૪, ૫૩૮૧, ૫૪૧૪, ૫૪૧૭, ૫૪૨૨, 
૫૪૨૯, ૫૪૩૩, ૫૪૩૫, ૫૪૪૪, ૫૪૪૮, ૫૪૫૦, 
૫૫૧૮, ૫૫૨૪, ૫૫૨૭, ૫૫૩૧, ૫૫૩૭, ૫૫૪૦, 
૫૫૪૭, ૫૫૬૦, ૫૬૧૧, ૫૬૧૨, ૫૬૩૦, ૫૬૬૩ 

૨૪ 

૧૦ શહેરી કિિાસ અને શહેરી રૃ્હ કનમાષણ કિભાર્ ૫૨૫૩ ૧ 

૧૧ ઉજાષ અને પેટર ોિેમીિલ્સ કિભાર્ ૪૩૮૨, ૪૬૦૬ ૨ 

૧૨ બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર કિભાર્ ૪૧૬૩ ૧ 

િુલ ૫૦ 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ર્ાાંર્ીનર્ર. 

 

 



ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો ુ ંસ , ૨૦૧૯ 

ચૌદમી અતારાં કત યાદ  

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં અતારાં કત 

 માંક 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૪૭૨૬ ૧ જવાબ ખડં-૧ ની બી  

લીટ   

ાતંો અને િનધા રત  ાતંો અને તા કુાઓને 

િનધા રત 

૨ ૫૬૭૫ ૨  ખડં-૩ની છે લી લીટ  કૂવવાનો બાક  છે, કૂવવાનો બાક  

છે,અને 

૩ ૩૩૨૯ ૮  ખડં-૧ની થમ લીટ  તા.૩૧/૦૯/૨૦૧૮ 
 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ 
 

૪ ૫૬૨૨ ૧૨  ખડંની થમ લીટ  

અને જવાબ ખડંની બી  

લીટ  

રા યમા ંફરમે ટશન  રા યમા ંફરમે ટશન 

૫ ૫૨૭૬ ૧૫ જવાબમા ંમં ી ીનો હો ો  નાયબ મં ી ી     

(માગ અને મકાન) 

નાયબ ુ યમં ી ી     

(માગ અને મકાન) 

૬ ૫૫૬૦ ૨૨ સ ય ી ુ ંનામ  ી બર ષભાઇ ડર  ી બર ષ ડર 

૭ ૫૨૫૩ ૨૩ ુ ંિશષક  કતલખાના પરવાના  કતલખાનાના  

પરવાના 
 

     ***************** 

 




