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રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૮૯ (૨૨-૦૧-૧૯) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતેએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલી 
પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુ, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િૃકર્ મહોત્સવવાર તેમાાં જીલ્લાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ ૧ મુજબ  

(૨) *પત્રિ ૨ મુજબ  

(૩) *પત્રિ ૩ મુજબ  

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં પાિિાર વિમા વપ્રવમયમ ભરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૫૧ (૧૧-૦૨-૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમરેલી કજલ્લામાાં સને ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ માાં તાલુિાવાર અને પાિવાર ખેડૂતો રાજ્ય સરિાર અને ભારત 
સરિાર તરફિી િેટલુ વીમા કિકમયમ િઈ વીમા િાંપનીઓને ભરવામાાં આવ્યુાં,  

(૨) ઉક્ત વર્ષમાાં તાલુિાવાર અને પાિવાર િેટલી રિમના દાવાઓ િઇ િાંપની તરફિી ચુિવવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમના દાવાઓ ચુિવવામાાં આવ્યા નિી અને તેના શા િારણો છે? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૨૩-૫-૧૯) 

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

(૨) તે અન્વયે વીમા િાંપનીએ વર્ષવાર, તાલુિાવાર, અને પાિવાર નીચે મુજબ દાવાઓ ચુિવેલ છે. 
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િીમા િાંપની તાલુિો વિમીત પાિનુાં નામ ચુિિેલ દાિા(રૂ. લાખમાાં) 
ખરીફ-૨૦૧૬ 

એચ.ડી.એફ.સી. 
અગો જનરલ 
ઇન્દ્્યુરન્દ્સ 
િાંપની લી. 

બાબરા 
િપાસ(કબન કપયત) ૯૧૮.૭૨ 

મગફળી ૪૫૭૯.૬૬ 
બગસરા િપાસ(કપયત) ૧૦.૫૧ 
ખાાંભા મગફળી ૭૪.૭૧ 

િુાં િાવાવ-વડીયા 
િપાસ(કપયત) ૧૦૩.૦૬ 

િપાસ(કબન કપયત) ૧૭.૦૬ 
મગફળી ૩૬૭૬.૫૮ 

લાઠી 
િપાસ(કપયત) ૪૯૦૫.૨૯ 

િપાસ(કબન કપયત) ૨૦૪.૦૩ 

લીલીયા 
િપાસ(કપયત) ૧૫૬૩.૬૮ 

િપાસ(કબન કપયત) ૧૮૬.૯૦ 
સાવરિુાં ડલા િપાસ(કપયત) ૪૭૩.૩૬ 

રવિ ઉનાળુ ૨૦૧૬-૧૭ 

યુનાઇટેડ ઇવન્દ્ડયા 
ઇન્દ્્યુરન્દ્સ 
િાંપની લી. 

ખાાંભા કપયત ઘઉં ૧.૮૬ 
ધારી ઉનાળુ મગફળી ૬.૪૭ 

સાવરિુાં ડલા 
ઉનાળુ મગફળી ૮.૦૪ 

કપયત ઘઉં ૨૨.૨૮ 
ખરીફ-૨૦૧૭ 

ન્દ્યુ ઇવન્દ્ડયા 
ઇન્દ્્યુરન્દ્સ 
િાંપની લી. 

અમરેલી 
દદવેલા ૧.૧૫ 

િપાસ(કપયત) ૫૬૬૮.૭૯ 
િપાસ(કબન કપયત) ૪૦૩.૮૪ 

બાબરા 
િપાસ(કપયત) ૪૮૧.૩૧ 

િપાસ(કબન કપયત) ૨૩.૦૭ 

બગસરા 
િપાસ(કપયત) ૬૩૫.૩૭ 

િપાસ(કબન કપયત) ૧૧૮.૧૭ 
મગફળી ૧૨૪૫.૭૯ 

ધારી 
િપાસ(કબન કપયત) ૧૫૯.૯૫ 

મગફળી ૩૫૪૭.૧૯ 
જાફરાબાદ િપાસ(કબન કપયત) ૦.૮૮ 

ખાાંભા મગફળી ૩૦૯૬.૩૩ 

િુાં િાવાવ-વાડીયા 
િપાસ(કપયત) ૫૩૨.૭૯ 

મગફળી ૫૦૯.૯૪ 

લાઠી 
િપાસ(કપયત) ૧૩૫.૯૩ 

િપાસ(કબન કપયત) ૧૩૪.૬૭ 

લીલયા 
િપાસ(કપયત) ૧૭૭૦.૫૬ 

િપાસ(કબન કપયત) ૬૩૭.૬૨ 

સાવરિુાં ડલા 
િપાસ(કબન કપયત) ૧૦૯૪.૦૩ 

મગફળી ૧૮૬૫.૬૨ 
રવિ ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮ 

ઇફ્િો-ટોિીયો 
જનરલ 

ઇન્દ્્યુરન્દ્સ 
િાંપની લી. 

ખાાંભા કપયત ઘઉં ૯.૭૯ 
જાફરાબાદ કપયત ઘઉં ૦.૦૭ 

રાજુલા કપયત ઘઉં ૪.૪૧ 
સાવરિુાં ડલા કપયત ઘઉં ૦.૨૧ 

(૩) ખરીફ ૨૦૧૮ના દાવાઓની ગણતરીની િાયષવાહી િગકતમાાં હોઇ ચુિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકધત વીમાાં િાંપની દ્વારા 
ચુિવવાની િાયષવાહી ચાલુમાાં છે. 

  (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 
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નિસારી અને મહીસાગર વજલ્લામાાં પાિિીમા માટે નોટીફાઇડ િરેલ પાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૬૮ (૧૩-૦૨-૧૯) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) વર્ષ-૨૦૧૬ અને વર્ષ-૨૦૧૭ ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં નવસારી અને મહીસાગર કજલ્લામાાં િયા પાિો પાિવીમા 
માટે નોટીફાઇડ િરવામાાં આવેલ, 

(૨) ઉક્ત કજલ્લાવાર, પાિવાર િેટલા ખેડૂતોની િેટલી જમીન પાિવીમા હેઠળ આવરી લેવામાાં આવી, 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પાિનો િેટલા ટિા ઉક્ત પાિ વીમો િેટલા 
ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં આવ્યો અને િેટલા ખેડૂતોને ચૂિવવાનો બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ પાિવીમો ચૂિવવાનો બાિી હોય તો તેના િારણો શાાં છે અને ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવશે? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૩-૫-૧૯) 

(૧) વર્ષ-૨૦૧૬ અને વર્ષ-૨૦૧૭ ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં નવસારી અને મહીસાગર કજલ્લામાાં નીચે મુજબના પાિો 
પાિવીમા માટે નોટીફાઇડ િરવામાાં આવેલ, 

(૨) નવસારી કજલ્લાની પાિવાર માદહતી નીચે મુજબ છે. 

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

ખરીફ-૨૦૧૬ 

ડાાંગર (કપયત) ૫ ૧.૭૩ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

ડાાંગર (કપયત) ૨ ૦.૫૨ 

મહીસાગર કજલ્લાની પાિવાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

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

ખરીફ-૨૦૧૬ 

બાજરા ૮૨ ૮૬.૪૯ 

િપાસ (કપયત) ૫૪૨ ૫૭૧.૨૮ 

મિાઇ ૪૬૭૬ ૨૩૮૬.૩૦ 

ડાાંગર (કપયત) ૧૧૪૬૬ ૯૫૩૬.૮૦ 

ડાાંગર (કબન કપયત) ૪૦ ૬૧.૨૦ 

તુવેર ૨ ૦.૬૭ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

બાજરા ૧૯ ૧૧.૭૭ 

દદવેલા ૫૪ ૩૭.૨૯ 

િપાસ (કપયત) ૧૧૬૨ ૪૧૭.૭૨ 

મિાઇ ૬૫૯૬ ૨૨૯૪.૭૬ 

ડાાંગર (કપયત) ૧૪૬૭૮ ૭૧૪૪.૮૧ 

ડાાંગર (કબન કપયત) ૨૦૮૭ ૧૧૮૭.૦૯ 

તુવેર ૫૧ ૨૭.૩૮ 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ નવસારી કજલ્લામાાં નોટીફાઇડ પાિોમાાં દાવા ચુિવવા પાત્ર િતા નિી. 

મહીસાગર કજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકત ચુિવવા પાત્ર દાવા સાંબાંકધત કવમા િાંપની દ્વારા ચુિવવામાાં આવેલ છે. 
જનેી કવગત *પત્રિ-૧ મુજબ સામેલ છે. 

(૪) િશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 
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સુરત અને અમરેલી વજલ્લામાાં પાિિીમાાં માટે નોટીફાઇડ િરેલ પાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૭૧ (૧૩-૦૨-૧૯) શ્રી આનાંદિુમાર ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) વર્ષ-૨૦૧૬ અને વર્ષ-૨૦૧૭ ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં સુરત અને અમરેલી કજલ્લામાાં િયા પાિો પાિવીમા માટે 
નોટીફાઇડ િરવામાાં આવેલ, 

(૨) ઉક્ત કજલ્લાવાર, પાિવાર િેટલા ખેડૂતોની િેટલી જમીન પાિવીમા હેઠળ આવરી લેવામાાં આવી, 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પાિનો િેટલા ટિા ઉક્ત પાિ વીમો િેટલા 
ખેડૂતોને ચૂિવવામાાં આવ્યો અને િેટલા ખેડૂતોને ચૂિવવાનો બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ પાિવીમો ચૂિવવાનો બાિી હોય તો તેના િારણો શાાં છે અને ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવશે? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૮-૫-૧૯) 

(૧) વર્ષ-૨૦૧૬ અને વર્ષ-૨૦૧૭ ની ખરીફ પાિ સીઝનમાાં સુરત અને અમરેલી કજલ્લામાાં નીચે મુજબના પાિો 
પાિવીમા માટે નોટીફાઇડ િરવામાાં આવેલ, 

નોટીફાઇડ થયેલ પાિનુાં નામ 

સુરત અમરેલી 

ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ ખરીફ-૨૦૧૬ ખરીફ-૨૦૧૭ 
ડાાંગર(કપયત), ડાાંગર (કબન 
કપયત), જુવાર, મિાઇ, 
અડદ, તુવેર, મગફળી, 
િપાસ (કપયત), િપાસ 
(કબન કપયત) 

ડાાંગર(કપયત), ડાાંગર (કબન 
કપયત), જુવાર, મિાઇ, 
અડદ, તુવેર, િપાસ 
(કપયત), અને િપાસ (કબન 
કપયત) 

િપાસ (કપયત), 
િપાસ (કબન 
કપયત), બાજરી, 
મગફળી, દદવેલા 
અને તલ 

િપાસ (કપયત), 
િપાસ (કબન 
કપયત), બાજરી, 
મગફળી, દદવેલા 
અને તલ 

(૨) સુરત કજલ્લાની પાિવાર માદહતી નીચે મુજબ છે. 

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

ખરીફ-૨૦૧૬ 

મગફળી ૧ ૩.૩૮ 

ડાાંગર (કપયત) ૩ ૭.૮૨ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

િપાસ (કપયત) ૨ ૧.૮૬ 

અમરેલી કજલ્લાની પાિવાર માહીતી નીચે મુજબ છે. 

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

ખરીફ-૨૦૧૬ 

બાજરા ૧૭ ૧૮.૭૨ 

દદવેલા ૨૨ ૨૯.૨૬ 

િપાસ (કપયત) ૭૯૭૨૧ ૧૧૪૯૭૬.૭૧ 

િપાસ (કબન કપયત) ૨૦૩૨૫ ૨૮૭૭૩.૦૩ 

મગફળી ૧૩૦૮૦૭ ૧૯૬૪૫૯.૨૩ 

તલ ૨૦ ૧૬.૧૩ 

ખરીફ-૨૦૧૭ 

બાજરા ૪ ૬.૧૨ 

દદવેલા ૨૦ ૩૮.૭૬ 

િપાસ (કપયત) ૪૯૦૦૭ ૧૦૮૪૯૬.૯૨ 

િપાસ (કબન કપયત) ૨૧૫૩૩ ૪૮૭૯૬.૩૪ 

મગફળી ૭૧૪૭૧ ૧૮૧૧૮૪.૯૧ 

તલ ૨૮ ૪૩.૨૪ 
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(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ સુરત કજલ્લામાાં નોટીફાઇડ પાિોમાાં દાવા ચુિવવા પાત્ર િતા નિી. 

અમરેલી કજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકત ચુિવવા પાત્ર દાવા સાંબાંકધત કવમા િાંપની દ્વારા ચુિવવામાાં આવેલ છે 
જનેી કવગત *પત્રિ-૧ મુજબ સામેલ છે. 

(૪) િશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 

રાજ્યમાાં વશક્ષણ વિભાગ હેઠળ આકદજાવત વિ્તારો વિિાસ માટે રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૬૪ (૨૮-૦૧-૧૯) શ્રી િાન્દ્તીભાઇ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષવાર રાજ્યમાાં કશક્ષણ કવભાગ હેઠળ આદદજાકત કવથતારોમાાં 
કશક્ષણ સાંબાંકધત િામો માટે િેટલી રિમની જોગવાઈ િરવામાાં આવી,  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર તાલુિાવાર િેટલી રિમ િયા િામો માટે વાપરવામાાં આવી, અને 

(૩) જો રિમ પૂરી વપરાઇ ન હોય તો તેના િારણો શા છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૯-૪-૧૯) 

(૧) આ સાિે સામેલ રાખેલ *પત્રિ-૧ મુજબ 

(૨) આ સાિે સામેલ રાખેલ *પત્રિ-૨ મુજબ 

(૩) આ સાિે સામેલ રાખેલ *પત્રિ-૩ મુજબ 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં સરિારી હોવ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૯૮ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં મહેસાણા કજલ્લામાાં સરિારી હોકથપટલ, સામુદહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઇ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉક્ત વ્યકક્તઓને કનમણાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) િઇ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચૂિવવામાાં આવે છે?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૨-૩-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ છે.  

(૨) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧૧ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 

(૩) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧૨ તિા ૧૩ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં સરિારી હોવ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલ જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૦૬ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં અરવલ્લી કજલ્લામાાં સરિારી હોકથપટલ, સામુદહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઇ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે,  
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(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉક્ત વ્યકક્તઓને કનમણાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) િઇ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચૂિવવામાાં આવે છે?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૨-૩-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ છે.  

(૨) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧૧ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 

(૩) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧૨ તિા ૧૩ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં સરિારી હોવ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલ જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૩૮ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં સરિારી હોકથપટલ, સામુદહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઇ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉક્ત વ્યકક્તઓને કનમણાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) િઇ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચૂિવવામાાં આવે છે?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૨-૩-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ છે.  

(૨) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧૧ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 

(૩) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧૨ તિા ૧૩ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

જામનગર વજલ્લામાાં સરિારી હો્પીટલો / દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૫૩ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય નાયબમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં જામનગર જીલ્લામાાં સરિારી હોથપીટલો, સામુદહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉિત વ્યકિતઓને કનમણૂાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચુિવવામાાં આવે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૧૦-૦૫-૧૯) 

(૧) * પત્રિ- A ની િોલમ ૨, ૩, ૪, ૫ અને ૬ તિા  *પત્રિ- B  ની િોલમ ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮ અને ૯ મુજબ 
માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(૨) * પત્રિ- A ની િોલમ-૭ અને ૮ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ -૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(૩) * પત્રિ- A ની િોલમ-૯ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ -૧૧ અને ૧૨ મુજબ માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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ભાિનગર સરિારી વજલ્લામાાં સરિારી હો્પીટલો / દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૮૮ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં ભાવનગર જીલ્લામાાં સરિારી હોથપીટલો, સામુદહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉિત વ્યકિતઓને કનમણૂાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચુિવવામાાં આવે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૧૦-૦૫-૧૯) 

(૧) * પત્રિ- A ની િોલમ ૨, ૩, ૪, ૫ અને ૬ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮ અને ૯ મુજબ 
માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(૨) * પત્રિ- A ની િોલમ-૭ અને ૮ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ -૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(૩) * પત્રિ- A ની િોલમ-૯ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ -૧૧ અને ૧૨ મુજબ માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં સરિારી હો્પીટલો / દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૯૫ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આણાંદ જીલ્લામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામુદહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉિત વ્યકિતઓને કનમણૂાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચુિવવામાાં આવે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૨૯-૦૪-૧૯) 

(૧) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧ િી ૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 
(૨) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧૧ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 

(૩) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧૨ તિા ૧૩ મુજબ માદહતી સામેલ છે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં સરિારી હો્પીટલો / દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૧૫ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં મહીસાગર જીલ્લામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામુદહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉિત વ્યકિતઓને કનમણૂાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચુિવવામાાં આવે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૨૯-૦૪-૧૯) 

(૧) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧ િી ૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 
(૨) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧૧ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 
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(૩) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧૨ તિા ૧૩ મુજબ માદહતી સામેલ છે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં સરિારી હો્પીટલો / દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૨૨ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં દાહોદ જીલ્લામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામુદહિ આરોગ્ય િેન્રો 
અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉિત વ્યકિતઓને કનમણૂાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચુિવવામાાં આવે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૨૬-૦૪-૧૯) 

(૧) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧ િી ૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 
(૨) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧૧ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 

(૩) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧૨ તિા ૧૩ મુજબ માદહતી સામેલ છે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સરિારી હો્પીટલો / દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૩૧ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં છોટાઉદેપુર જીલ્લામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામુદહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉિત વ્યકિતઓને કનમણૂાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચુિવવામાાં આવે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૦૪-૦૫-૧૯) 

(૧) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧ િી ૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 
(૨) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧૧ મુજબ માદહતી સામેલ છે. 

(૩) * પત્રિ- ૧ ના િોલમ-૧૨ તિા ૧૩ મુજબ માદહતી સામેલ છે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં સરિારી હો્પીટલો / દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૩૫ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વડોદરા જીલ્લામાાં સરિારી હોથપીટલો, સામુદહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉિત વ્યકિતઓને કનમણૂાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચુિવવામાાં આવે છે? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૧૦-૦૫-૧૯) 

(૧) * પત્રિ- A ની િોલમ ૨, ૩, ૪, ૫ અને ૬ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮ અને ૯ મુજબ 
માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(૨) * પત્રિ- A ની િોલમ-૭ અને ૮ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ -૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(૩) * પત્રિ- A ની િોલમ-૯ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ -૧૧ અને ૧૨ મુજબ માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

સુરત વજલ્લામાાં સરિારી હો્પીટલો / દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૪૫ (૨૪-૧૨-૧૮) શ્રી પુનાભાઈ ગાવમત (વ્યારા): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં સુરત જીલ્લામાાં સરિારી હોથપીટલો, સામુદહિ આરોગ્ય િેન્રો 
અને િાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટ સોસીંગ, િરાર આધાદરત અને વીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા પગારિી ઉિત વ્યકિતઓને કનમણૂાંિ આપવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચુિવવામાાં આવે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૧૦-૦૫-૧૯) 

(૧) * પત્રિ- A ની િોલમ ૨, ૩, ૪, ૫ અને ૬ તિા  *પત્રિ- B  ની િોલમ ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮ અને ૯ મુજબ 
માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(૨) * પત્રિ- A ની િોલમ-૭ અને ૮ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ -૧૦ મુજબ માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(૩) * પત્રિ- A ની િોલમ-૯ તિા *પત્રિ- B  ની િોલમ -૧૧ અને ૧૨ મુજબ માદહતી સામેલ રાખેલ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મુખ્ય વજલ્લા આરોગ્ય અવધિારીએ લીધેલ મુલાિાત  

અતારાાંકિતઃ ૫૧૧૧ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર(િલોલ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િયા તાલુિાના સામુદહિ 
આરોગ્ય િેન્રોની મુલાિાત કજલ્લાના મુખ્ય કજલ્લા આરોગ્ય અકધિારી દ્વારા િેટલી વાર લેવામાાં આવી, 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે િયા િિારના િશ્નો ઉદભવેલ હતા, અને  

(૩) તે પૈિી િેટલા િશ્નોનુાં કનવારણ િરવામાાં આવ્યુાં છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી : (૨૬-૦૪-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાધન-સુકવધા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી િશ્નો ઉદભવેલ હતા. 

(૩) જ ેતમામ િશ્નોનુાં કનવારણ િરવા િયત્નો હાિ ધરવામાાં આવેલ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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રાજ્યમાાં જીલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૧૯ (૧૦-૧૦-૧૮) શ્રી અાંબકરિ ડેર(રાજુલા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ 
િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૨-૦૫-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ 
િવા માટે મળેલ અરજીઓ સામેલ *પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર, વર્ષવાર રદ િયેલ અરજીઓ *પત્રિ-૨ મુજબ છે. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર, વર્ષવાર રદ િયેલ અરજીઓની સાંખ્યા, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો સામેલ 
*પત્રિ-૩ મુજબ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં જીલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૬૬ (૧૦-૧૦-૧૮) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ િવા 
માટે િેટલી અરજીઓ મળી,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ રદ િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૨-૫-૧૯) 

(૧) ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ િવા 
માટે મળેલ અરજીઓ સામેલ પત્રિ-૧ મુજબ છે.  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ વર્ષવાર, કજલ્લાવાર રદ િયેલ અરજીઓ સામેલ પત્રિ-૨ મુજબ છે.  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ વર્ષવાર, કજલ્લાવાર માંજૂર િરેલ અરજીઓ સામેલ પત્રિ-૩ મુજબ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં જીલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૭૬ (૨૬-૧૦-૧૮) શ્રી િાન્દ્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ િવા 
માટે િેટલી અરજીઓ મળી,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ રદ િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી તે અન્વયે િેટલા નામ દાખલ િયા? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૨-૫-૧૯) 

(૧) ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ િવા 
માટે મળેલ અરજીઓ સામેલ *પત્રિ-૧ મુજબ છે.  



11 
 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ વર્ષવાર, કજલ્લાવાર રદ િયેલ અરજીઓ સામેલ *પત્રિ-૨ મુજબ છે.  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ વર્ષવાર, કજલ્લાવાર માંજૂર િરેલ અરજીઓ તેમજ તે અન્વયે દાખલ િયેલ નામોની સાંખ્યા, સામેલ 
*પત્રિ-૩ મુજબ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર નોંધાયેલ બીપીએલ િુટુાંબો  

અતારાાંકિતઃ ૪૫૬૫ (૩-૧-૧૯) શ્રી પૂાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િુલ િેટલા બી.પી.એલ િુટુાંબો નોંધાયેલ છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર બી.પી.એલ. યાદીમાાં સમાવેશ િરવા િુલ િેટલી અરજીઓ 

મળી, અને  

(૩) તે પૈિી વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર અને િેટલી અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૨-૫-૧૯) 

(૧) ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નોંધાયેલ બી.પી.એલ િુટુાંબો સામેલ *પત્રિ-૧ મુજબ છે.  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર બી.પી.એલ. યાદીમાાં સમાવેશ િરવા મળેલ અરજીઓ 

સામેલ *પત્રિ-૨ મુજબ છે.  

(૩) તે પૈિી વર્ષવાર, કજલ્લાવાર માંજૂર અને નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ સામેલ *પત્રિ-૩ મુજબ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેક્શન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૦૨ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રીમવત સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં િચ્છ જીલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ િચેરીની 
િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરમ્યાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૬ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૦૩, િાાંત િચેરી-૧૦, મામલતદાર િચેરી-૧૧, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારીશ્રીની 
િચેરી-૦૧, જીલ્લા પાંચાયત િચેરી-૦૩, તિા ૦૯ તાલુિા પાંચાયત િચેરીની તપાસણી દરમ્યાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની 
િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ 
છે.  

(૪)  

(૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  
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(૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ 

પુતષતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે.  

(* પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેક્શન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૧૧ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી િાન્દ્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાસિાાંઠા જીલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરમ્યાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૬ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૪, િાાંત િચેરી-૧૧, મામલતદાર િચેરી-૧૨, જીલ્લા પાંચાયત િચેરી-૦૩, તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૧૧ તિા ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારીશ્રીની િચેરી-૧ ની તપાસણી દરમ્યાન વદહવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની 
િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ 
છે.  

(૪)  

(૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ 
પુતષતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે.  

(* પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેક્શન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૧૯ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં મહેસાણા જીલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરમ્યાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 
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(૨) ઈન્થપેક્શન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 

િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૬ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૩, િાાંત િચેરી-૪, ખા.જ.સાં. અકધિારની િચેરી-૧, મામલતદાર િચેરી-૧૪, જીલ્લા પાંચાયત 
િચેરી-૨, તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૦૯ ની તપાસણી દરમ્યાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા 
િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય તુ્રટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે.  

(૪)  

(૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ 

પુતષતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે.  

(* પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેક્શન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૨૨ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં સાબરિાાંઠા જીલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરમ્યાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૬ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૦૨, િાાંત િચેરી-૬, નાયબ િલેક્ટર જ.સાં. અને પુ.વ. વા.ધ. અને અન્ય યોજનાઓ 
દહાંમતનગર-૦૧, મામલતદાર િચેરી-૧૧, જીલ્લા પાંચાયત િચેરી-૨, તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૦૭ ની તપાસણી દરમ્યાન 
વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં 
આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે.  

(૪)  

(૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ 
પુતષતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 

મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે.  

(* પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પકે્શન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૪૧ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ગાાંધીનગર જીલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરમ્યાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૬ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૨, િાાંત િચેરી-૪, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારીશ્રીની િચેરી-૧, મામલતદાર િચેરી-૬, 
જીલ્લા પાંચાયત િચેરી-૨, તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૪ ની તપાસણી દરમ્યાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં 
કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે.  

(૪)  

(૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ 
પુતષતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે.  

(* પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

બોટાદ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેક્શન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૫૨ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુિા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બોટાદ જીલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરમ્યાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 

િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૦૩, િાાંત િચેરી-૦૨, મામલતદાર િચેરી-૦૭, જીલ્લા પાંચાયત િચેરી-૦૨ તિા તાલુિા 
પાંચાયત િચેરી-૦૪ ની તપાસણી દરમ્યાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ 
સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે.  
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(૪)  

(૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ 
પુતષતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે.  

(* પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેક્શન િવમશનર દ્વારા તાપસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૬૪ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં સુરેન્રનગર જીલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરમ્યાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૬ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૩, િાાંત િચેરી-૮, મામલતદાર િચેરી-૧૧, જીલ્લા પાંચાયત િચેરી-૩, તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૧૦ ની તપાસણી દરમ્યાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-
ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે.  

(૪)  

(૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.  

(૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ 
પુતષતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે.  

(* પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

મોરબી વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૬૭ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં મોરબી કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઇ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 
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મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઇન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેિટર િચેરી-૩, િાાંત િચેરી-૦૫, મામલતદાર િચેરી-૭, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૩ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૪ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-
ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવે છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 
િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવે છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજિોટ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૭૩ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજિોટ કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઇ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

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

િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૭ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેિટર િચેરી-૩, િાાંત િચેરી-૦૯, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારીશ્રીની િચેરી-૧, કબનખેતી એિમ-
રાજિોટની િચેરી-૩, મામલતદાર િચેરી-૧૧, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૦૩ તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૧૦ ની તપાસણી 
દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી 
િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 
િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 



17 
 

જામનગર વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પિેશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૮૩ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી ચીરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.-   

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં જામનગર કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઇ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઇન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૬ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેિટર િચેરી-૦૨, િાાંત િચેરી-૦૬, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારીશ્રીની િચેરી-૧, મામલતદાર િચેરી-
૦૮, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૦૨ તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૦૬ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની 
િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ 
છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 
િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૮૯ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી ભીખાભાઇ જોિી (જુનાગઢ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.-   

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં જુનાગઢ કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઇ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઇન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૬ માાં દશાષવેલ છે.  
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(૩) િલેિટર િચેરી-૦૩, િાાંત િચેરી-૦૮, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારી-૧, મામલતદાર િચેરી-૧૦, કજલ્લા 

પાંચાયત િચેરી-૦૧ તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૦૮ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં 
કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 
િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૯૬ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.-   

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા 
િઇ િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઇન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેિટર િચેરી-૩, િાાંત િચેરી-૩, મામલતદાર િચેરી-૬, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૩ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૬ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-
ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 
િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૦૭ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી અાંબરીિ ડેર (રાજુલા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં અમરેલી કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઇ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 
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(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઇન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેિટર િચેરી-૩, િાાંત િચેરી-૮, મામલતદાર િચેરી-૮, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૩ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૮ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-

ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 
િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૦૯ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઇ મારૂ (ગઢડા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ભાવનગર કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઇ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઇન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૭ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેિટર િચેરી-૨, િાાંત િચેરી-૯, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારી-૨, કબનખેતી એિમ-૪, મામલતદાર 
િચેરી-૧૩, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૨ તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૧૦ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની 
િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ 
છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 



20 
 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 

િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૧૩ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આણાંદ કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઇ 

િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઇન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેિટર િચેરી-૨, િાાંત િચેરી-૭, મામલતદાર િચેરી-૧૧, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૨ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૦૮ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય 
ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 
િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

ખેડા વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૨૧ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી ઇન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ખેડા કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઇ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

 (૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 
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(૨) ઇન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 

િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેિટર િચેરી-૨, િાાંત િચેરી-૮, મામલતદાર િચેરી-૧૩, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૨ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૧૦ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય 
ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 

િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઇન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૨૪ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી િાવન્દ્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં મહીસાગર કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઇન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઇ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત તપાસણી દરકમયાન િઇ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઇ િચેરીમાાં િયા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને  

 (૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઇન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ – ૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે.  

(૩) િલેિટર િચેરી-૦૩, િાાંત િચેરી-૫, મામલતદાર િચેરી-૦૭, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૨ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૦૫ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય 
ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)   

૧. ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૨. કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પૂતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેલ પૂતષતા માટે 
િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો દ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી 
સુચનાઓ / માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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ભરૂચ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૪૯ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ભરૂચ કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત તપાસણી દરકમયાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેિશન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૬ માાં દશાષવેલ છે. 

(૩) િલેિટર િચેરી-૪, િાાંત િચેરી-૪, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારી-૪, મામલતદાર િચેરી-૯, કજલ્લા પાંચાયત 
િચેરી-૩, તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૮ ની તપાસણી દરમ્યાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા 
િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય તુ્રટી-ક્ષકતયુિત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪) (૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી 
રહેલ પુતષતા માટે િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે.  તેમજ 
મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

નમમદા વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૫૧ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં નમષદા કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત તપાસણી દરકમયાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેિશન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે. 

(૩) િલેિટર િચેરી-૨, િાાંત િચેરી-૪, મામલતદાર િચેરી-૬, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૨ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૪ ની તપાસણી દરમ્યાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-
ક્ષકતયુિત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪) (૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 
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 (૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી 
રહેલ પુતષતા માટે િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૬૩ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ડાાંગ કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઈ 

િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત તપાસણી દરકમયાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેિશન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૩ માાં દશાષવેલ છે. 

(૩) િલેિટર િચેરી-૩, િાાંત િચેરી-૧, મામલતદાર િચેરી-૩ની તપાસણી દરકમયેાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના 
કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુિત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત 
્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪) (૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

 (૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

 (૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવે છે. બાિી રહેલ 

પુતષતા માટે િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવે છે. તેમજ મેમોરીડીંગ 
વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

નિસારી વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૬૬ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં નવસારી કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત તપાસણી દરકમયાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  : (૨૦-૫-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 
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(૨) ઈન્થપેિશન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 

િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે. 

(૩) િલેિટર િચેરી-૩, િાાંત િચેરી-૦૫, મામલતદાર િચેરી-૮, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૩, તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૫ ની તપાસણી દરમ્યાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-
ક્ષકતયુિત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪) (૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

 (૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

 (૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવે છે. બાિી રહેલ 
પુતષતા માટે િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવે છે. તેમજ મેમોરીડીંગ 
વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

િલસાડ વજલ્લામાાં રેિન્દ્યુ ઈન્દ્્પેિશન િવમશનર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૭૦ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વલસાડ કજલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેિશન િકમશનર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત તપાસણી દરકમયાન િઈ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં ક્યા િિારની ગેરરીકતઓ ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  : (૨૭-૩-૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) ઈન્થપેિશન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ િશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પદરકશષ્ટ-૧ િી ૫ માાં દશાષવેલ છે. 

(૩) િલેિટર િચેરી-૨, િાાંત િચેરી-૦૩, મામલતદાર િચેરી-૯, કજલ્લા પાંચાયત િચેરી-૨, તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૬ ની તપાસણી દરકમયાન વહીવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયષપ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-
ક્ષકતયુિત િાયષવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪) (૧) ક્ષકતઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી સુધારાઓ િરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

 (૨) કનયત િાયષવાહીમાાં ક્ષકત માટે ભકવષ્યમાાં િાળજી લેવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

 (૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંકધત િચેરી દ્વારા િરાતા પારા કનિાલ ગણવામાાં આવે છે. બાિી રહેલ 
પુતષતા માટે િલેિટરશ્રી તિા િાાંત અકધિારીશ્રીઓને અધષ સરિારી પત્રો ્વારા િસાંગોપાત ્યાન દોરવામાાં આવે છે. તેમજ મેમોરીડીંગ 
વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

(*પત્રિ અને પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં ર્તાના સુધારણા પાછળ ખચમ  

અતારાાંકિતઃ ૫૨૯૧ (૨૨-૦૧-૧૯) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મહેસાણા કજલ્લામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ 
પાંચાયત હથતિ ક્યા રથતાને સુધારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી,  
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(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાવાર િેટલો ખચષ િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન)  : (૨-૪-૧૯) 

(૧) રાજ્ય કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૧ મુજબ તિા પાંચાયત કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(૨) રાજ્ય કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૧ મુજબ તિા પાંચાયત કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(૩) રાજ્ય કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૧ મુજબ તિા પાંચાયત કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ર્તાના સુધારણા પાછળ ખચમ  

અતારાાંકિતઃ ૫૩૦૬ (૨૨-૦૧-૧૯) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ 
પાંચાયત હથતિ ક્યા રથતાને સુધારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી,  

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાવાર િેટલો ખચષ િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન)  : (૨-૪-૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ મુજબ રાજ્ય કવભાગની કવગતો *પદરકશષ્ટ-૧ મુજબ તિા પાંચાયત કવભાગની 
કવગતો *પદરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં ર્તાના સુધારણા પાછળ ખચમ  

અતારાાંકિતઃ ૫૩૩૭ (૨૨-૦૧-૧૯) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ 
પાંચાયત હથતિ ક્યા રથતાને સુધારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી,  

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાવાર િેટલો ખચષ િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન)  : (૧૮-૫-૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કવગત રાજ્ય 
કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

જામનગર વજલ્લામાાં ર્તાના સુધારણા પાછળ ખચમ  

અતારાાંકિતઃ ૫૩૪૯ (૨૨-૦૧-૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર જામનગર કજલ્લામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ 
પાંચાયત હથતિ ક્યા રથતાને સુધારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી,  
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(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાવાર િેટલો ખચષ િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન)  : (૨-૫-૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં જામનગર કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કવગત રાજ્ય કવભાગ 
*પદરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

જૂનાગઢ વજલ્લામાાં ર્તાના સુધારણા પાછળ ખચમ  

અતારાાંકિતઃ ૫૩૬૫ (૨૨-૦૧-૧૯) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર જૂનાગઢ કજલ્લામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ ક્યા રથતાને સુધારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી,  

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને 

(૩) ઉિત રથતાવાર િેટલો ખચષ િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન)  : (૨-૫-૧૯) 

(૧), (૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં જૂનાગઢ કજલ્લામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કવગત રાજ્ય કવભાગ 
*પદરકશષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પદરકશષ્ટ-૨ મુજબ. 

(*પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખા્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૭૩ (૨૮-૦૧-૧૯) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મહેસાણા કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે,  

(૨) તે અન્વયે ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવાની બાિી છે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન)  : (૩-૪-૧૯) 

(૧) *પદરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પદરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખા્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૧૫ (૨૮-૦૧-૧૯) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન 
ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે,  

(૨) તે અન્વયે ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવામાાં આવી, અને 
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(૩) ઉિત કથિકતએ ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવાની બાિી છે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન)  : (૧૬-૪-૧૯) 

(૧) *પદરકશષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩)  તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પદરકશષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(*પદરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ  િુલ 

૧ િૃકર્, ખડૂેતિલ્યાણ અને સહિાર 
કવભાગ 

૫૧૮૯, ૫૬૫૧, ૫૬૬૮, ૫૬૭૧ ૦૪ 

૨ કશક્ષણ કવભાગ ૫૪૬૪ ૦૧ 

૩ આરોગ્ય અને પદરવાર િલ્યાણ 
કવભાગ 

૩૨૯૮, ૩૩૦૬, ૩૩૩૮, ૩૩૫૩, ૩૩૮૮, ૩૩૯૫, ૩૪૧૫, ૩૪૨૨, ૩૪૩૧, 
૩૪૩૫, ૩૪૪૫, ૫૧૧૧ 

૧૨ 

૪ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાષણ અને 
ગ્રામ કવિાસ કવભાગ 

૨૭૧૯, ૨૯૬૬, ૩૪૭૬, ૪૫૬૫ ૦૪ 

૫ મહેસૂલ કવભાગ ૩૯૦૨, ૩૯૧૧, ૩૯૧૯, ૩૯૨૨, ૩૯૪૧, ૩૯૫૨, ૩૯૬૪, ૩૯૬૭, ૩૯૭૩, 

૩૯૮૩, ૩૯૮૯, ૩૯૯૬, ૪૦૦૭, ૪૦૦૯, ૪૦૧૩, ૪૦૨૧, ૪૦૨૪, ૪૦૪૯, 
૪૦૫૧, ૪૦૬૩, ૪૦૬૬, ૪૦૭૦ 

૨૨ 

૬ માગષ અને મિાન કવભાગ ૫૨૯૧, ૫૩૦૬, ૫૩૩૭, ૫૩૪૯, ૫૩૬૫, ૫૪૭૩, ૫૫૧૫ ૦૭ 

િુલ ૫૦ 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 
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ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

સોમવાર, તા.૨૨મી ુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 
પહલી અતારાં કત યાદ  

અ.ન.ં અતારાં કત 

 માકં 

પા.

ન.ં 

િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૪૫૮૭ ૨  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

ન કર ન કર તો 

૨ ૫૦૧૯ ૨૪ જવાબ ખડં-૩ મા લકને સબંધંિત છે. મા લકને સબંિંધત છે. 

બી  અતારાં કત યાદ   

૩ ૩૭૨૫ ૧૧ જવાબ ખડં-૩ના પ ક-

બ મા ંિવગત ન.ં૬ 

સાણંદ સાણદં 

ી  અતારાં કત યાદ  

૪ ૪૨૬૧ ૨ જવાબ ખડં-૨ની 

એકવીસમી લીટ  

િવગતો તમામ િવગતો તથા તમામ 

૫ ૬૮૯ ૨ ુ ંશીષક કારણેસર કારણોસર 

મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

- (૨૮/૦૩/૨૦૧૯) 

૨ 

અને 

૩ 

પ કના કોલમ-૩ની 

થમ રૉ 

મળે અર ઓ મળેલ અર ઓ 

૬ ૪૫૯૦ ૫ પ ક-અ ના કોલમ-

૨ની ૩૦મી રૉ 

રુન નગર રુ નગર 

૭ ૪૯૬૩ ૧૦  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

ભાવનગર પચંમહાલ 

૮ ૫૬૦૬ ૧૪ ુ ંશીષક ર-કોપટ ર કાપટ 

૯ ૨૬૨૧ ૧૭ જવાબ-૨ના પ કમા ં ર ૂ થયેલ કસો સમાધાનકાર  ઉકલ 

૧૦ ૨૬૭૨ ૨૨ સ ય ી ુ ંનામ ી ઋ વક મકવાણા ી ઋ વકભાઇ મકવાણા 

ચોથી અતારાં કત યાદ  

૧૧ ૪૫૮૧ ૬ સ ય ી ુ ંનામ કા તભાઇ સોઢા 

પરમાર 

કા તભાઇ સોઢાપરમાર 

૧૨ ૫૧૨ ૭ ુ ંશીષક યા ાધામો િવકાસ યા ાધામોનો િવકાસ 

૧૩ ૨૬૨૨ ૯ સ ય ી ુ ંનામ ીમતી સતંોકબેન 

ઓરઠ યા 

ીમતી સતંોકબેન આરઠ યા 

૧૪ ૨૬૪૪ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ડૉ.અિનલભાઇ 

જોિષયારા 

ડૉ. અિનલ જોિષયારા 

૧૫ ૪૩૩૪ ૪૩ સ ય ી ુ ંનામ ી નૌસાદ સોલકં  ી નૌશાદ સોલકં  

પાચંમી અતારાં કત યાદ  

૧૬ ૨૯૫૧ ૫  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

સમ ય બાબતની સમ યા બાબતની 

૧૭ ૪૫૨૭ ૮ અ.તા. માકં પછ ની 

તાર ખ 

૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ૨૯/૧૨/૨૦૧૮ 

૧૮ ૪૫૯૪ ૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

પાચં વષથી ઉ ત પાચં વષમા ંઉ ત 
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૧૯ ૫૨૧૦ ૨૨ જવાબ ખડં-૧ના 

કો ટકમા ં ી  

કોલમમા ંપાચંમી રૉ 

ધોધબંા ઘોઘબંા 

૨૦ ૫૨૪૦ ૨૫ ુ ંશીષક મોટા, મા યમ અન ે

નાના તળાવો 

મોટા, મ યમ અને નાના તળાવો 

૨૧ ૫૬૦૧ ૨૭  ખડં-૩ તેના કારણો શા માટ 

છે, 

તેના કારણો શા છે, 

૨૨ ૪૪૧૦ ૨૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

અછતને આ સુંગક 

સમ યાઓના 

અછતને આ ષુાં ગક 

સમ યાઓના 

જવાબ ખડં-૧ની ી  

લીટ  

તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮થી તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ના 

૨૯ જવાબ ખડં-૨ના 

"પીવા ુ ંપાણી"ના 

ુ ામા ં થમ લીટ  

અછતને આ ષુંગક 

સમ યાઓની 

અછતને આ ષુાં ગક 

સમ યાઓના 

૨૩ ૫૬૮૨ ૩૮ જવાબ ખડં-૪મા ં

પોઈ ટ-૨ના 

પેટાપોઈ ટ -૨ની થમ 

લીટ  

માસના એવા બાળકો ક 

મ ુ ંવજન સમયે જ. 

માસના બાળકો ક મ ુ ંવજન 

જ મ સમયે જ. 

૨૪ ૫૬૮૩ ૪૦ જવાબ ખડં-૪મા ં

પોઈ ટ-૨ના 

પેટાપોઈ ટ -૨ની થમ 

લીટ  

માસના એવા બાળકો ક 

મ ુ ંવજન સમયે જ. 

માસના બાળકો ક મ ુ ંવજન 

જ મ સમયે જ. 

છ ી અતારાં કત યાદ  

૨૫ ૫૬૪૬ ૧૪ જવાબ ખડં-૧ ના 

પ કની પાચંમી 

કોલમના મ ન.ં૧૦ 

૬૪૯ ૯૪૬ 

૨૬ ૪૨૬૭ ૩૫ જવાબ ખડં-૧ ના 

પ કમા ંછ ી કોલમના 

મ ન.ં૯ 

૨૦૧૨ થી ખાલી 

તબ દલ 

૨૦૧૨ થી ખાલી તબ દલ થતા 

૨૨/૦૫/૨૦૧૨ 

૨૭ ૫૦૮૩ ૩૭ સ ય ી ુ ંનામ ી નાથાભાઇ પટલ ી નથાભાઇ પટલ 

૨૮ ૫૩૨૩ ૪૫ મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

(૦૬/૦૬/૨૦૧૯) (૦૬/૦૩/૨૦૧૯) 

૨૯ ૪૪૭૬ ૪૫ જવાબ  ખડં-૨ ની 

થમ લીટ  

િવ-

૨/૧૦૨૦૧૫/૧૪૮૦ 

િવ-૨/પસઅ/૧૦૨૦૧૫/૧૪૮૦ 

૩૦ ૪૭૨૫ ૪૬   ખડં-૧ ની બી  

લીટ  

કો ટર પોલીસ ટશનો કો ટલ પોલીસ ટશનો 

સાતમી અતારાં કત યાદ  

૩૧ ૫૨૪૯ ૭ સ ય ીનો મતિવ તાર (વાસદંા) (વાસંદા) 

૩૨ ૫૪૯૮ ૧૦ ુ ંશીષક અને 

થમ લીટ  

એ ટર ાઇઝ લેધર એ ટર ાઇઝમા ંલેધર 

૩૩ ૪૯૪૨ ૧૮ સ ય ી ુ ંનામ ી અમર ષ ડર ી બર ષ ડર 

૩૪ ૪૯૬૬ ૧૯  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

દાહોદ જ લામા ં નવસાર  જ લામા ં

આઠમી અતારાં કત યાદ  

૩૫ ૫૧૮૩ ૧ જવાબ ખડં-૨ની ચોથી 

લીટ  

ભલામમ - 
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૩૬ ૪૬૦૮ ૫ જવાબ ખડં-૨ *પ ક-૧ *પ ક-૨ 

૩૭ ૫૨૯૪ ૧૧ સ ય ી ુ ંનામ ડો.અનીસ જોિષયારા ડૉ.અિનલ જોિષયારા 

૩૮ ૫૪૭૮ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ડૉ.અિનલ 

જોિષયારા 

ડૉ.અિનલ જોિષયારા 

નવમી અતારાં કત યાદ  

૩૯ ૨૭૯૧ ૧૧ ુ ંશીષક સોમનાથ જ લામા ં ગીર સોમનાથ જ લામા ં

૪૦ ૫૬૬૬ ૧૭ સ ય ી ુ ંનામ ી નાથાભાઇ પટલ ી નથાભાઇ પટલ 

૪૧ ૨૯૭૪ ૩૫ સ ય ી ુ ંનામ ી બર ષભાઇ ડર ી બર ષ ડર 

મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

- (૨૬/૦૪/૨૦૧૯) 

૪૨ ૧૯૮૦ ૪૪ 

૪૫ 

 ખડં-૧,૨ અને ૩મા ં (૧) પડતર છે ? 

(૨) કારણો શા ંછે ? 

(૩) અર ઓ કટલી છે 
? 

(૧) પડતર છે, 

(૨) કારણો શા ંછે, 

(૩) અર ઓ કટલી છે,  

અને 

પ ક-૨ ની ૧૪મી રૉ ગરસોમનાથ ગીર સોમનાથ 

૪૩ ૫૪૬૮ ૫૧ પ ક-અ ની કોલમ-

૮ની છે લી રૉ 

૪૮૮૯ ૪૮૮૪ 

૪૪ ૫૪૯૨ ૫૩ ુ ંશીષક ઇ-ધરા ક ોએ ઇ-ધરા ક ોને 

જવાબમા ંમં ી ીનો 

હો ો 

મહ લૂ મં ી ી 

(અયોજન) 

મહ લૂ મં ી ી 

૪૫ ૫૪૯૫ ૫૬ ુ ંશીષક ઇ-ધરા ક ોએ ઇ-ધરા ક ોને 

૪૬ ૫૫૨૬ ૫૯ જવાબમા ંમં ી ીનો 

હો ો 

મહ લૂ મં ી ી 

(અયોજન) 

મહ લૂ મં ી ી 

૪૭ ૫૬૩૨ ૮૦ જવાબમા ંમં ી ીનો 

હો ો અને તાર ખ 

મહ લૂમં ી ી મહ લૂ મં ી ી 

(૨૨/૦૩/૨૦૧૯) 

૪૮  ૧૨૪  ૃિષ, ખે ૂત ક યાણ 

અને સહકાર 

૫૭૧૧૨ ૫૭૧૧ 

દસમી અતારાં કત યાદ  

૪૯ ૩૭૨૭ ૩ જવાબ ખડં-૨ના પ ક-

૧ના ી  કો ટકમા ં

ી  કોલમના ં મ ન.ં૨ 

માટ ૨૫ લેખે .૫૦ 

લાખ 

માટ ૨૫ ટકા લેખે .૫૦ લાખ 

૫૦ ૫૨૫૮ ૪  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

થાને વષ વાર ાર થાને વષવાર ાર 

 ખડં-૩ વીમો કૂ યો ? અને, વીમો કૂ યો, અને 

જવાબ ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

થાિનક આપતીના 

જોખમમા ં

થાિનક આપિ ના જોખમમા ં

જવાબ ખડં-૨ની 

આઠમી લીટ  

આગળની ધટતી 

કાયવાહ  

આગળની ઘટતી કાયવાહ  

૫૧ ૫૫૧૨ ૭ પ ક-૨મા ંબી  રૉની 

છે લી લીટ  

૧-૧-૧૮ થી ૩૧- ૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮ 

૫૨ ૫૫૨૩ ૧૦ પ કમા ંપથમ રૉ િવતરણ કરવામા ં

આ ,ુ 

િવતરણ કરવામા ંઆ ,ુ તેની 

િવગત નીચે જુબ છે. 

૫૩ ૫૬૩૧ ૧૩ 

અને

૧૪ 

પ ક-૧,૨,૩ મરગાવ ઉમરગામ 

૫૪ ૫૩૦૪ ૨૯ ુ ંશીષક મોઢવાળા ગામે મોઢવાડા ગામે 
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૫૫ ૪૬૪૩ ૩૬ સ ય ી ુ ંનામ ી નાથાભાઇ પટલ ી નથાભાઇ પટલ 

ની ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

સિમપ-૨૦૧૩ના 

ચાર 

સિમટ-૨૦૧૩ના ચાર 

૫૬ ૨૬૬૨ ૪૫ જવાબ ખડં-૩ના 

કો ટકની છે લા 

કોલમની બી  રૉમા ં

ધારાધોરણ જુબના 

હોઇ 

ધારાધોરણ જુબ ના હોઇ 

અ ગયારમી અતારાં કત યાદ  

૫૭ ૪૬૦૭ ૧ જવાબ ખડં-૨ જ યા ખાલી છે ? જ યા ખાલી છે, અને 

૫૮ ૪૮૬૭ ૨ ુ ંશીષક તલાલા તાલાલા 

 ખડં-૨ કરવામા ંઆવશ.ે કરવામા ંઆવશે ? 

૫૯ ૫૦૧૨ ૨ ુ ંશીષક કતલખાનાઓ ુ ં કતલખાનાઓના 

૬૦ ૫૬૫૪ ૩  ખડં-૩ શા કારણો છે.  શા કારણો છે ? 

૬૧ ૫૭૦૭ ૩ ુ ંશીષક ુ એિનમ સનો ુ એિનમ સના 

૬૨ ૫૧૩૩ ૬ જવાબ ખડં-૧ના 

પ કની કોલમ-

૨મા ં મ ન.ં૮ 

લ મડ  લ બડ  

૬૩ ૫૬૪૧ ૧૦ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૪ ૫૬૯૪ ૧૦ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૫ ૪૬૮૧ ૨૧ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૪/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૬ ૫૬૩૫ ૨૩ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૭ ૫૬૪૫ ૨૩ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૮ ૫૬૬૦ ૨૪  ખડં-૩ સરકાર શી સરકાર ારા શી 

બારમી અતારાં કત યાદ  

૬૯ ૫૬૫૨ ૩ ુ ંશીષક ઇ પે શન ઇ પે શન 

૭૦ ૫૫૨૨ ૨૭ જવાબ ખડં-૩ના 

પ ક-બ ના બી  

કોલમની છ ી રૉ 

૧૭૪ ૧૪૭ 

તેરમી અતારાં કત યાદ  

૭૧ ૫૬૫૧ ૨ જવાબ ખડં-૨ ના 

પ કમા ંખર ફ-

૨૦૧૭ની કોલમ-

૧ની ૯મી રૉ 

લીલયા લીલીયા 

 

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




