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ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
છઠુ્ું  સત્ર – ૨૦૨૦ 

અતારાુંવતત પ્રશ્નોત્તરી 
ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૮૭(ક) અન્િયે તા.૨૩/૩/૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહના મેજ ઉપર 
મૂકિામાું આિેલ અતારાુંકકત પ્રશ્નો અને તનેા જિાબોની યાદી 

 

ગુજરાત િહીિટી સેિા િગગ-૧ના અવધકારીઓનુું મહેકમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૧૦ (૭-૧-૨૦) શ્રી રાજને્રવસુંહ ઠાકોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની કથિકતએ ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગગ-૧ ના અકિિારીઓનુાં માંજૂર િયેલુાં મહેિમ િેટલુાં 
છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

(૩) તે પૈિી સીિી ભરતીની િેટલી છે અને બઢતીની િેટલી છે, અને  

(૪) ખાલી રહેલ જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) : (૧૨-૩-૨૦) 

(૧), (૨) અને (૩) 

ક્રમ સુંિગગ મુંજૂર મહેકમ ખાલી જગ્યાઓ 
તે પૈકી ખાલી જગ્યાઓ 

સીધી ભરતી બઢતી 

૧ ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગગ-૧ (જુકનયર થિેલ) ૬૦૬ ૧૯૬ ૪૯ ૧૪૭ 

૨ ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગગ-૧ (સીનીયર થિેલ) ૧૯૦ ૪૬ ૦૦ ૪૬ 

૩ ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગગ-૧ (કસલેક્સન થિેલ) ૬૯ ૪૩ ૦૦ ૪૩ 

૪ ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગગ-૧ (એપેક્ષ થિેલ) ૧૫ ૧૫ ૦૦ ૧૫ 

 (૪) સીિી ભરતીિી ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ તબક્કાવાર તિા બઢતીિી ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ કનયત અનુભવ અને 
માપદાંડો િરાવતા અકિિારીઓ ઉપલબ્િ િયેિી ભરવામાાં આવશે. 

-------- 

કચ્છ વજલ્લામાું ખેત તલાિડીઓ બનાિિાની યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૯૭ (૨૧-૧૦-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય કૃવિ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ખેત તલાવડીઓ બનાવવાની યોજના અમલમાાં છે તે હિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો હા, તો િચ્છ કજલ્લામાાં ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ગમાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામોમાાં િેટલી ખેત તલાવડીઓ 
માંજૂર િરવામાાં આવી, 

(૩) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલી ખેત તલાવડીઓના િેટલા નાણા ચુિવવામાાં આવ્યા, 

(૪) તે પૈિી િેટલી ખેત તલાવડીઓના નાણા ચુિવવાના બાિી છે, અને 

(૫) તેના િારણો શા છે અને િેટલા સમયમાાં બાિી નાણા ચુિવવામાાં આવશે? 
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કૃવિ મુંત્રીશ્રી : (૩-૩-૨૦) 

(૧) હા, પરાંતુ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાગના તા.૩૧/૮/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંિઃ જવન-
૨૦૧૮/૧૦૪૭/િ.૪િી ખેત તલાવડી બનાવવાની યોજના નમગદા જળ સાંપકિ અને પાણી પુરવઠા અને િલ્પસર કવભાગને તબદીલ 
િરવામાાં આવેલ ત્યારબાદ નમગદા જળ સાંપકિ અને પાણી પુરવઠા અને િલ્પસર કવભાગની દરખાથત અન્વયે આ કવભાગના 
તા.૧૪/૨/૨૦૨૦ના સુિારા ઠરાવિી ખેત તલાવડીની યોજના પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાગણ અને ગ્રામ કવિાસ કવભાગ ના ગ્રામ 
કવિાસ પ્રભાગને તબદીલ િરેલ છે. 

(૨)  

િિગ ૨૦૧૬-૧૭ 

તાલુકો ગામની સુંખ્યા મુંજૂર કરેલ અરજીની સુંખ્યા 

અબડાસા ૨૭ ૨૭૪ 

લખતપ ૨૭ ૬૪ 

નખત્રાણા ૩ ૧૯ 

રાપર ૧૨ ૩૭ 

ભુજ ૧૭ ૨૧ 

અાંજાર ૩ ૪ 

કુલ ૮૯ ૪૧૯ 

િિગ ૨૦૧૭-૧૮ 

ભચાઉ ૧ ૧ 

કુલ ૧ ૧ 

િિગ ૨૦૧૮-૧૯ 

કુલ ૦ ૦ 

(૩)  

િિગ ૨૦૧૬-૧૭ 

તાલુકો ખેત તલાિડીની સુંખ્યા ચૂકિેલ નાણાુંકીય સહાય (રૂ.લાખમાું) 

અબડાસા ૧૮૪ ૯૧.૫૫ 

લખતપ ૧૧૨ ૫૫.૫૫ 

નખત્રાણા ૧૫ ૭.૪૨ 

રાપર ૫૮ ૨૬.૭૬ 

ભુજ ૯૦ ૩૮.૭૯ 

અાંજાર ૪ ૧.૯૩ 

કુલ ૪૬૩ ૨૨૨.૦ 

રીમાતસગઃ- ઉક્ત ૪૬૩ અરજીઓ વર્ગ ૨૦૧૫-૧૬માાં િયેલ જ ે અરજીઓમાાં િરેલ િામગીરીની સહાય 
રા.૨૨૨.૦૦ લાખનુાં ચુિવણાં વર્ગ ૨૦૧૬-૧૭માાં િરવામાાં આવેલ છે. 

િિગ ૨૦૧૭-૧૮ 

તાલુકો ખેત તલાિડીની સુંખ્યા ચૂકિેલ નાણાુંકીય સહાય (રૂ.લાખમાું) 

અબડાસા ૨૨૭ ૧૧૨.૫૬ 

લખતપ ૫૨ ૨૫.૬૦ 

નખત્રાણા ૧૮ ૭.૯૨ 

રાપર ૩૭ ૧૭.૭૬ 

ભુજ ૨૧ ૯.૮૭ 

અાંજાર ૪ ૧.૮૫ 

કુલ ૩૫૯ ૧૭૫.૫૬ 

રીમાતસગઃ- ઉક્ત ૩૫૯ અરજીઓ વર્ગ ૨૦૧૬-૧૭માાં િયેલ જ ે અરજીઓમાાં િરેલ િામગીરીની સહાય 
રા.૧૭૫.૫૬ લાખનુાં ચુિવણાં વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮માાં િરવામાાં આવેલ છે. 
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િિગ ૨૦૧૮-૧૯ 

તાલુકો ખેત તલાિડીની સુંખ્યા ચૂકિેલ નાણાુંકીય સહાય (રૂ.લાખમાું) 

ભચાઉ ૧ ૦.૯૯ 

કુલ ૧ ૧ 

રીમાતસગઃ- ઉક્ત ૧ અરજીઓ વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮માાં િયેલ જ ે અરજીઓમાાં િરેલ િામગીરીની સહાય રા.૦.૯૯ 
લાખનુાં ચુિવણાં વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯માાં િરવામાાં આવેલ છે. 

(૪) 

િિગ ૨૦૧૬-૧૭ 

તાલુકો ચુકિણા બાકી હોય તેિી અરજીની સુંખ્યા 

અબડાસા ૪૭ 

લખતપ ૧૨ 

નખત્રાણા ૧ 

કુલ ૬૦ 

િિગ ૨૦૧૭-૧૮ 

- ૦ 

િિગ ૨૦૧૮-૧૯ 

- ૦ 

(૫) આ અાંગેની વહીવટી પ્રક્રક્રયા અાંગેની પુરતી ચિાસણી બાદ યોગ્યતે કનણગય લેવામાાં આવશે.  

--------  

રાજ્યમાું આખલા કતલખાના હેતુ ટર ાન્સપોટેશન કરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૩૬ (૧૯-૧૧-૧૯) શ્રી કકરીટકુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય પશુપાલન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ની કથિકતએ ગરીબ ખેડૂતોને ગાય અને વાછરડા પુરા પાડવાની યોજનાના અમલ 

માટે માન્ય િરવામાાં આવેલ એજન્સીઓ આખલા મેળવી તેને િતલના હેતુસર ટર ાન્સપોટેશન િરવાની ફક્રરયાદિી સરિાર વાિેફ છે િે 

િેમ, 

(૨) ઉક્ત બાબતે ઉક્ત કથિકતેએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં િેટલી ફક્રરયાદો સરિારને મળી છે અને તેમાાં િઇ માન્ય એજન્સીઓ 
ગુન્હાહીત પ્રવૃકિઓમાાં સાંડોવાઇ હતી અને તેની સામે શી િાયગવાહી િરી, અને 

(૩) આવી એજન્સીઓની િામગીરી પર અસરિારિ કનયાંત્રણ રાખવા અને મોનીટરીંગ િરવા સરિારે શાાં પગલા લીિા? 

પશુપાલન મુંત્રીશ્રી : (૧૭-૩-૨૦) 

(૧) આવી િોઇ યોજના અમલમાાં નિી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

--------  

રાજ્યમાું વજલ્લાિાર કૃવિ મહોત્સિ પાછળ ખચગ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૭૮ (૪-૧-૨૦) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય કૃવિ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર િૃકર્ મહોત્સવ પાછળ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલો 
ખચગ િરવામાાં આવ્યો, અને  

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં િૃકર્ મેળામાાં અપાયેલી કિટ/સાિન સહાય િઈ યોજના હેઠળ અને 
બજટેના િયા હેડે અપાઈ ? 
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કૃવિ મુંત્રીશ્રી : (૨૯-૨-૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર િૃકર્ મહોત્સવ પાછળ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નીચે 
મુજબની કવગતે ખચગ િરવામાાં આવ્યો. 

ક્રમ નું. વજલ્લો 
િિગિાર ખચગની વિગત (રૂ.લાખમાું) 

૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ અમદાવાદ ૭૦.૧૩ ૩૯.૭૦૫ ૮૬.૨૬૩ ૭૯.૨૦૦ ૩૦.૦૭ 

૨ ખેડા ૧૦૪.૭૪ ૩૬.૯૪૨ ૦.૧૯૨૩ ૨૪.૭૮૫ ૩૮.૨૪ 

૩ આણાંદ ૯૦.૦૩ ૬૭.૯૩૩ ૧૦૪.૩૭ ૧૩.૩૭૧ ૨૯.૮૧ 

૪ ગાાંિીનગર ૯૩૧.૩૬ ૫૮૭.૬૧ ૧૯૮.૧૦ ૯.૧૫૯ ૧૫.૯૨ 

૫ વડોદરા ૬૪.૦૭ ૩૧.૬૬૨ ૦.૨૩૫૦ ૨૦.૦૦૦ ૩૧.૭૩ 

૬ છોટાઉદેપુર ૮૮.૦૨ ૪૧.૫૭૬ ૧૧૮.૯૯ ૧૫.૦૦૦ ૨૪.૦૦ 

૭ ભરચ ૯૫.૧૭ ૩૧.૧૮૮ ૮૭.૯૫ ૨૨.૪૪૬ ૩૪.૧૩ 

૮ નમગદા ૪૭.૩૫ ૧૮.૫૮૩ ૧.૨૨૯ ૧૧.૯૦૬ ૧૯.૯૭ 

૯ પાંચમહાલ ૭૮.૯૧ ૩૪.૫૯૦ ૯૯.૧૩૮ ૧૬.૬૩૯ ૧૪૯.૪૯ 

૧૦ મહીસાગર ૧૧૦.૭૮ ૩૮.૮૫૦ ૦.૧૮૦૦ ૧૪.૭૨૪ ૨૦.૮૫ 

૧૧ દાહોદ ૧૪૦.૨૯ ૩૯.૯૮૬ ૯૯.૯૯૯ ૨૨.૫૦૦ ૩૬.૮૭ 

૧૨ સુરત ૬૩.૪૭ ૩૫.૪૬૮ ૦.૦૦ ૨૨.૪૪૫ ૩૦.૧૩ 

૧૩ વલસાડ ૧૦૯.૭૨ ૩૮.૫૨૧ ૦.૩૯૩૦ ૧૧.૨૬૨ ૧૯.૧૩ 

૧૪ નવસારી ૧૦૫.૬૧ ૧૯.૭૫૬ ૧૦૫.૩૨ ૧૪.૯૮૯ ૨૨.૬૨ 

૧૫ તાપી ૮૩.૫૧ ૩૨.૯૪૭ ૧૦૦.૧૧ ૧૭.૪૯૬ ૨૭.૯૧ 

૧૬ ડાાંગ ૨૭.૬૬ ૧૬.૮૫૫ ૦.૫૮૨૬ ૭.૫૦૦ ૧૨.૦૦ 

૧૭ મહેસાણા ૮૩.૫૨ ૩૫.૪૨૩ ૮૬.૩૪૨ ૨૧.૬૭૮ ૨૩.૮૫ 

૧૮ પાટણ ૭૬.૪૬ ૨૩.૫૬૨ ૦.૧૧૫૪ ૧૮.૭૧૨ ૨૬.૪૪ 

૧૯ સાબરિાાંઠા ૭૦.૮૬ ૩૮.૮૨૯ ૭૫.૭૫૫ ૧૭.૨૬૦ ૨૯.૬૬ 

૨૦ અરવલ્લી ૮૦.૮૫ ૨૯.૫૩૨ ૦.૦૦ ૧૪.૯૯૬ ૨૧.૬૭ 

૨૧ બનાસિાાંઠા ૧૧૧.૩૯ ૪૫.૭૦૧ ૧૧૨.૨૭ ૨૧.૬૩૦ ૩૯.૭૫ 

૨૨ રાજિોટ ૮૦.૯૦ ૩૦.૨૭૮ ૯૬.૭૩૯ ૨૬.૦૮૮ ૪૦.૧૯ 

૨૩ મોરબી ૫૯.૫૧ ૧૨.૧૦૬ ૦.૦૦ ૧૧.૬૭૮ ૧૫.૪૭ 

૨૪ સુરેન્રનગર ૯૦.૭૮ ૩૬.૦૫૯ ૯૬.૦૯૧ ૨૩.૧૭૪ ૩૮.૬૪ 

૨૫ જામનગર ૫૬.૯૭ ૪૬.૯૮૭ ૦.૦૪૦૦ ૧૪.૦૧૨ ૧૯.૬૩ 

૨૬ િચ્છ ૮૯.૫૯ ૩૭.૪૬૬ ૧૦૦.૩૭ ૨૨.૪૭૨ ૧૯.૮૯ 

૨૭ જૂનાગઢ ૬૬.૬૦ ૮.૦૪૫૩ ૭૯.૦૧૪ ૨૧.૮૪૧ ૨૭.૧૬ 

૨૮ પોરબાંદર ૩૩.૮૪ ૫.૧૩૯૦ ૦.૧૩૫૬ ૫.૬૮૪ ૦.૦૦ 

૨૯ બોટાદ ૩૭.૦૪ ૧૮.૦૨૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦૦ ૧૩.૯૭ 

૩૦ અમરેલી ૯૯.૪૩ ૪૪.૨૬૮ ૮૯.૯૩૯ ૨૬.૧૭૯ ૧૮.૬૩ 

૩૧ ભાવનગર ૧૦૦.૭૬ ૨૯.૦૪૪ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦૦ ૩૫.૯૪ 

૩૨ દેવભુકમ દ્વારિા ૩૧.૮૩ ૧૨.૬૪૧ ૧૦૦.૦૦ ૯.૭૩૬ ૧૨.૫૫ 

૩૩ ગીર સોમનાિ ૫૫.૪૮ ૧૭.૧૬૫ ૦.૦૦ ૧૪.૮૪૦ ૧૨.૩૦ 

 કુલ ૩૪૩૬.૬૩ ૧૫૮૨.૪૪ ૧૮૩૯.૮૭ ૬૨૮.૪૦ ૯૩૮.૬૧ 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં િૃકર્ મેળા દરમ્યાન ખેતીવાડી ખાતાના િોઈ પણ યોજના હેઠળ િોઈ 
કિટ/ સાિન સહાય આપવામાાં આવેલ નિી. જિેી બજટે હેડનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

--------  
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રાજ્યમાું કડગ્રી ઇજનેરી કોલેજોમાું ખાલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૮૫ (૧૯-૧૦-૧૮) શ્રી વનરું જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ક્રડગ્રી ઇજનેરી િોલેજોમાાં પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને 
સહાયિ પ્રાધ્યાપિોની િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર ક્રડગ્રી ઇજનેરી િોલેજોમાાં પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિોની િેટલી 
ઘટ છે, અને 

(૩) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૩-૩-૨૦) 

(૧)  

ક્રમ વજલ્લો ઈજનેરી કોલેજ 
ભરાયેલ જગ્યાઓ 

પ્રાધ્યાપક સહ પ્રાધ્યાપક સહાયક પ્રાધ્યાપક 

૧. ભરચ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ભરચ ૦૨ ૦૫ ૮૪ 

૨. 
ભાવનગર 

સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ભાવનગર ૦૧ ૦૫ ૭૪ 

૩. શાાંકતલાલ શાહ ઈજનેરી િોલેજ, ભાવનગર ૦૩ ૧૯ ૧૦૧ 

૪. સુરત સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, સુરત ૦૨ ૦૭ ૪૮ 

૫. વલસાડ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, વલસાડ ૦૧ ૦૫ ૭૧ 

૬. બનાસિાાંઠા સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, પાલનપુર ૦૨ ૦૦ ૩૬ 

૭. પાટણ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, પાટણ ૦૦ ૦૫ ૬૩ 

૮. મોરબી લખિીરજી ઈજનેરી િોલેજ, મોરબી ૦૩ ૧૨ ૮૨ 

૯. અરવલ્લી સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, મોડાસા ૦૨ ૧૩ ૧૦૧ 

૧૦. 
અમદાવાદ 

એલ.ડી. ઈજનેરી િોલેજ, અમદાવાદ ૧૬ ૫૨ ૨૦૨ 

૧૧. કવશ્વિમાગ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ચાાંદખેડા ૦૬ ૩૦ ૧૨૪ 

૧૨. દાહોદ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, દાહોદ ૦૧ ૧૦ ૬૦ 

૧૩. િચ્છ (ભુજ) સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ભુજ ૦૪ ૦૭ ૮૧ 

૧૪. ગાાંિીનગર સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ગાાંિીનગર ૦૪ ૧૦ ૮૯ 

૧૫. રાજિોટ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, રાજિોટ ૦૪ ૦૮ ૮૪ 

૧૬. પાંચમહાલ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ગોિરા ૦૧ ૦૨ ૪૭ 

(૨)  

ક્રમ વજલ્લો ઈજનેરી કોલેજ 
ઘટની વિગત 

પ્રાધ્યાપક સહ પ્રાધ્યાપક સહાયક પ્રાધ્યાપક 

૧. ભરચ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ભરચ ૦૦ ૦૪ ૦૫ 

૨. 
ભાવનગર 

સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ભાવનગર ૦૩ ૦૪ ૨૮ 

૩. શાાંકતલાલ શાહ ઈજનેરી િોલેજ, ભાવનગર ૦૨ ૨૨ ૧૭ 

૪. સુરત સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, સુરત ૦૦ ૧૫ ૦૦ 

૫. વલસાડ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, વલસાડ ૦૬ ૦૮ ૦૪ 

૬. બનાસિાાંઠા સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, પાલનપુર ૦૩ ૦૩ ૧૦ 

૭. પાટણ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, પાટણ ૦૧ ૦૪ ૨૪ 

૮. મોરબી લખિીરજી ઈજનેરી િોલેજ, મોરબી ૨૦ ૩૨ ૧૬ 

૯. અરવલ્લી સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, મોડાસા ૦૨ ૨૧ ૫૨ 

૧૦. 
અમદાવાદ 

એલ.ડી. ઈજનેરી િોલેજ, અમદાવાદ ૩૫ ૪૨ ૨૫ 

૧૧. કવશ્વિમાગ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ચાાંદખેડા ૧૩ ૦૯ ૧૫ 

૧૨. દાહોદ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, દાહોદ ૦૧ ૧૩ ૧૬ 

૧૩. િચ્છ (ભુજ) સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ભુજ ૦૯ ૦૨ ૩૧ 
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ક્રમ વજલ્લો ઈજનેરી કોલેજ 
ઘટની વિગત 

પ્રાધ્યાપક સહ પ્રાધ્યાપક સહાયક પ્રાધ્યાપક 

૧૪. ગાાંિીનગર સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ગાાંિીનગર ૦૦ ૧૨ ૨૦ 

૧૫. રાજિોટ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, રાજિોટ ૦૫ ૧૦ ૨૬ 

૧૬. પાંચમહાલ સરિારી ઈજનેરી િોલેજ, ગોિરા ૦૪ ૦૦ ૦૯ 

(૩) બનતી ત્વરાએ. 

--------  

િલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતેની આર. એમ. દેસાઈ કોલેજમાું સુંિગગિાર મહેકમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૮૭ (૨૫--૧૦-૧૮) શ્રી વનરું જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ વલ્લભ કવદ્યાનગર ખાતે આવેલી આર.એમ.દેસાઈ મ્યુકિિ અને ડાન્સ ગ્રાન્ટેડ 

િોલેજમાાં સાંવગગવાર માંજૂર િયેલ મહેિમ િેટલુાં છે, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ સાંવગગવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે, અને 

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની માંજૂરી ક્યાાં સુિી આપવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૩-૨૦) 

(૧) સુંિગગિાર મુંજૂર મહેકમ-કુલ-૪. 

 વ્યાખ્યાતાઓ-૦૧ 

 સીનીયર િલાિગ  એિાઉન્ટન્ટ-૦૧ 

 પટાવાળા-૦૧ 

 ચોિીદાર-૦૧ 

(૨) સુંિગગિાર ભરાયેલ જગ્યા 

 વ્યાખ્યાતા-૦૦ 

 સીનીયર િલાિગ  એિાઉન્ટન્ટ-૦૦ 

 પટાવાળા-૦૧ 

 ચોિીદાર-૦૧ 

 સીનીયર િલાિગ  િમ એિાઉન્ટન્ટની જગા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૬િી ખાલી છે. જ્યારે વ્યાખ્તાની જગા  
તા.૩૧-૧૦-૨૦૦૫િી ખાલી છે. 

(૩) સાંથિાને માંજૂર જગ્યાઓ પૈિી ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવાની એન.ઓ.સી. િકમશનરશ્રી, ઉચ્ચ કશક્ષણની િચેરી 
દ્વારા આપવામાાં આવેલ છે. જ ેઅન્વયે જગ્યાઓ ભરવાની િાયગવાહી સાંથિાએ થવયાં િરવાની રહે છે. 

-------- 

રાજ્યમાું આટગસ અને કોમસગ પ્રિાહની કોલેજોનુું મહેકમ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૨૩ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી સુરેશકુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર આટગસ અને િોમસગ પ્રવાહની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િેટલી 
િોલેજો આવેલી છે, 

(૨) ઉક્ત િોલેજોવાર સાંવગગવાર િેટલુાં મહેિમ માંજૂર િયેલ છે, તે પૈિી િેટલી જગ્યાઓ સાંવગગવાર ભરાયેલ છે અને િેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 
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વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૩-૨૦) 

(૧) (અ) સરિારી િોલેજો *પત્રિ-૦૧ મુજબ. 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો *પત્રિ-૦૧ (અ) મુજબ. 

(૨) (અ) સરિારી િોલેજો *પત્રિ-૦૨ મુજબ. 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો *પત્રિ-૦૨ (અ), *પત્રિ-૦૨(બ) અને *પત્રિ-૦૨(િ) મુજબ. 

(૩) બનતી ત્વરાએ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

--------  

રાજ્યમાું આટગસ, કોમસગ અને વિજ્ઞાન પ્રિાહની કોલેજોનુું મહેકમ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૬૩ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી લવલત િસોયા (િોરાજી): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતેએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર આટગસ, િોમસગ અને કવજ્ઞાન પ્રવાહની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ 
િેટલી િોલેજો આવેલી છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતેએ સાંવગગવાર માંજુર િયેલ મહેિમ િેટલુાં છે, તે પૈિી સાંવગગવાર િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે અને િેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૩-૨૦) 

(૧) (અ) સરિારી િોલેજો *પત્રિ-૦૧ મુજબ. 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો *પત્રિ-૦૧ (અ) મુજબ. 

(૨) (અ) સરિારી િોલેજો *પત્રિ-૦૨ મુજબ. 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો *પત્રિ-૦૨ (અ), *પત્રિ-૦૨(બ) અને *પત્રિ-૦૨(િ) મુજબ. 

(૩) બનતી ત્વરાએ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

--------  

રાજ્યમાું ગ્રાન્ટેડ માધ્યવમક શાળાઓમાું વશક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૮૨ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ શાળાઓ આવેલી છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ગકણત, કવજ્ઞાન અને અાંગ્રેજી કવર્યના કશક્ષિો અને આચાયગની િેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે, 

(૩) ઉક્ત માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈિી િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

(૪) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે?  

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૧૨-૦૩-૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મુજબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મુજબ. 

(૪) જમે બને તેમ જલ્દી. 
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પત્રક-૧ 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર ગ્રાન્ટેડ માધ્યવમક શાળાઓની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો ધોરણ-૯ િી ૧૦ના િગો ધરાિતી 
શાળાઓની સુંખ્યા 

ધોરણ-૯ િી ૧૨ના િગો 
ધરાિતી શાળાઓની સુંખ્યા 

કુલ શાળાઓની સુંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૨૮૧ ૩૧૮ ૫૯૯  

૨ અમરેલી ૫૪ ૭૭ ૧૩૧ 

૩ આણાંદ ૬૭ ૧૪૯ ૨૧૬ 

૪ અરવલ્લી ૯૮ ૧૦૬ ૨૦૪ 

૫ બનાસિાાંઠા ૨૪ ૧૬૩ ૧૮૭ 

૬ ભરચ ૪૭ ૮૯ ૧૩૬ 

૭ ભાવનગર ૩૫ ૧૦૧ ૧૩૬ 

૮ બોટાદ ૧૦ ૨૧ ૩૧ 

૯ છોટાઉદેપુર ૨૦ ૪૧ ૬૧ 

૧૦ દાહોદ ૪૯ ૧૪૩ ૧૯૨ 

૧૧ ડાાંગ ૩ ૧૩ ૧૬ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૩ ૨૧ ૪૪ 

૧૩ ગાાંિીનગર ૭૦ ૧૨૨ ૧૯૨ 

૧૪ ગીરસોમનાિ ૮૯ ૪૫ ૧૩૪ 

૧૫ જામનગર ૭૭ ૨૯ ૧૦૬ 

૧૬ જૂનાગઢ ૧૩૮ ૯૮ ૨૩૬ 

૧૭ ખેડા ૧૧૫ ૧૪૩ ૨૫૮ 

૧૮ િચ્છ ૪૩ ૫૩ ૯૬ 

૧૯ મહીસાગર ૮૬ ૧૦૩ ૧૮૯ 

૨૦ મહેસાણા ૯૨ ૧૬૭ ૨૫૯ 

૨૧ મોરબી ૫૨ ૨૩ ૭૫ 

૨૨ નમગદા ૨૭ ૨૩ ૫૦ 

૨૩ નવસારી ૨૩ ૯૮ ૧૨૧ 

૨૪ પાંચમહાલ ૯૨ ૧૦૭ ૧૯૯ 

૨૫ પાટણ ૬૫ ૭૭ ૧૪૨ 

૨૬ પોરબાંદર ૨૧ ૪૩ ૬૪ 

૨૭ રાજિોટ ૧૪૮ ૧૦૪ ૨૫૨ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૯૩ ૧૪૩ ૨૩૬ 

૨૯ સુરત ૪૯ ૧૪૯ ૧૯૮ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૬૧ ૬૫ ૧૨૬ 

૩૧ તાપી ૧૭ ૪૪ ૬૧ 

૩૨ વડોદરા ૭૬ ૧૫૨ ૨૨૮ 

૩૩ વલસાડ ૨૪ ૮૫ ૧૦૯   

પત્રક-૨ 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર ગ્રાન્ટેડ માધ્યવમક શાળાઓમાું ગવણત, વિજ્ઞાન અને અુંગ્રેજી વિિયના વશક્ષકો 
અને આચાયગની મુંજૂર મહેકમની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો આચાયગની સુંખ્યા અુંગે્રજી વિિયના વશક્ષકોની સુંખ્યા ગવણત અને વિજ્ઞાન વિિયના વશક્ષકોની સુંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૫૯૯ ૬૦૧ ૬૦૧ 

૨ અમરેલી ૧૩૧ ૧૨૩ ૧૩૧ 

૩ આણાંદ ૨૧૭ ૨૭૬ ૪૧૬ 

૪ અરવલ્લી ૨૦૪ ૨૩૫ ૨૩૫ 
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ક્રમ વજલ્લો આચાયગની સુંખ્યા અુંગે્રજી વિિયના વશક્ષકોની સુંખ્યા ગવણત અને વિજ્ઞાન વિિયના વશક્ષકોની સુંખ્યા 

૫ બનાસિાાંઠા ૧૮૮ ૨૩૧ ૩૧૯ 

૬ ભરચ ૧૩૭ ૧૬૭ ૨૦૦ 

૭ ભાવનગર ૧૩૬ ૧૭૬ ૩૪૧ 

૮ બોટાદ ૩૧ ૩૭ ૭૨ 

૯ છોટાઉદેપુર ૬૧ ૧૧૨ ૧૨૭ 

૧૦ દાહોદ ૧૯૫ ૧૬૩ ૧૮૨ 

૧૧ ડાાંગ ૧૬ ૧૫ ૨૩ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૪૪ ૨૫ ૪૦ 

૧૩ ગાાંિીનગર ૧૯૨ ૨૭૨ ૩૦૨ 

૧૪ ગીરસોમનાિ ૮૯ ૭૧ ૧૧૭ 

૧૫ જામનગર ૧૦૭ ૧૦૯ ૧૩૫ 

૧૬ જૂનાગઢ ૨૩૬ ૮૧ ૧૩૨ 

૧૭ ખેડા ૨૫૮ ૩૫૩ ૫૪૧ 

૧૮ િચ્છ ૯૬ ૧૨૦ ૧૨૫ 

૧૯ મહીસાગર ૧૮૯ ૧૫૨ ૨૧૩ 

૨૦ મહેસાણા ૨૫૯ ૩૬૪ ૪૭૮ 

૨૧ મોરબી ૭૫ ૬૨ ૯૯ 

૨૨ નમગદા ૫૦ ૫૪ ૮૪ 

૨૩ નવસારી ૧૨૨ ૧૭૪ ૨૧૬ 

૨૪ પાંચમહાલ ૯૨ ૯૨ ૯૨ 

૨૫ પાટણ ૧૪૨ ૧૫૨ ૨૫૪ 

૨૬ પોરબાંદર ૪૩ ૪૬ ૫૦ 

૨૭ રાજિોટ ૨૫૧ ૨૧૮ ૩૫૫ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૨૩૬ ૨૦૮ ૨૮૫ 

૨૯ સુરત ૧૯૮ ૪૦૨ ૪૪૭ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૧૨૬ ૧૮૮ ૧૮૮ 

૩૧ તાપી ૬૦ ૭૫ ૯૯ 

૩૨ વડોદરા ૨૨૮ ૨૨૮ ૩૩૦ 

૩૩ વલસાડ ૧૦૮ ૧૨૩ ૨૦૪ 

 

પત્રક-૩ 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર ગ્રાન્ટેડ માધ્યવમક શાળાઓમાું ગવણત, વિજ્ઞાન અને અુંગ્રેજી વિિયના વશક્ષકો 
અને આચાયગની મુંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યાની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો 
આચાયગની સુંખ્યા 

અુંગે્રજી વિિયના વશક્ષકોની 
સુંખ્યા 

ગવણત અને વિજ્ઞાન વિિયના 
વશક્ષકોની સુંખ્યા 

ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી 

૧ અમદાવાદ ૪૬૩ ૧૩૬ ૫૬૮ ૩૩ ૫૬૬ ૩૫ 

૨ અમરેલી ૬૧ ૭૦ ૧૧૯ ૪ ૧૦૪ ૨૭ 

૩ આણાંદ ૧૩૭ ૮૦ ૨૩૯ ૩૭ ૩૬૦ ૫૬ 

૪ અરવલ્લી ૧૭૬ ૨૮ ૨૧૦ ૨૫ ૧૭૯ ૫૬ 

૫ બનાસિાાંઠા ૧૧૧ ૭૭ ૨૦૭ ૨૪ ૨૫૯ ૬૦ 

૬ ભરચ ૮૮ ૪૯ ૧૫૬ ૧૧ ૧૭૯ ૨૧ 

૭ ભાવનગર ૬૫ ૭૧ ૧૩૩ ૪૩ ૨૭૪ ૬૭ 

૮ બોટાદ ૧૭ ૧૪ ૩૩ ૪ ૬૦ ૧૨ 

૯ છોટાઉદેપુર ૫૬ ૫ ૧૦૧ ૧૧ ૧૧૧ ૧૬ 
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ક્રમ વજલ્લો 
આચાયગની સુંખ્યા 

અુંગે્રજી વિિયના વશક્ષકોની 
સુંખ્યા 

ગવણત અને વિજ્ઞાન વિિયના 
વશક્ષકોની સુંખ્યા 

ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી 

૧૦ દાહોદ ૧૦૩ ૯૨ ૧૪૬ ૧૭ ૧૩૫ ૪૭ 

૧૧ ડાાંગ ૮ ૮ ૧૨ ૩ ૧૮ ૫ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૬ ૧૮ ૧૧ ૧૪ ૨૦ ૨૦ 

૧૩ ગાાંિીનગર ૯૫ ૯૭ ૨૫૭ ૧૫ ૨૭૦ ૩૨ 

૧૪ ગીરસોમનાિ ૪૪ ૪૫ ૬૮ ૩ ૧૦૦ ૧૭ 

૧૫ જામનગર ૫૯ ૪૮ ૯૭ ૧૨ ૧૦૯ ૨૬ 

૧૬ જૂનાગઢ ૧૩૦ ૧૦૬ ૬૭ ૧૪ ૯૨ ૪૦ 

૧૭ ખેડા ૧૪૮ ૧૧૦ ૩૩૫ ૧૮ ૪૯૫ ૪૬ 

૧૮ િચ્છ ૬૨ ૩૪ ૯૫ ૨૫ ૯૮ ૨૭ 

૧૯ મહીસાગર ૯૨ ૯૭ ૧૨૦ ૩૨ ૧૪૬ ૬૭ 

૨૦ મહેસાણા ૧૪૪ ૧૧૫ ૩૪૬ ૧૮ ૪૩૩ ૪૫ 

૨૧ મોરબી ૪૭ ૨૮ ૫૮ ૪ ૮૪ ૧૫ 

૨૨ નમગદા ૨૫ ૨૫ ૪૯ ૫ ૬૭ ૧૭ 

૨૩ નવસારી ૧૦૭ ૧૫ ૧૩૯ ૩૫ ૧૯૨ ૩૪ 

૨૪ પાંચમહાલ ૭૬ ૧૬ ૬૩ ૨૯ ૬૧ ૩૧ 

૨૫ પાટણ ૮૧ ૬૧ ૧૩૬ ૧૬ ૨૩૦ ૨૪ 

૨૬ પોરબાંદર ૩૮ ૫ ૩૬ ૧૦ ૪૧ ૯ 

૨૭ રાજિોટ ૧૪૪ ૧૦૭ ૨૦૮ ૧૦ ૩૨૪ ૩૧ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૧૨૦ ૧૧૬ ૧૫૧ ૫૭ ૨૪૫ ૪૦ 

૨૯ સુરત ૧૬૨ ૩૬ ૩૮૭ ૧૫ ૪૨૬ ૨૧ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૭૬ ૫૦ ૧૬૩ ૨૫ ૧૫૯ ૨૯ 

૩૧ તાપી ૪૪ ૧૬ ૬૪ ૧૧ ૭૬ ૨૩ 

૩૨ વડોદરા ૧૫૫ ૭૩ ૨૨૧ ૭ ૨૯૬ ૩૪ 

૩૩ વલસાડ ૮૭ ૨૧ ૧૦૯ ૧૪ ૧૮૫ ૧૯ 

--------  

રાજ્યમાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની કોલેજોનુું મહેકમ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૯૧ (૨૭-૦૮-૧૯) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર કવજ્ઞાન પ્રવાહની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િેટલી િોલેજો 
આવેલી છે, 

(૨) ઉક્ત િોલેજોવાર સાંવગગવાર િેટલુાં મહેિમ માંજૂર િયેલ છે, તે પૈિી િેટલી જગ્યાઓ સાંવગગવાર ભરાયેલ છે અને િેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૦૬-૦૩-૨૦) 

(૧) (અ) સરિારી િોલેજો *પત્રિ-૦૧ મુજબ. 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો *પત્રિ-૦૧ (અ) મુજબ. 

(૨) (અ) સરિારી િોલેજો *પત્રિ-૦૨ મુજબ. 

 (બ) ગ્રાન્ટેડ િોલેજો *પત્રિ-૦૨ (અ), *પત્રિ-૦૨(બ) અને *પત્રિ-૦૨(િ) મુજબ. 

(૩) બનતી ત્વરાએ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------  
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રાજ્યમાું સરકારને જાણ કયાગ િગર લાુંબા સમય સુધી ગેરહાજર પ્રાદ્યાપકો 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૨૭ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી અનુંતકુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ એમબીએ 
અને એમસીએ અભ્યાસક્રમની િોલેજોના િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સરિારને જાણ િયાગ વગર લાાંબા 
સમય સુિી ગેરહાજર રહેલ  છે, 

(૨) ગેરહાજર રહેલ પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યપિો પૈિી િેટલા કવદેશ જતા રહ્યા હોવાનુાં માલુમ 
પડ્ુાં, 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર તે પૈિી િેટલા પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિો સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, 
અને 

(૪) માંજૂરી વગર લાાંબા સમય સુિી ગેરહાજર રહેનાર પ્રાધ્યાપિ, સહ પ્રાધ્યાપિ અને સહાયિ પ્રાધ્યાપિ સામે પગલાાં 

લેવાની િોની જવાબદારી હોય છે? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૦૬-૦૩-૨૦) 

(૧) એિપણ નહી. માક્રહતી શૂન્ય. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) સાંવગગવાર કનમણૂાંિ અકિિારીની. 

--------  

રાજ્યામાું સરકારી માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાું કેટલા વશક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે  

અતારાાંકિતઃ ૬૫૯૫ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (ક્રદયોદર): માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ શાળાઓમાાં 
િેટલા કશક્ષિોની ખાલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

(૨) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈિી કજલ્લાવાર અાંગ્રેજી, ગકણત અને કવજ્ઞાનના કશક્ષિોની ખાલી જગ્યાઓ િેટલી છે, અને 

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યારે ભરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૩-૨૦) 

(૧)  

સરકારી શાળા વશક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ 

માધ્યકમિ કવભાગ  ૧૨૨૫ 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ કવભાગ  ૫૩૩ 

(૨)  

વશક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ 

માધ્યવમક વિભાગ ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગ 

ક્રમ વજલ્લો અુંગે્રજી ગવણત વિજ્ઞાન અુંગે્રજી ગવણત રસાયણ વિજ્ઞાન ભૌવતક વિજ્ઞાન જીિ વિજ્ઞાન 

૧ અમદાવાદ  ૧૭ ૧૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૨ અમરેલી  ૨૧ ૩૦ ૦ ૪ ૧ ૧ ૧ ૨ 

૩ અરવલ્લી  ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪ આણાંદ  ૪ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા  ૫૬ ૪૯ ૦ ૧૭ ૨ ૧ ૨ ૩ 
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વશક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ 

માધ્યવમક વિભાગ ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગ 

ક્રમ વજલ્લો અુંગે્રજી ગવણત વિજ્ઞાન અુંગે્રજી ગવણત રસાયણ વિજ્ઞાન ભૌવતક વિજ્ઞાન જીિ વિજ્ઞાન 

૬ ભરચ  ૭ ૧૦ ૭ ૨ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૭ ભાવનગર  ૮ ૨૩ ૦ ૬ ૪ ૩ ૨ ૨ 

૮ બોટાદ  ૧૭ ૨૦ ૦ ૫ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૯ છોટા ઉદેપુર  ૫ ૫ ૬ ૫ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ ડાાંગ  ૯ ૧૪ ૦ ૮ ૨ ૦ ૧ ૦ 

૧૧ દાહોદ  ૧૮ ૪ ૨૧ ૫ ૦ ૦ ૨ ૩ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા  ૨૨ ૧૮ ૨ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ગાાંિીનગર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૧૪ ગીર સોમનાિ  ૪ ૧૧ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જુનાગઢ  ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જામનગર  ૨ ૬ ૦ ૫ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૧૭ િચ્છ  ૪૫ ૬૯ ૦ ૧૫ ૨ ૧ ૪ ૨ 

૧૮ ખેડા  ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મહેસાણા  ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મોરબી  ૧૬ ૧૭ ૦ ૬ ૨ ૦ ૦ ૨ 

૨૧ મહીસાગર  ૧ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧ ૧ ૨ 

૨૨ નવસારી  ૧ ૩ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નમગદા  ૩ ૧૦ ૦ ૪ ૧ ૨ ૨ ૪ 

૨૪ પાટણ ૧૫ ૨ ૧૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાંચમહાલ  ૧ ૭ ૦ ૩ ૧ ૨ ૨ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર  ૧૦ ૭ ૭ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ  ૧૨ ૧૩ ૦ ૩ ૧ ૧ ૧ ૨ 

૨૮ સુરેન્રનગર  ૩૬ ૧૯ ૧૯ ૮ ૨ ૨ ૩ ૪ 

૨૯ સુરત  ૨ ૩ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૩૦ સાબરિાાંઠા  ૩ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ તાપી  ૨ ૧૩ ૦ ૩ ૨ ૧ ૨ ૨ 

૩૨ વલસાડ  ૪ ૧૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ વડોદરા  ૨ ૫ ૩ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

(૩) જમે બને  તેમ જલ્દી. 
-------- 

રાજ્યમાું અનુદાવનત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાું વશક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૯૭ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી ચુંદનજી ઠાકોર (કસધ્િપુર): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર અનુદાકનત માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 
શાળાઓમાાં િેટલા કશક્ષિોની ખાલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

(૨) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈિી કજલ્લાવાર અાંગ્રેજી, ગકણત અને કવજ્ઞાનના કશક્ષિોની ખાલી જગ્યાઓ િેટલી છે, અને 

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યારે ભરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૨-૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મુજબ.  

(૩) જમે બને તેમ જલ્દી.  
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પત્રક - ૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વથિવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર અનુદાવનત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાું વશક્ષકોની ખાલી 
જગ્યાઓની વિગત દશાગિતુું પત્રક 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ માધ્યવમક શાળાઓમાું વશક્ષકોની 
ખાલી જગ્યાઓ 

ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાું વશક્ષકોની 
ખાલી જગ્યાઓ 

૧ અમદાવાદ  ૧૪૪ ૨૭૮ 

૨ અમરેલી  ૩૦ ૯૦ 

૩ આણાંદ  ૧૨૦ ૨૧૧ 

૪ અરવલ્લી  ૧૧૩ ૧૬૧ 

૫ બનાસિાાંઠા  ૨૩૧ ૩૩૫ 

૬ ભરચ ૪૪ ૮૫ 

૭ ભાવનગર  ૧૨૯  ૧૯૩ 

૮ બોટાદ  ૪૩ ૫૪ 

૯ છોટા ઉદેપુર  ૩૨ ૬૨ 

૧૦ દાહોદ  ૧૦૫ ૧૪૭ 

૧૧ ડાાંગ  ૧૬ ૨૩ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા  ૪૮ ૩૮ 

૧૩ ગાાંિીનગર  ૭૫ ૧૨૮ 

૧૪ ગીર સોમનાિ  ૫૩ ૯૦ 

૧૫ જામનગર    ૮૩ ૮૫ 

૧૬ જુનાગઢ  ૭૭ ૧૪૦ 

૧૭ ખેડા  ૧૦૮ ૧૩૫ 

૧૮ િચ્છ  ૫૪ ૧૧૬ 

૧૯ મહીસાગર  ૧૬૦ ૨૧૧ 

૨૦ મહેસાણા  ૧૬૮ ૨૭૭ 

૨૧ મોરબી  ૩૧ ૪૮ 

૨૨ નમગદા  ૩૩ ૪૭ 

૨૩ નવસારી  ૩૬ ૧૭૫ 

૨૪ પાંચમહાલ  ૨૧૪ ૨૮૪ 

૨૫ પાટણ  ૬૪ ૯૧ 

૨૬ પોરબાંદર  ૧૮ ૨૧ 

૨૭ રાજિોટ  ૧૩ ૮૧ 

૨૮ સાબરિાાંઠા  ૧૩૦ ૨૨૬ 

૨૯ સુરત  ૮૨ ૨૩૭ 

૩૦ સુરેન્રનગર  ૧૦૬ ૮૯ 

૩૧ તાપી  ૪૫ ૬૭ 

૩૨ વડોદરા  ૫૬ ૧૨૫ 

૩૩ વલસાડ  ૪૬ ૧૩૪ 

પત્રક – ૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વથિવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર અનુદાવનત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાું વશક્ષકોની ખાલી 
જગ્યાઓ પૈકી અુંગે્રજી, ગવણત અને વિજ્ઞાનના વશક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓની વિગત  

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 

માધ્યવમક શાળાઓ ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓ 

અુંગે્રજી ગવણત-વિજ્ઞાન અુંગે્રજી ગવણત 
જીિ 

વિજ્ઞાન 
ભૌવતક 
શાસ્ત્ર 

રસાયણ 
શાસ્ત્ર 

૧ અમદાવાદ  ૩૨ ૪૬ ૫૦ ૩ ૫ ૮ ૫ 

૨ અમરેલી  ૮ ૧૯ ૧૮ ૨ ૩ ૩ ૨ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વથિવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર અનુદાવનત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાું વશક્ષકોની ખાલી 
જગ્યાઓ પૈકી અુંગે્રજી, ગવણત અને વિજ્ઞાનના વશક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓની વિગત  

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 

માધ્યવમક શાળાઓ ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓ 

અુંગે્રજી ગવણત-વિજ્ઞાન અુંગે્રજી ગવણત 
જીિ 

વિજ્ઞાન 
ભૌવતક 
શાસ્ત્ર 

રસાયણ 
શાસ્ત્ર 

૩ આણાંદ  ૧૫ ૬૫ ૨૮ ૬ ૧૦ ૧૫ ૨૦ 

૪ અરવલ્લી  ૨૫ ૫૬ ૩૭ ૩ ૬ ૨ ૮ 

૫ બનાસિાાંઠા  ૩૯ ૯૯ ૭૭ ૬ ૮ ૧૧ ૧૧ 

૬ ભરચ ૯ ૧૫ ૧૫ ૫ ૫ ૨ ૭ 

૭ ભાવનગર  ૨૮ ૫૧ ૩૩ ૨ ૭ ૩ ૨ 

૮ બોટાદ  ૫ ૧૫ ૯ ૦ ૦ ૧ ૧ 

૯ છોટા ઉદેપુર  ૧૧ ૧૬ ૧૮ ૦ ૧ ૧ ૨ 

૧૦ દાહોદ  ૧૭ ૪૭ ૩૭ ૨ ૫ ૪ ૪ 

૧૧ ડાાંગ  ૪ ૬ ૨ ૦ ૧ ૧ ૧ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા  ૮ ૨૦ ૭ ૦ ૨ ૧ ૧ 

૧૩ ગાાંિીનગર  ૧૫ ૨૫ ૨૮ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૧૪ ગીર સોમનાિ  ૭ ૨૩ ૧૪ ૩ ૪ ૨ ૪ 

૧૫ જામનગર  ૧૯ ૩૭ ૧૩ ૩ ૪ ૪ ૫ 

૧૬ જુનાગઢ  ૧૪ ૪૦ ૨૨ ૪ ૫ ૪ ૫ 

૧૭ ખેડા  ૨૦ ૫૩ ૩૩ ૧ ૬ ૧ ૩ 

૧૮ િચ્છ  ૧૧ ૨૩ ૨૨ ૧ ૧ ૨ ૦ 

૧૯ મહીસાગર  ૩૨ ૬૭ ૫૧ ૨ ૨ ૩ ૩ 

૨૦ મહેસાણા  ૩૩ ૭૪ ૫૩ ૧૧ ૧૫ ૧૨ ૧૪ 

૨૧ મોરબી  ૬ ૧૬ ૮ ૧ ૨ ૧ ૨ 

૨૨ નમગદા  ૬ ૧૭ ૫ ૦ ૩ ૨ ૪ 

૨૩ નવસારી  ૫ ૧૨ ૨૫ ૧૪ ૧૩ ૧૪ ૧૮ 

૨૪ પાંચમહાલ  ૫૩ ૭૫ ૭૬ ૨ ૪ ૩ ૩ 

૨૫ પાટણ  ૧૬ ૨૪ ૨૨ ૧ ૨ ૧ ૩ 

૨૬ પોરબાંદર  ૫ ૯ ૫ ૦ ૦ ૧ ૦ 

૨૭ રાજિોટ  ૧ ૭ ૧૫ ૧ ૩ ૩ ૩ 

૨૮ સાબરિાાંઠા  ૨૫ ૬૧ ૪૮ ૩ ૯ ૯ ૧૦ 

૨૯ સુરત  ૧૯ ૩૨ ૨૬ ૫ ૧૦ ૧૨ ૧૪ 

૩૦ સુરેન્રનગર  ૨૭ ૪૪ ૧૭ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૩૧ તાપી  ૧૧ ૨૩ ૧૨ ૪ ૫ ૪ ૬ 

૩૨ વડોદરા  ૭ ૩૪ ૧૦ ૯ ૭ ૬ ૪ 

૩૩ વલસાડ  ૧૪ ૧૯ ૧૯ ૧૦ ૮ ૧૦ ૯ 

--------  

િલ્લલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતેની આર.એમ. દેસાઇ કોલેજોમાું સુંિગગિાર મુંજૂર મહેકમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૦૦ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી ભરતજી ઠાકોર (બેચરાજી): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ વલ્લભ કવદ્યાનગર ખાતે આવેલી આર.એમ. દેસાઇ મ્યુકિિ અને ડાન્સ ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજમાાં સાંવગગવાર માંજૂર િયેલ મહેિમ િેટલુાં છે, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ સાંવગગવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે, અને 

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિી ભરવામાાં આવશે ? 
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વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૩-૨૦) 

(૧) સાંવગગવાર માંજૂર મહેિમ – િુલઃ ૪ 

 વ્યાખ્યાતા – ૦૧ 

 કસનીયર ક્લાિગ  એિાઉન્ટન્ટ – ૦૧ 

 પટાવાળા – ૦૧ 

 ચોિીદાર – ૦૧ 

(૨) સાંવગગવાર ભરાયેલ જગ્યા  

 વ્યાખ્યાતા – ૦૧ 

 કસનીયર ક્લાિગ  એિાઉન્ટન્ટ – ૦૦ 

 પટાવાળા – ૦૧ 

 ચોિીદાર – ૦૧ 

કસકનયર ક્લાિગ  િમ એિાઉન્ટન્ટની જગા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૬ િી ખાલી છે. જ્યારે વ્યાખ્યાતાની જગા 
તા.૩૧-૧૦-૨૦૦૫ િી ખાલી છે.  

(૩) સાંથિાને માંજૂર જગ્યાઓ પૈિી ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવાની એન.ઓ.સી. િકમશનરશ્રી, ઉચ્ચ કશક્ષણની િચેરી 
દ્વારા આપવામાાં આવેલ છે. જ ેઅન્વયે જગ્યાઓ ભરવાની િાયગવાહી સાંથિાએ થવયાં િરવાની રહે છે. 

--------  

રાજ્યમાું ડીપ્લોમાું ઇજનેરી અભ્યાસક્રમની કોલેજો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૮૯ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી કનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં ડીપ્લોમાાં ઇજનેરી અભ્યાસક્રમની સરિારી, 
અનુદાકનત અને થવકનભગર િેટલી િોલેજો આવેલી છે,  

(૨) સરિારી, અનુદાકનત અને થવકનભગર ડીપ્લોમા ઇજનેરી અભ્યાસક્રમની બેઠિો િેટલી છે, 

(૩) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર સરિારી, અનુદાકનત અને થવકનભગરની િેટલી બેઠિો પ્રવેશ 
પ્રક્રક્રયામાાં ભરાઇ છે, અને 

(૪) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલી ડીપ્લોમા ઇજનેરીની સરિારી, અનુદાકનત અને થવ-કનભગરની બેઠિો ખાલી રહેવા પામેલ છે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૨-૨૦) 

(૧)  

િિગ  સરકારી  અનુદાવનત  થિ-વનભગર  

૨૦૧૯ ૩૧ ૦૫ ૧૧૨ 

૨૦૧૮ ૩૧ ૦૫ ૧૦૮ 

૨૦૧૭ ૩૧ ૦૫ ૧૦૬ 

૨૦૧૬ ૩૦ ૦૫ ૧૦૪ 

૨૦૧૫ ૩૦ ૦૫ ૧૦૦ 

(૨)  

િિગ  સરકારી  અનુદાવનત  થિ-વનભગર  

૨૦૧૯ ૨૫૭૦૬ ૧૫૧૩ ૪૭૪૯૬ 

૨૦૧૮ ૨૦૩૮૫ ૧૨૧૦ ૪૦૦૫૫ 

૨૦૧૭ ૨૦૫૬૫ ૧૨૧૦ ૪૪૯૪૦ 
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િિગ  સરકારી  અનુદાવનત  થિ-વનભગર  

૨૦૧૬ ૨૦૫૬૫ ૧૨૦૦ ૪૪૪૯૪ 

૨૦૧૫ ૨૦૫૬૫ ૧૨૦૦ ૪૬૨૭૦ 

(૩)  

િિગ  સરકારી  અનુદાવનત  થિ-વનભગર  

૨૦૧૯ ૧૭૧૯૦ ૧૪૯૧ ૨૨૮૩૪ 

૨૦૧૮ ૧૬૬૯૨ ૧૧૯૦ ૨૫૨૯૦ 

૨૦૧૭ ૧૬૫૯૦ ૧૧૯૨ ૨૨૩૬૧ 

૨૦૧૬ ૧૮૭૨૩ ૧૧૫૫ ૨૪૦૪૦ 

૨૦૧૫ ૧૯૨૫૬ ૧૧૭૬ ૨૬૦૪૮ 

(૪)  

િિગ  સરકારી  અનુદાવનત  થિ-વનભગર  

૨૦૧૯ ૮૫૧૬ ૨૨ ૨૪૬૬૨ 

૨૦૧૮ ૩૬૯૩ ૨૦ ૧૪૭૬૫ 

૨૦૧૭ ૩૯૭૫ ૧૮ ૨૨૫૭૯ 

૨૦૧૬ ૧૮૪૨ ૪૫ ૨૦૪૫૪ 

૨૦૧૫ ૧૩૦૯ ૨૪ ૨૦૨૨૨ 

-------- 

રાજ્યમાું કડગ્રી ઇજનેરી અભ્યાસક્રમની કોલેજો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૯૦ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી કનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં ક્રડગ્રી ઇજનેરી અભ્યાસક્રમની સરિારી, 
અનુદાકનત અને થવ-કનભગર િેટલી િોલેજો આવેલી છે,  

(૨) સરિારી, અનુદાકનત અને થવ-કનભગર ક્રડગ્રી ઇજનેરી અભ્યાસક્રમની બેઠિો િેટલી છે,  

(૩) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર સરિારી, અનુદાકનત અને થવ-કનભગરની િેટલી બેઠિો પ્રવેશ 
પ્રક્રક્રયામાાં ભરાઇ, અને 

(૪) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલી ક્રડગ્રી ઇજનેરીની સરિારી, અનુદાકનત અને થવ-કનભગરની બેઠિો ખાલી રહેવા પામેલ છે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૨-૨૦) 

(૧)  

િિગ  સરકારી ઇજનરેી કોલેજ  અનુદાવનત ઇજનેરી કોલેજ  થિ-વનભગર ઇજનેરી કોલેજ  

૨૦૧૯-૧૮ ૧૬ ૪ ૧૧૮ 

૨૦૧૮-૧૭ ૧૬ ૪ ૧૧૯ 

૨૦૧૭-૧૬ ૧૬ ૩ ૧૨૧ 

૨૦૧૬-૧૫ ૧૬ ૩ ૧૧૮ 

૨૦૧૫-૧૪ ૧૬ ૩ ૧૧૭ 

(૨)  

િિગ  સરકારી ઇજનરેી કોલેજ  અનુદાવનત ઇજનેરી કોલેજ  થિ-વનભગર ઇજનેરી કોલેજ  

૨૦૧૯-૧૮ ૧૧૨૧૫ ૧૬૨૨ ૬૦૫૦૮ 

૨૦૧૮-૧૭ ૮૯૭૦ ૧૨૯૪ ૫૩૫૮૨ 

૨૦૧૭-૧૬ ૮૯૭૦ ૧૨૫૪ ૫૭૮૮૯ 

૨૦૧૬-૧૫ ૮૯૭૦ ૧૨૫૪ ૫૮૪૪૩ 

૨૦૧૫-૧૪ ૮૯૭૦ ૧૧૯૪ ૬૧૬૬૫ 
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(૩)  

િિગ  સરકારી ઇજનરેી કોલેજ  અનુદાવનત ઇજનેરી કોલેજ  થિ-વનભગર ઇજનેરી કોલેજ  

૨૦૧૯-૧૮ ૮૨૭૭ ૧૫૭૩ ૨૧૩૧૦ 

૨૦૧૮-૧૭ ૮૦૧૫ ૧૨૮૦ ૨૧૨૯૬ 

૨૦૧૭-૧૬ ૮૩૧૮ ૧૨૩૫ ૨૪૮૫૬ 

૨૦૧૬-૧૫ ૮૫૧૫ ૧૨૧૦ ૨૮૩૩૩ 

૨૦૧૫-૧૪ ૮૮૬૩ ૧૧૭૭ ૩૩૬૮૭ 

(૪)   

િિગ  સરકારી ઇજનરેી કોલેજ  અનુદાવનત ઇજનેરી કોલેજ  થિ-વનભગર ઇજનેરી કોલેજ  

૨૦૧૯-૧૮ ૨૯૩૮ ૪૯ ૩૯૧૯૮ 

૨૦૧૮-૧૭ ૯૫૫ ૧૪ ૩૨૨૮૬ 

૨૦૧૭-૧૬ ૬૫૨ ૧૯ ૩૩૦૩૩ 

૨૦૧૬-૧૫ ૪૫૫ ૪૪ ૩૦૧૧૦ 

૨૦૧૫-૧૪ ૧૦૭ ૧૭ ૨૭૯૭૮ 

-------- 

રાજ્યમાું એમ.બી.એ. અને એમ.સી.એ. અભ્યાસક્રમની કોલેજો 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૯૧ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી કનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં એમ.બી.એ. અને એમ.સી.એ. 
અભ્યાસક્રમની સરિારી, અનુદાકનત અને થવ-કનભગર િેટલી િોલેજો આવેલી છે,  

(૨) સરિારી, અનુદાકનત અને થવ-કનભગર એમ.બી.એ. અને એમ.સી.એ. અભ્યાસક્રમની બેઠિો િેટલી છે,  

(૩) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર સરિારી, અનુદાકનત અને થવ-કનભગરની િેટલી બેઠિો પ્રવેશ 

પ્રક્રક્રયામાાં ભરાઇ, અને 

(૪) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલી એમ.બી.એ. અને એમ.સી.એ. ની સરિારી, અનુદાકનત અને થવ-કનભગરની બેઠિો ખાલી 
રહેવા પામેલ છે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૨-૨૦) 

(૧)  

િિગ એમ.બી.એ. કોલેજો એમ.સી.એ. કોલેજો 

સરકારી અનુદાવનત કોલેજો થિવનભગર કોલેજો સરકારી અનુદાવનત કોલેજો થિવનભગર કોલેજો 

૨૦૧૫ ૦૦ ૦૯ ૯૯ ૦૨ ૦૭ ૬૮ 

૨૦૧૬ ૦૦ ૦૯ ૯૭ ૦૨ ૦૭ ૬૩ 

૨૦૧૭ ૦૦ ૦૯ ૧૦૨ ૦૨ ૦૭ ૫૮ 

૨૦૧૮ ૦૧ ૦૯ ૯૮ ૦૨ ૦૭ ૫૬ 

૨૦૧૯ ૦૧ ૦૯ ૯૭ ૦૨ ૦૭ ૫૪ 

(૨)  

િિગ એમ.બી.એ. મુંજૂર બેઠકો  એમ.સી.એ. મુંજૂર બેઠકો  

સરકારી અનુદાવનત કોલેજો થિવનભગર કોલેજો સરકારી અનુદાવનત કોલેજો થિવનભગર કોલેજો 

૨૦૧૫ ૦૦ ૪૮૦ ૯૮૮૦ ૯૦ ૨૨૦ ૬૧૫૦ 

૨૦૧૬ ૦૦ ૪૪૦ ૯૬૬૦ ૯૦ ૨૨૦ ૫૫૨૦ 

૨૦૧૭ ૦૦ ૪૪૦ ૯૪૩૦ ૯૦ ૨૨૦ ૫૧૦૦ 

૨૦૧૮ ૬૦ ૪૪૦ ૮૪૯૪ ૯૦ ૨૨૦ ૪૪૨૨ 

૨૦૧૯ ૭૫ ૫૫૦ ૧૦૦૧૬ ૧૧૩ ૨૭૫ ૪૭૫૦ 
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(૩)  

િિગ એમ.બી.એ. ભરાયેલ બેઠકો  એમ.સી.એ. ભરાયેલ બેઠકો  

સરકારી અનુદાવનત કોલેજો થિવનભગર કોલેજો સરકારી અનુદાવનત કોલેજો થિવનભગર કોલેજો 

૨૦૧૫ ૦૦ ૪૭૦ ૫૪૩૫ ૮૮ ૨૧૦ ૨૯૧ 

૨૦૧૬ ૦૦ ૩૮૨ ૫૫૯૦ ૮૩ ૨૧૩ ૨૩૬ 

૨૦૧૭ ૦૦ ૪૦૯ ૫૯૨૯ ૮૦ ૨૧૫ ૨૪૫ 

૨૦૧૮ ૫૮ ૪૨૨ ૬૨૦૪ ૮૫ ૨૧૧ ૨૫૦ 

૨૦૧૯ ૭૫ ૪૭૭ ૬૭૦૧ ૧૦૯ ૨૬૪ ૨૪૫ 

(૪)  

િિગ એમ.બી.એ. ખાલી બેઠકો  એમ.સી.એ. ખાલી બેઠકો 

સરકારી અનુદાવનત કોલેજો થિવનભગર કોલેજો સરકારી અનુદાવનત કોલેજો થિવનભગર કોલેજો 

૨૦૧૫ ૦૦ ૧૦ ૪૪૪૫ ૦૨ ૧૦ ૫૮૫૯ 

૨૦૧૬ ૦૦ ૫૮ ૪૦૭૦ ૦૭ ૦૭ ૫૨૮૪ 

૨૦૧૭ ૦૦ ૩૧ ૩૫૦૧ ૧૦ ૦૫ ૪૮૫૫ 

૨૦૧૮ ૦૨ ૧૮ ૨૨૯૦ ૦૫ ૦૯ ૪૧૭૨ 

૨૦૧૯ ૦૦ ૭૩ ૩૩૧૫ ૦૪ ૧૧ ૪૫૦૫ 

-------- 

રાજ્ય સરકારને િેટ/ જી.એસ.ટી. િી િયેલ આિક 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૪૨ (૨૯-૦૮-૧૯) શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્ય સરિારને કજલ્લાવાર વેટ/ જીએસટી 
ની િેટલી આવિ િઇ, અને,  

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર સૌિી વિુ વેટની આવિ ક્યા પાાંચ કે્ષત્રમાાંિી મળેલ છે? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા): (૦૭-૦૩-૨૦) 

(૧) (અ) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર વેટની આવિ પત્રિ-અ મુજબ. 

 (બ) તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ગુડિ એન્ડ સકવગસીસ ટેક્ષ અમલમાાં આવેલ છે. જીએસટીની આવિમાાં રાજ્યને 

SGST અને IGST સેટલમેન્ટિી આવિ મળે છે. તે કજલ્લાવાર કવભાજીત િઇ શિતી નિી. 

(૨) પત્રિ – િ મુજબ 

પત્રક – અ 

          (રકમ રૂ. કરોડમાું) 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
૨૦૧૪/૧૫ 

િેટ 
૨૦૧૫/૧૬ 

િેટ 
૨૦૧૬/૧૭ 

િેટ 
૨૦૧૭/૧૮ 

િેટ 
૨૦૧૮/૧૯ 

િેટ 
૦૧-૦૪-૨૦૧૯ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૯ િેટ 

૧ અમદાવાદ  ૧૫૭૬૭.૨૪ ૧૮૬૨૮.૧૧ ૨૦૮૧૧.૭૪ ૧૩૩૯૦.૦૭ ૧૪૪૨૯.૭૭ ૩૭૦૦.૨૯ 

૨ ગાાંિીનગર ૧૨૬૨.૪૦ ૧૬૮૯.૧૪ ૧૭૫૦.૬૮ ૧૪૬૦.૨૧ ૧૧૬૦.૦૯ ૩૭૯.૩૩ 

૩ સાબરિાાંઠા ૨૦૧.૧૯ ૧૯૪.૧૫ ૨૬૮.૪૭ ૧૧૨.૪૦ ૧૮.૧૮ ૪.૯૫ 

૪ અરવલ્લી  ૩૬.૧૫ ૫૨.૫૫ ૫૭.૨૫ ૨૯.૮૬ ૧૦.૫૪ ૧.૮૨ 

૫ મહેસાણા ૪૫૧.૨૬ ૪૭૮.૪૫ ૫૬૧.૬૭ ૨૮૮.૯૨ ૫૧.૧૫ ૯.૭૫ 

૬ બનાસિાાંઠા ૨૮૧.૪૪ ૨૮૯.૧૩ ૩૩૪.૬૪ ૧૮૭.૪૨ ૩૭.૭૧ ૬.૧૯ 

૭ પાટણ ૮૫.૨૦ ૧૦૫.૪૩ ૧૦૬.૭૩ ૬૦.૯૯ ૧૭.૨૮ ૩.૬૮ 

૮ વડોદરા ૨૨૦૧.૦૯ ૨૬૯૩.૦૮ ૨૮૩૭.૧૩ ૨૭૬૪.૮૪ ૧૮૨૦.૨૧ ૪૨૦.૧૯ 
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ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
૨૦૧૪/૧૫ 

િેટ 
૨૦૧૫/૧૬ 

િેટ 
૨૦૧૬/૧૭ 

િેટ 
૨૦૧૭/૧૮ 

િેટ 
૨૦૧૮/૧૯ 

િેટ 
૦૧-૦૪-૨૦૧૯ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૯ િેટ 

૯ પાંચમહાલ ૨૦૮.૫૩ ૨૮૯.૪૦ ૪૦૫.૧૬ ૬૭.૮૬ ૨૨.૦૦ ૪.૭૧ 

૧૦ દાહોદ ૪૧.૯૮ ૪૩.૬૦ ૪૪.૫૨ ૨૮.૬૫ ૧૦.૩૭ ૨.૫૫ 

૧૧ મહીસાગર ૭.૦૯ ૫.૮૦ ૧૪.૧૭ ૪.૬૭ ૪.૪૨ ૦.૯૩ 

૧૨ છોટાઉદેપુર ૧૮.૭૯ ૨૬.૦૦ ૨૯.૮૨ ૧૯.૪૬ ૬.૭૫ ૧.૪૩ 

૧૩ ખેડા ૨૧૭.૧૨ ૨૫૪.૬૦ ૨૬૦.૫૫ ૧૩૩.૭૧ ૧૮.૪૮ ૫.૯૨ 

૧૪ આણાંદ  ૨૭૮.૫૩ ૩૧૭.૭૬ ૩૫૭.૪૦ ૧૭૩.૦૫ ૮૪.૩૩ ૮.૮૨ 

૧૫ ભરચ  ૫૪૩૫.૧૫ ૩૮૫૪.૪૬ ૩૬૩૬.૪૪ ૩૫૬૭.૫૧ ૪૪૮૨.૩૬ ૮૬૩.૬૮ 

૧૬ નમગદા  ૧૦.૧૧ ૧૪.૨૪ ૧૧.૬૭ ૧૧.૧૦ ૩.૬૯ ૦.૮૧ 

૧૭ સુરત  ૪૫૮૨.૩૨ ૪૮૮૬.૧૩ ૪૫૪૬.૩૯ ૨૬૯૨.૨૩ ૧૭૪૬.૭૦ ૪૯૭.૩૧ 

૧૮ નવસારી ૧૨૯.૪૦ ૧૪૫.૬૦ ૧૫૦.૪૨ ૮૨.૩૭ ૩૯.૧૦ ૪.૯૪ 

૧૯ વલસાડ ૭૨૫.૪૪ ૯૨૨.૮૬ ૧૦૭૧.૭૨ ૪૬૦.૭૮ ૧૯.૯૪ ૧૩.૯૧ 

૨૦ ડાાંગ ૨.૫૬ ૫.૩૨ ૧૨.૬૧ ૫.૯૧ ૦.૭૦ ૦.૪૨ 

૨૧ તાપી ૬૩.૫૪ ૬૬.૫૭ ૭૨.૨૭ ૩૯.૯૩ ૧૪.૮૬ ૧.૫૫ 

૨૨ ભાવનગર ૮૪૫.૫૬ ૬૬૩.૦૨ ૭૦૭.૯૩ ૩૬૬.૫૦ ૧૩૨.૮૯ ૨૯.૧૭ 

૨૩ અમરેલી ૪૬૯.૨૩ ૫૯૨.૦૦ ૬૨૭.૧૫ ૨૫૦.૭૭ ૧૮.૯૩ ૩.૮૭ 

૨૪ બોટાદ ૩૫.૩૭ ૩૬.૪૪ ૩૯.૪૭ ૨૦.૪૦ ૩.૬૩ ૦.૬૯ 

૨૫ રાજિોટ ૧૦૭૧.૪૨ ૧૧૫૮.૮૧ ૧૩૧૯.૩૫ ૬૪૯.૭૬ ૯૦.૫૮ ૧૯.૫૭ 

૨૬ સુરેન્રનગર ૧૧૮.૭૭ ૧૫૯.૭૨ ૨૦૬.૫૩ ૧૧૩.૪૩ ૨૭.૩૬ ૫.૪૨ 

૨૭ મોરબી ૩૫૯.૪૩ ૪૨૧.૬૧ ૩૮૦.૯૧ ૨૪૨.૩૧ ૩૭.૩૨ ૫.૨૭ 

૨૮ ગીર-સોમનાિ ૩૨૦.૦૭ ૪૦૫.૦૫ ૩૮૯.૫૮ ૧૯૨.૬૭ ૧૭.૩૧ ૩.૬૮ 

૨૯ પોરબાંદર ૧૬૭.૨૪ ૧૨૧.૮૭ ૧૨૩.૮૯ ૫૮.૯૮ ૧૪.૯૫ ૩.૭૫ 

૩૦ જુનાગઢ ૨૫૧.૨૫ ૧૨૦.૮૬ ૧૩૭.૮૯ ૬૭.૨૭ ૧૪.૭૩ ૩.૩૨ 

૩૧ જામનગર ૬૧૨૫.૧૭ ૨૨૦૦.૯૭ ૨૮૦૫.૭૨ ૨૫૯૩.૯૯ ૬૨.૫૫ ૧૦.૮૯ 

૩૨ દેવભુકમ દ્વારિા  ૪૦૭૨.૧૬ ૩૫૧૬.૪૫ ૩૪૮૩.૨૫ ૩૫૨૬.૭૩ ૧૪.૧૫ ૩.૧૭ 

૩૩ િચ્છ  ૧૧૭૮.૭૭ ૧૪૮૨.૦૯ ૧૫૮૭.૩૭ ૭૫૦.૦૩ ૧૦૧.૭૯ ૨૦.૫૮ 

 કુલ ૪૭૦૨૦.૯૭ ૪૫૮૪૧.૨૭ ૪૯૧૫૦.૪૯ ૩૪૪૧૪.૭૮ ૨૪૫૩૪.૮૨ ૬૦૪૨.૫૮ 

પત્રક-ક 

ક્રમ ૨૦૧૪/૧૫ ૨૦૧૫/૧૬ ૨૦૧૬/૧૭ ૨૦૧૭/૧૮ ૨૦૧૮/૧૯ 
૦૧-૦૪-૨૦૧૯ િી 

૩૦-૦૬-૨૦૧૯ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ નેચરલ ગેસ નેચરલ ગેસ ડીિલ ડીિલ ડીિલ ડીિલ 

૨ ડીિલ ડીિલ નેચરલ ગેસ નેચરલ ગેસ નેચરલ ગેસ નેચરલ ગેસ 

૩ પેટર ોલ  પેટર ોલ ઓટોમોબાઇલ્સ 
& ઓટો પાટગસ 

પેટર ોલ પેટર ોલ પેટર ોલ 

૪ ઓટોમોબાઇલ્સ 
& ઓટો પાટગસ  

ઓટોમોબાઇલ્સ 
& ઓટો પાટગસ 

પેટર ોલ ઓટોમોબાઇલ્સ 
& ઓટો પાટગસ 

ફુ્રડ ઓઇલ ફુ્રડ ઓઇલ 

૫ કસમેન્ટ  કસમેન્ટ કસમેન્ટ ફુ્રડ ઓઇલ એવીએશન 
ટબાગઇન 
ફ્યુઅલ 

એવીએશન ટબાગઇન 
ફ્યુઅલ 

-------- 
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 રાજ્યમાું રેશનીંગની દુકાનોમાું બારકોડ રેશન સીથટમ બુંધ િઇ જિાની ફરીયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૫૬ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાત (સાબરિુાં ડલા): માનનીય અન્ન, નાગકરક પુરિઠા મુંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં રેશનીંગની દુિાનોમાાં િમીશન વિારવાની માાંગણી, નવી લાગુ િરવામાાં આવેલ બારિોડ રેશન કસથટમ 
બાંિ િઇ જવા બાબત સક્રહતની કવકવિ સમથયાઓને લઇને રેશનીંગ દુિાનદારોએ તા. ૧૦-૧૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ ના રોજ 
રાજ્યવ્યાપી હડતાળ પાડી હતી તે વાત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો હડતાળ વખતે રેશનીંગ દુિાનદારોએ રાજ્ય સરિાર સમક્ષ શી માાંગણીઓ મૂિી હતી અને તેનો કનિાલ ન 
િવાના શા િારણો છે, અને તેનો કનિાલ ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવનાર છે? 

(૩) તે પૈિી િેટલી માાંગણીઓનો કનિાલ િરવામાાં આવ્યો અને બાિી રહેલ માાંગણીઓનો ક્યાાં સુિીમાાં કનિાલ િરવામાાં 
આવનાર છે? 

અન્ન, નાગકરક પુરિઠા મુંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૩-૨૦) 

(૧) ના, જી. 

  જ ેતે સમયે ગુજરાત ફેરપ્રાઇિ શોપ્સ એન્ડ િેરોસીન લાયસન્સ હોલ્ડર એસોસીએશન દ્વારા તા. ૧૦ અને ૧૧ 
ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ના ક્રદવસે સમગ્ર ગુજરાતના રાશન-ડીલરો દુિાનોના િોમ્પ્યુટર લોગઇન િરશે નહી 
(માસ સી.એલ) પર રહેશે. તેની જાણ િરેલ હતી. પરાંતુ રાજ્યમાાં તા. ૧૦ અને ૧૧ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ના રોજ 
રાજ્યમાાં િુલ ૧૩૬૦૬૪ લાભાિીઓને રાહતદરિી આવશ્યિ ચીજવથતુઓ આપવામાાં આવેલ છે. જનેી કજલ્લાવાર 
માક્રહતી આ સાિે સામેલ છે. આમ, રાજ્યવ્યાપી માસ સી.એલ. મુલતવી રહેલ હતી. 

(૨) ખાંડ (૧) ની કવગતોએ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) ખાંડ (૧) ની કવગતોએ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 

તા. ૧૦ અને ૧૧ ફેબુ્રઆરી-૨૦૧૯ના રોજ િાજબી ભાિની દુકાન પરિી રાહતદરે મેળિેલ  
આિશ્યક ચીજિથતુઓના લાભાિીઓની સુંખ્યા દશાગિતુું પત્રક  

અ.નું. વજલ્લાનુું નામ 
તા. ૧૦-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ િાજબી ભાિની 

દુકાન પરિી રાહતદરે મેળિેલ આિશ્યક 
ચીજિથતુઓના લાભાિીઓની સુંખ્યા 

તા. ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ િાજબી ભાિની 
દુકાન પરિી રાહતદરે મેળિેલ આિશ્યક 
ચીજિથતુઓના લાભાિીઓની સુંખ્યા 

૧ અમદાવાદ શહેર ૭૭૧૧ ૪૫૯૦ 

૨ અમદાવાદ ૧૩૪૭ ૮૧૩ 

૩ આણાંદ ૨૫૨૦ ૪૩૬૬ 

૪ અમરેલી ૮૦૫ ૧૫૦૧ 

૫ અરવલ્લી  ૨૬૪ ૩૨૭ 

૬ બનાસિાાંઠા ૨૫૧૦ ૨૦૫૩ 

૭ ભરચ  ૪૧૯૨ ૨૬૧૨ 

૮ ભાવનગર ૮૭૩ ૯૯૫ 

૯ બોટાદ ૪૩૨ ૧૧૭૫ 

૧૦ છોટાઉદેપુર ૨૬૫૩ ૨૦૬૮ 

૧૧ દાહોદ ૫૮૦૯ ૨૬૫૯ 

૧૨ ડાાંગ ૪૫૬ ૬૫૬ 

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા  ૫૫૫ ૧૨૮૭ 

૧૪ ગાાંિીનગર  ૭૯૮ ૯૧૬ 

૧૫ ગીર સોમનાિ  ૧૬૪ ૧૬૧ 

૧૬ જામનગર  ૯૮૩ ૬૮૭ 

૧૭ જૂનાગઢ  ૧૩૪ ૨૩૬ 

૧૮ િચ્છ  ૧૪૨૭ ૧૨૬૪ 

૧૯ ખેડા ૧૧૮૬ ૧૯૯૭ 

૨૦ મહીસાગર ૫૩૨ ૩૯૧ 
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અ.નું. વજલ્લાનુું નામ 
તા. ૧૦-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ િાજબી ભાિની 

દુકાન પરિી રાહતદરે મેળિેલ આિશ્યક 
ચીજિથતુઓના લાભાિીઓની સુંખ્યા 

તા. ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ િાજબી ભાિની 
દુકાન પરિી રાહતદરે મેળિેલ આિશ્યક 
ચીજિથતુઓના લાભાિીઓની સુંખ્યા 

૨૧ મહેસાણા ૧૬૫૪ ૧૮૩૭ 

૨૨ મોરબી ૨૩૭ ૨૫૪ 

૨૩ નમગદા  ૬૭૩ ૩૬૨ 

૨૪ નવસારી ૧૫૭૭ ૧૮૫૫ 

૨૫ પાંચમહાલ ૫૫૯૪ ૧૩૨૦ 

૨૬ પાટણ ૨૨૮૬ ૨૧૫૦ 

૨૭ પોરબાંદર ૫૪૫ ૮૪૮ 

૨૮ રાજિોટ ૧૮૧૫ ૫૫૨૬ 

૨૯ સાબરિાાંઠા ૮૯૧ ૬૪૨ 

૩૦ સુરત ૫૭૨૨ ૯૪૪૯ 

૩૧ સુરેન્રનગર  ૧૬૭૪ ૧૨૮૫ 

૩૨ તાપી  ૩૧૪૦ ૨૬૩૫ 

૩૩ વડોદરા ૨૭૭૯ ૩૬૦૧ 

૩૪ વલસાડ ૬૫૦૬ ૩૧૦૨ 

 કુલ ૭૦૪૪૪ ૬૫૬૨૦ 

તા. ૧૦ અને ૧૧ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ના રોજ રાજ્યમાાં વાજબી ભાવની દુિાન પરિી રાહતદરે મેળવેલ આવશ્યિ ચીજવથતુઓના 
લાભાિીઓની સાંખ્યા =૧૩૬૦૬૪  

--------  

રાજ્યમાું વજલ્લાિાર અનાજ તિા કેરોસીનનો જથ્િો િેચી દેિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૮૬ (૦૪-૦૧-૨૦) શ્રી અુંબરીિ ડેર (રાજુલા): માનનીય અન્ન અને નાગકરક પુરિઠા મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી રેશનીંગ દુિાનોમાાંિી ઘઉં-ચોખા 
અને િેરોસીનનો જથ્િો બારોબાર વેચી દેવાના િેટલા િેસો નોંિવામાાં આવ્યા,  

(૨) તે અન્વયે કજલ્લાવાર પિડાયેલ અનાજનો જથ્િો િેટલો છે, અને 

(૩) આ અનાજનો જથ્િો બારોબાર વેચી દેવાના િેસમાાં િેટલો ઇસમો સામે િેસો િરવામાાં આવ્યા?  

અન્ન અને નાગકરક પુરિઠા મુંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૩-૨૦) 

(૧), (૨) અને (૩)  છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર રેશનીંગ દુિાનોમાાંિી ઘઉં-ચોખા અને િેરોસીનનો જથ્િો 
બારોબાર વેચી દેવાના નોંિાયેલો િેસો, પિડાયેલ અનાજનો જથ્િો અને ઇસમો સામે િરવામાાં આવેલ િેસોની કવગત દશાગવતુાં  
પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે.  

પત્રક-૧ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૫ િી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ દરમ્યાન રાજ્યમાું વજલ્લાિાર રેશવનુંગની દુકાનોમાુંિી ઘુંઉ-ચોખા અને કેરોસીનનો 

જથ્િો બારોબાર િેચી દેિાના નોંધાયેલ કેસોની સુંખ્યા, પકડાયેલ અનાજનો જથ્િો અને ઇસમો સામે કરેલ કેસોની વિગત  
દશાગિતુું પત્રક  

અ.નું. વજલ્લાનુું નામ 
કેસોની 

સુંખ્યા 

પકડાયેલ ઘઉંનો જથ્િો 
પકડાયેલ ચોખાનો 

જથ્િો 

પકડાયેલ અનાજનો કુલ 

જથ્િો 

પકડાયેલ કેરોસીનનો 

જથ્િો 
કાયગિાહી 

કરિામાું 
આિેલ 

ઇસમોની 
સુંખ્યા 

જથ્િો 

કકલોમાું 
કકું મત 

જથ્િો 

કકલોમાું 
કકું મત 

જથ્િો 

કકલોમાું 
(૪+૬) 

કકું મત 

(૫+૭) 

જથ્િો 

લીટરમાું 
કકું મત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ અમદાવાદ 

શહેર 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૪૦ ૭૦૪૦ ૧ 

૨ અમદાવાદ 
કજલ્લો 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૦૦ ૫૯૪૦ ૦ 
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અ.નું. વજલ્લાનુું નામ 
કેસોની 

સુંખ્યા 

પકડાયેલ ઘઉંનો જથ્િો 
પકડાયેલ ચોખાનો 

જથ્િો 
પકડાયેલ અનાજનો કુલ 

જથ્િો 
પકડાયેલ કેરોસીનનો 

જથ્િો 
કાયગિાહી 
કરિામાું 

આિેલ 
ઇસમોની 

સુંખ્યા 

જથ્િો 
કકલોમાું 

કકું મત 
જથ્િો 

કકલોમાું 
કકું મત 

જથ્િો 
કકલોમાું 

(૪+૬) 

કકું મત 
(૫+૭) 

જથ્િો 
લીટરમાું 

કકું મત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૩ અમરેલી ૯ ૩૩૫૭૯ ૧૧૨૭૫૭ ૧૭૫૧૨ ૧૦૭૭૮૩ ૫૧૦૯૧ ૨૨૦૫૪૦ ૭૭૪૯ ૧૯૭૧૦૯ ૯ 

૪ અરવલ્લી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ આણાંદ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ બોટાદ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભરચ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ દેવભૂકમ 

દ્વારિા  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગાાંિીનગર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ ગીર 

સોમનાિ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જામનગર  ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૫૪૦ ૧૨૦૮૯૧ ૦ 

૧૭ જૂનાગઢ  ૪ ૭૨૧૭ ૩૧૧૯૨ ૩૨૯૨ ૨૩૦૧૦ ૧૦૫૦૯ ૫૪૨૦૨ ૧૯૫૦ ૩૪૧૨૫ ૭ 

૧૮ ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ િચ્છ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મહેસાણા  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મહીસાગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ મોરબી ૧ ૯૨૫૦ ૧૩૫૭૫૦ ૧૭૫૦ ૨૬૨૫૦ ૧૧૦૦૦ ૧૬૨૦૦૦ ૦ ૦ ૬ 

૨૩ નવસારી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ નમગદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાંચમહાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ રાજિોટ ૭ ૪૬૧૫૮ ૨૪૬૪૭૩ ૨૦૨૯૨ ૬૧૫૯૦ ૬૬૪૫૦ ૩૦૮૦૬૩ ૨૯૫ ૧૧૮૦૦ ૩ 

૨૯ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ સુરત ૧૦ ૪૯૯૫ ૯૯૮૯ ૪૬૭૯ ૧૪૦૩૬ ૯૬૭૪ ૨૪૦૨૫ ૦ ૦ ૯ 

૩૧ સુરેન્રનગર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ તાપી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ વડોદરા ૪ ૧૨૧૪૪ ૨૪૨૮૮ ૧૫૦ ૪૫૦ ૧૨૨૯૪ ૨૪૭૩૮ ૮૦૦ ૧૯૨૦૦ ૩ 

૩૪ વલસાડ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 એકુંદરે કુલ ૩૯ ૧૧૩૩૪૩ ૫૬૦૪૪૯ ૪૭૬૭૫ ૨૩૩૧૧૯ ૧૬૧૦૧૮ ૭૯૩૫૬૮ ૧૫૧૭૪ ૩૯૬૧૦૫ ૩૯ 

નોંિઃ- અ.નુાં(૩૪) અન્વયેના િેસમાાં દુિાનદાર પાસેિી જથ્િો પિડાયેલ નિી પરાંતુ પી.બી.એમ િયેલ હોવાિી ઇસમોની સાંખ્યા ૧ 

બતાવેલ છે. 

--------  

રાજ્યમાું સરકારી હોવથપટલોમાું દદીઓના મોત 
અતારાાંકિતઃ ૨૪૪૭ (૦૧-૦૮-૧૮) શ્રી નિાભાઇ પટેલ (િાનેરા): માનનીય નાયબ મુખ્ય મુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં સરિારી હોકથપટલોમાાં ડોક્ટર/ થટાફની 
બેદરિારી અને સમયસર સારવાર ન મળવાના િારણે િેટલા દદીઓના મોત િયા, 

(૨) ઉક્ત બેદરિારી દાખવનાર અને સમયસર સારવાર ન આપનાર વ્યકક્ત સામે ઉક્ત કથિકતએ શાાં પગલાાં લીિા અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ આવા બનાવ ન બને તે માટે રાજ્ય સરિારે શી િાયગવાહી િરી છે? 
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નાયબ મુખ્ય મુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૬-૦૩-૨૦) 

(૧) અને (૨)  

ક્રમ િિગ િયેલ મૃત્યુની 
સુંખ્યા 

બેદરકારી દાખિનાર અને સમયસર સારિાર ન આપનાર સામે લીધલે 
પગલાું 

૧ તા. ૧-૭-૨૦૧૩ િી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૪ 

૦ -- 

૨ તા. ૧-૭-૨૦૧૪ િી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૫ 

૧ સરિારી હોકથપટલ, માાંડવી, કજલ્લોઃ સુરત ખાતે ૧ (એિ) દદીનુાં અવસાન 
િયેલ છે, આ માટે જવાબદાર તબીબી અકિિારી, વગગ-૨ને ૧ (એિ) 
ઇજાફો ત્રણ વર્ગ માટે ભકવષ્યની અસર વગર અટિાવવાની કશક્ષા િરવામાાં 
આવી છે. 

૩ તા. ૧-૭-૨૦૧૫ િી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૬ 

૦ -- 

૪ તા. ૧-૭-૨૦૧૬ િી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૭ 

૦ -- 

૫ તા. ૧-૭-૨૦૧૭ િી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૮ 

૪ ૧.  તા. ૭-૭-૨૦૧૭ના રોજ સામુક્રહિ આરોગ્ય િેન્ર, લખતર, 
 કજલ્લોઃ સુરેન્રનગર ખાતે ૧ (એિ) દદીનુાં અવસાન િયેલ છે, આ 
 માટે જવાબદાર તબીબી અકિિારી, વગગ-૨ સામે ખાતાિીય 
 તપાસ શર િરવામાાં આવી છે. 
૨.  તા. ૧૪-૭-૨૦૧૮ના રોજ સીવીલ હોકથપટલ સોલા, 
 અમદાવાદ ખાતે ૧ (એિ) દદીનુાં અવસાન િયેલ છે, આ માટે 
 જવાબદાર (૧) થટાફ નસગની િારપુર, પાટણ ખાતે બદલી 
 િરવામાાં આવી છે. (૨) થટાફ બ્રિસગની સેવાઓ સમાપ્ત િરવામાાં 
 આવી છે. (૩) ડર ાઇવરને અને (૪) એટેન્ડન્ટને છુટ િરવા 
 સબાંિીત આઉટસોસગ એજન્સીને જણાવેલ છે. 
૩.  તા. ૧૩-૫-૨૦૧૮ના રોજ સરિારી હોકથપટલ દ્વારિા, ખાતે ૧ 
 (એિ) દદીનુાં અવસાન િયેલ છે, આ માટે જવાબદાર તબીબી 
 અકિિારી, વગગ-૨ ને ૨ (બે) ઇજાફા ભકવષ્યની અસર સાિે 
 અટિાવવાની કશક્ષા િરવામાાં આવી છે તિા થટાફ નસગને ઠપિાની 
 કશક્ષા િરવામાાં આવી છે. 
૪.  તા. ૨૮-૫-૨૦૧૮ના રોજ સામુક્રહિ આરોગ્ય િેન્ર, િઠોર, કજ. 
 સુરત ખાતે ૧ (એિ) દદીનુાં અવસાન િયેલ છે, આ માટે 
 જવાબદાર તબીબી અકિિારી, વગગ-૨ સામે તપાસ માટે સબ 
 ડીવીિનલ મેજીથટરે ટ સમક્ષ િેસ ચાલુ છે. 

 કુલ ૫  

(૩) (અ) જવાબદારી કનયત િરીને ઉપર દશાગવ્યા મુજબ કશક્ષાની િાયગવાહી િરવામાાં આવી છે. 

 (બ) સરિારી હોકથપટલોમાાં આવતા દદીઓને સમયસર સારવાર મળી રહે તે માટે ડોક્ટરો અને થટાફને કનયમીત 
  સેવાઓ બજાવે તે માટે જરરી સુચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 

 (િ) સબાંકિત મુખ્ય કજલ્લા આરોગ્ય અકિિારીશ્રી / મુખ્ય કજલ્લા તબીબી અકિિારીશ્રી / કવભાગીય નાયબ 
   કનયામિશ્રી િક્ષાના અકિિારીઓ દ્વારા સુપરકવિન અને મોનીટરીંગ િરવામાાં આવે છે. 

--------  

જાહેર આરોગ્ય સેિા હેઠળ િગગ-૨ની જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૮૪ (૮-૧-૨૦) ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) આરોગ્ય કવભાગના તા.૨૫-૬-૨૦૦૮ના ઠરાવની જોગવાઈિી જાહેર આરોગ્ય સેવા હેઠળ રાજ્યમાાં વહીવટી 
અકિિારી િમ ક્રહસાબી અકિિારી વગગ-૨ િક્ષાની િેટલી જગ્યાઓ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ માંજૂર િરવામાાં આવેલ છે,  
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(૨) ઉક્ત કથિકતએ તે પૈિી િેટલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે, 

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ખાલી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૫-૩-૨૦) 

(૧) આરોગ્ય અને પક્રરવાર િલ્યાણ કવભાગના તા.૨૫-૦૬-૨૦૦૮ના ઠરાવિી વહીવટી અકિિારી િમ ક્રહસાબી 
અકિિારી વગગ-૨, ની િુલ-૧૭૧ જગ્યાઓ ઉભી િરવામાાં આવેલ છે. સદરહુ જગ્યાઓ આ કવભાગના તા.૧૯-૦૩-૨૦૧૪ ના 
ઠરાવિી તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૪ િી તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૫ સુિી ચાલુ રાખવા માટેની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. 

(૨) ખાલી જગ્યા-૧૦૮ કવગતવાર *પત્રિ-અ સામેલ છે. 

(૩) વહીવટી િારણોસર જગ્યાઓ ખાલી છે. 

(૪) યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્િ િયેિી ખાલી જગ્યાઓ ભરી શિાશે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાું બી.પી.એલ. કુટુુંબોને રાષ્ટ્ર ીય થિાથથ્ય િીમા યોજના હેઠળ થમાટગ  કાડગ  

અતારાાંકિતઃ ૬૬૨૮ (૮-૧-૨૦) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દક્રરયાપુર): માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં રાજ્યામાાં કજલ્લાવાર અને શહેરવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબો 
પૈિી િેટલાને રાષ્ટ્ર ીય થવાથથ્ય વીમા યોજના હેઠળ થમાટગ  િાડગ  આપવામાાં િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડગ  આપવાના બાિી છે, અને 

(૩) બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં થમાટગ  િાડગ  આપવાનુાં આયોજન છે? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૫-૩-૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

(૨) આયુષ્યમાન ભારત યોજના અમલમાાં આવતા થમાટગ  િાડગ  તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૮ િી આપવાનુાં બાંિ િરેલ હોઈ 
ત્યારબાદ િાડગ  આપવાનો િોઈ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રક-૧ 

ક્રમ વજલ્લો/શહેર 

પાુંચ િિગમાું થમાટગ કાડગ  આપેલ કે રીન્યુ કરેલ કુટુુંબોની િિગિાર માકહતી 

૦૧/૦૧/૧૫-
૩૧/૧૨/૧૫ 

૦૧/૦૧/૧૬-
૩૧/૧૨/૧૬ 

૦૧/૦૧/૧૭-
૩૧/૧૨/૧૭ 

૦૧/૦૧/૧૮-
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૭૫,૨૮૦ ૯૫,૭૨૫ ૯૫,૭૨૫ ૯૫,૭૨૫ 

૨ અમરેલી ૩૮,૯૧૬ ૬૪,૮૫૫ ૬૪,૮૫૫ ૬૪,૮૫૫ 

૩ આણાંદ ૬૯,૮૧૫ ૯૮,૯૬૨ ૯૮,૯૬૨ ૯૮,૯૬૨ 

૪ બનાસિાાંઠા ૧,૦૩,૮૩૧ ૧,૮૨,૯૩૬ ૧,૮૨,૯૩૬ ૧,૮૨,૯૩૬ 

૫ ભરચ ૬૧,૩૨૯ ૯૦,૧૮૯ ૯૦,૧૮૯ ૯૦,૧૮૯ 

૬ ભાવનગર ૪૪,૭૨૭ ૭૦,૭૩૯ ૭૦,૭૩૯ ૭૦,૭૩૯ 

૭ દાહોદ ૭૯,૧૧૫ ૧,૨૯,૩૩૦ ૧,૨૯,૩૩૦ ૧,૨૯,૩૩૦ 

૮ ડાાંગ ૨૮,૫૭૫ ૪૦,૩૪૪ ૪૦,૩૪૪ ૪૦,૩૪૪ 

૯ ગાાંિીનગર ૨૪,૯૮૨ ૩૧,૬૧૯ ૩૧,૬૧૯ ૩૧,૬૧૯ 

૧૦ જામનગર ૩૦,૦૪૩ ૧૯,૨૦૪ ૧૯,૨૦૪ ૧૯,૨૦૪ 

૧૧ જુનાગઢ ૭૯,૩૨૧ ૬૮,૩૪૬ ૬૮,૩૪૬ ૬૮,૩૪૬ 

૧૨ ખેડા ૯૬,૯૯૩ ૧,૦૯,૮૬૮ ૧,૦૯,૮૬૮ ૧,૦૯,૮૬૮ 

૧૩ િચ્છ ૪૫,૬૦૪ ૭૧,૭૪૨ ૭૧,૭૪૨ ૭૧,૭૪૨ 



25 

\\Acer-2\F\SIS-10-WORK -2020\UN  STAR\HB-16\HB-16 Final Set.doc 

 

ક્રમ વજલ્લો/શહેર 

પાુંચ િિગમાું થમાટગ કાડગ  આપેલ કે રીન્યુ કરેલ કુટુુંબોની િિગિાર માકહતી 

૦૧/૦૧/૧૫-
૩૧/૧૨/૧૫ 

૦૧/૦૧/૧૬-
૩૧/૧૨/૧૬ 

૦૧/૦૧/૧૭-
૩૧/૧૨/૧૭ 

૦૧/૦૧/૧૮-
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧૪ મહેસાણા ૭૬,૯૨૯ ૧,૦૨,૪૯૧ ૧,૦૨,૪૯૧ ૧,૦૨,૪૯૧ 

૧૫ નમગદા ૫૫,૪૩૭ ૬૪,૯૩૮ ૬૪,૯૩૮ ૬૪,૯૩૮ 

૧૬ નવસારી ૪૯,૮૧૧ ૭૦,૧૬૫ ૭૦,૧૬૫ ૭૦,૧૬૫ 

૧૭ પાંચમહાલ ૧,૧૭,૧૨૯ ૯૨,૮૮૬ ૯૨,૮૮૬ ૯૨,૮૮૬ 

૧૮ પાટણ ૬૨,૯૮૫ ૮૮,૬૨૧ ૮૮,૬૨૧ ૮૮,૬૨૧ 

૧૯ પોરબાંદર ૨૫,૫૦૯ ૩૧,૧૯૩ ૩૧,૧૯૩ ૩૧,૧૯૩ 

૨૦ રાજિોટ ૬૮,૩૬૪ ૭૧,૧૫૬ ૭૧,૧૫૬ ૭૧,૧૫૬ 

૨૧ સાબરિાાંઠા ૮૮,૧૩૪ ૭૬,૧૫૮ ૭૬,૧૫૮ ૭૬,૧૫૮ 

૨૨ સુરત ૬૩,૨૧૮ ૮૭,૯૭૭ ૮૭,૯૭૭ ૮૭,૯૭૭ 

૨૩ સુરેન્રનગર ૬૮,૨૫૪ ૯૨,૪૩૫ ૯૨,૪૩૫ ૯૨,૪૩૫ 

૨૪ તાપી ૬૪,૮૮૯ ૮૪,૯૬૯ ૮૪,૯૬૯ ૮૪,૯૬૯ 

૨૫ વડોદરા ૧,૨૦,૦૩૦ ૭૨,૬૭૭ ૭૨,૬૭૭ ૭૨,૬૭૭ 

૨૬ વલસાડ ૭૬,૦૩૭ ૯૧,૪૭૪ ૯૧,૪૭૪ ૯૧,૪૭૪ 

૨૭ અરવલ્લી* ૦૦ ૭૭,૧૧૯ ૭૭,૧૧૯ ૭૭,૧૧૯ 

૨૮ બોટાદ* ૦૦ ૨૫,૦૫૨ ૨૫,૦૫૨ ૨૫,૦૫૨ 

૨૯ છોટાઉદેપુર* ૦૦ ૮૯,૦૪૨ ૮૯,૦૪૨ ૮૯,૦૪૨ 

૩૦ દેવભુકમ દ્વારિા* ૦૦ ૨૭,૦૮૭ ૨૭,૦૮૭ ૨૭,૦૮૭ 

૩૧ ગીર સોમનાિ* ૦૦ ૪૨,૬૭૦ ૪૨,૬૭૦ ૪૨,૬૭૦ 

૩૨ મક્રહસાગર* ૦૦ ૮૪,૩૫૭ ૮૪,૩૫૭ ૮૪,૩૫૭ 

૩૩ મોરબી* ૦૦ ૪૦,૭૫૭ ૪૦,૭૫૭ ૪૦,૭૫૭ 

૩૪ અમદાવાદ શહેરી કવથતાર ૩૭,૦૪૦ ૪૩,૧૯૦ ૪૩,૧૯૦ ૪૩,૧૯૦ 

૩૫ ભાવનગર શહેરી કવથતાર ૧૮,૩૩૨ ૨૩,૪૮૭ ૨૩,૪૮૭ ૨૩,૪૮૭ 

૩૬ ગાાંિીનગર શહેરી કવથતાર ૭,૧૩૯ ૮,૧૬૧ ૮,૧૬૧ ૮,૧૬૧ 

૩૭ જામનગર શહેરી કવથતાર ૧૨,૬૦૭ ૧૬,૧૨૨ ૧૬,૧૨૨ ૧૬,૧૨૨ 

૩૮ જુનાગઢ શહેરી કવથતાર ૧૦,૭૦૩ ૧૨,૨૩૭ ૧૨,૨૩૭ ૧૨,૨૩૭ 

૩૯ રાજિોટ શહેરી કવથતાર ૨૯,૩૬૭ ૪૬,૮૫૬ ૪૬,૮૫૬ ૪૬,૮૫૬ 

૪૦ સુરત શહેરી કવથતાર ૧૫,૧૦૯ ૨૦,૫૪૮ ૨૦,૫૪૮ ૨૦,૫૪૮ 

૪૧ વડોદરા શહેરી કવથતાર ૩૧,૦૭૪ ૩૯,૩૮૫ ૩૯,૩૮૫ ૩૯,૩૮૫ 

 *    નવા કજલ્લા અકથતત્વમાાં આવેલ હોઇ શરઆતના એિ વર્ગમાાં ''શુન્ય'' માક્રહતી છે. 

* સરિારશ્રીના આ.પ.િ. કવભાગના ઠરાવ તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ અન્વયે રાકષ્ટ્રય થવાથથ્ય વીમા યોજના 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮િી બાંિ િયેલ છે.  

--------  

રાજ્યમાું થિાથથ્ય િીમા યોજના હેઠળ લાભાિીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૨૯ (૮-૧-૨૦) શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં થવાથથ્ય વીમા યોજના હેઠળ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િુલ િેટલા 
લાભાિીઓએ ભાગ લીિો છે, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ આ વીમા યોજના હેઠળ િઈ વીમા િાંપનીને વર્ગવાર િેટલી રિમ ચુિવવામાાં આવી?  

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨-૩-૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મુજબ. 
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પત્રક-૧ 

ક્રમ વજલ્લો 

પાુંચ િિગમાું થિાથથ્ય િીમા યોજના હેઠળ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર ભાગ લીધેલ લાભાિીઓની વિગત 

૦૧/૦૧/૧૫-
૩૧/૧૨/૧૫ 

૦૧/૦૧/૧૬-
૩૧/૧૨/૧૬ 

૦૧/૦૧/૧૭-
૩૧/૧૨/૧૭ 

૦૧/૦૧/૧૮-
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૧,૧૨,૩૨૦ ૧,૩૮,૯૧૫ ૧,૩૮,૯૧૫ ૧,૩૮,૯૧૫ 

૨ અમરેલી ૩૮,૯૧૬ ૬૪,૮૫૫ ૬૪,૮૫૫ ૬૪,૮૫૫ 

૩ આણાંદ ૬૯,૮૧૫ ૯૮,૯૬૨ ૯૮,૯૬૨ ૯૮,૯૬૨ 

૪ બનાસિાાંઠા ૧,૦૩,૮૩૧ ૧,૮૨,૯૩૬ ૧,૮૨,૯૩૬ ૧,૮૨,૯૩૬ 

૫ ભરચ ૬૧,૩૨૯ ૯૦,૧૮૯ ૯૦,૧૮૯ ૯૦,૧૮૯ 

૬ ભાવનગર ૬૩,૦૫૯ ૯૪,૪૨૬ ૯૪,૪૨૬ ૯૪,૪૨૬ 

૭ દાહોદ ૭૯,૧૧૫ ૧,૨૯,૩૩૦ ૧,૨૯,૩૩૦ ૧,૨૯,૩૩૦ 

૮ ડાાંગ ૨૮,૫૭૫ ૪૦,૩૪૪ ૪૦,૩૪૪ ૪૦,૩૪૪ 

૯ ગાાંિીનગર ૩૪,૧૨૧ ૩૯,૭૮૦ ૩૯,૭૮૦ ૩૯,૭૮૦ 

૧૦ જામનગર ૪૨,૬૫૦ ૩૫,૩૨૬ ૩૫,૩૨૬ ૩૫,૩૨૬ 

૧૧ જુનાગઢ ૯૦,૦૨૪ ૮૦,૫૮૩ ૮૦,૫૮૩ ૮૦,૫૮૩ 

૧૨ ખેડા ૯૬,૯૯૩ ૧,૦૯,૮૬૮ ૧,૦૯,૮૬૮ ૧,૦૯,૮૬૮ 

૧૩ િચ્છ ૪૫,૬૦૪ ૭૧,૭૪૨ ૭૧,૭૪૨ ૭૧,૭૪૨ 

૧૪ મહેસાણા ૭૬,૯૨૯ ૧,૦૨,૪૯૧ ૧,૦૨,૪૯૧ ૧,૦૨,૪૯૧ 

૧૫ નમગદા ૫૫,૪૩૭ ૬૪,૯૩૮ ૬૪,૯૩૮ ૬૪,૯૩૮ 

૧૬ નવસારી ૪૯,૮૧૧ ૭૦,૧૬૫ ૭૦,૧૬૫ ૭૦,૧૬૫ 

૧૭ પાંચમહાલ ૧,૧૭,૧૨૯ ૯૨,૮૮૬ ૯૨,૮૮૬ ૯૨,૮૮૬ 

૧૮ પાટણ ૬૨,૯૮૫ ૮૮,૬૨૧ ૮૮,૬૨૧ ૮૮,૬૨૧ 

૧૯ પોરબાંદર ૨૫,૫૦૯ ૩૧,૧૯૩ ૩૧,૧૯૩ ૩૧,૧૯૩ 

૨૦ રાજિોટ ૯૭,૭૩૧ ૧,૧૮,૦૧૨ ૧,૧૮,૦૧૨ ૧,૧૮,૦૧૨ 

૨૧ સાબરિાાંઠા ૮૮,૧૩૪ ૭૬,૧૫૮ ૭૬,૧૫૮ ૭૬,૧૫૮ 

૨૨ સુરત ૭૮,૩૨૭ ૧,૦૮,૫૨૫ ૧,૦૮,૫૨૫ ૧,૦૮,૫૨૫ 

૨૩ સુરેન્રનગર ૬૮,૨૫૪ ૯૨,૪૩૫ ૯૨,૪૩૫ ૯૨,૪૩૫ 

૨૪ તાપી ૬૪,૮૮૯ ૮૪,૯૬૯ ૮૪,૯૬૯ ૮૪,૯૬૯ 

૨૫ વડોદરા ૧,૫૧,૧૦૪ ૧,૧૨,૦૬૨ ૧,૧૨,૦૬૨ ૧,૧૨,૦૬૨ 

૨૬ વલસાડ ૭૬,૦૩૭ ૯૧,૪૭૪ ૯૧,૪૭૪ ૯૧,૪૭૪ 

૨૭ અરવલ્લી* ૦૦ ૭૭,૧૧૯ ૭૭,૧૧૯ ૭૭,૧૧૯ 

૨૮ બોટાદ* ૦૦ ૨૫,૦૫૨ ૨૫,૦૫૨ ૨૫,૦૫૨ 

૨૯ છોટાઉદેપુર* ૦૦ ૮૯,૦૪૨ ૮૯,૦૪૨ ૮૯,૦૪૨ 

૩૦ દેવભુકમ દ્વારિા* ૦૦ ૨૭,૦૮૭ ૨૭,૦૮૭ ૨૭,૦૮૭ 

૩૧ ગીર સોમનાિ* ૦૦ ૪૨,૬૭૦ ૪૨,૬૭૦ ૪૨,૬૭૦ 

૩૨ મક્રહસાગર* ૦૦ ૮૪,૩૫૭ ૮૪,૩૫૭ ૮૪,૩૫૭ 

૩૩ મોરબી* ૦૦ ૪૦,૭૫૭ ૪૦,૭૫૭ ૪૦,૭૫૭ 

 *    નવા કજલ્લા અકથતત્વમાાં આવેલ હોઇ શરઆતના એિ વર્ગમાાં ''શુન્ય'' માક્રહતી છે. 

* સરિારશ્રીના આ.પ.િ. કવભાગના ઠરાવ તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ અન્વયે સદર યોજના તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮િી બાંિ િયેલ 
છે.  

પત્રક-૨ 

ક્રમ િીમા કુંપની 

પાુંચ િિગમાું િીમા કુંપનીને ચુકિેલ રકમ રૂ. 

૦૧/૦૧/૧૫-
૩૧/૧૨/૧૫ 

૦૧/૦૧/૧૬-
૩૧/૧૨/૧૬ 

૦૧/૦૧/૧૭-
૩૧/૧૨/૧૭ 

૦૧/૦૧/૧૮-
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ ટાટા એ.આઇ.જી. ઇન્થયોરન્સ ૨૦,૪૬,૨૭,૫૭૧ ૩૯,૫૦,૩૪,૮૫૯ ૨,૦૭,૯૧,૪૬૧ ૦૦૦ 

૨ ઓરીએન્ટલ ઇન્થયોરન્સ ૧૩,૦૩,૬૨,૨૪૫ ૨૫,૨૯,૫૨,૭૭૦ ૧૫,૦૪,૯૭,૬૭૦ ૧૪,૯૩,૩૧,૦૫૪ 

૩ થટાર હેલ્િ ઇન્થયોરન્સ ૪,૦૨,૮૩,૦૬૭ ૧૦,૫૨,૧૪,૪૪૬ ૨૩,૬૧,૪૨૬ ૦૦૦ 

૪ નેશનલ ઇન્થયોરન્સ ૪,૬૭,૨૧,૫૩૨ ૮,૩૧,૪૫,૧૨૩ ૪,૮૪,૩૫,૪૫૬ ૨,૭૪,૦૧,૭૪૪ 

૫ બજાજ જનરલ ઇન્થયોરન્સ ૦૦૦ ૨,૨૩,૬૪,૫૭૪ ૭,૨૯,૧૪,૭૧૩ ૮,૩૪,૧૦,૮૦૩ 
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ક્રમ િીમા કુંપની 

પાુંચ િિગમાું િીમા કુંપનીને ચુકિેલ રકમ રૂ. 

૦૧/૦૧/૧૫-
૩૧/૧૨/૧૫ 

૦૧/૦૧/૧૬-
૩૧/૧૨/૧૬ 

૦૧/૦૧/૧૭-
૩૧/૧૨/૧૭ 

૦૧/૦૧/૧૮-
૩૦/૦૯/૧૮ 

૬ રીલાયન્સ જનરલ ઇન્થયોરન્સ ૦૦૦ ૪,૦૫,૩૩,૧૬૩ ૮,૭૧,૦૩,૭૨૧ ૫,૩૦,૮૬,૩૧૩ 

૭ યુનાઇટેડ ઇન્ડીયા ઇન્થયોરન્સ ૦૦૦ ૨,૯૯,૧૦,૧૩૮ ૬,૬૦,૬૨,૮૫૬ ૪,૦૩,૫૯,૨૬૯ 

૮ િી ન્યુ ઇન્ડીયા ઇન્થયોરન્સ ૦૦૦ ૦૦૦ ૫,૮૬,૨૮,૧૦૧ ૧૩,૨૮,૯૨,૯૦૩ 

 કુલ ૪૨,૧૯,૯૪,૪૧૫ ૯૨,૯૧,૫૫,૦૭૩ ૫૦,૬૭,૯૫,૪૦૪ ૪૮,૬૪,૮૨,૦૮૬ 

 * સરિારશ્રીના આ.પ.િ. કવભાગના ઠરાવ તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ અન્વયે સદર યોજના તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮િી બાંિ િયેલ 
છે.  

--------  

એમ.બી.બી.એસ. પાસ િઇને ઇન્ટનગશીપ િયેલ ઉમેદિારોની વનમણુંક બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૬૦ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી વચરાગભાઇ કાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી 

(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સરિારી મેડીિલ િોલેજોમાાંિી એમ.બી.બી.એસ. પાસ િઇને ઇન્ટનગશીપ પુણગ િરેલ બોન્ડેડ ઉમેદવારો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર િેટલા હતા, તે અન્વયે બોન્ડની શરત મુજબ ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા 
ઉમેદવારોને ગ્રામ્ય કવથતારમાાં સેવા બજાવવા માટે કનમણાંિ આપવામાાં આવી, 

(૨) ત ેપૈિી વર્ગવાર િેટલા ઉમેદવાર હાજર િયા, અને 

(૩) આપવામાાં આવેલ કનમણાંિ પૈિી ઉમેદવારો હાજર ન િતા હોય તો તેની સામે શા પગલા લેવામાાં આવ્યા? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૭-૨-૨૦) 

(૧) ઉમેદવારોની કનમણાંિની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િિગ બોન્ડેડ ઉમેદિારોની સુંખ્યા વનમણુંક આપેલ તબીબની સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૫ ૭૭૭ ૧૬૪ 

૨ ૨૦૧૬ ૯૭૪ ૯૭૧ 

૩ ૨૦૧૭ ૮૬૮ ૨૫૫ 

૪ ૨૦૧૮ ૯૬૨ ૯૨૪ 

૫ ૨૦૧૯ ૯૫૮ ૧૩૦૦ 

 કુલ ૪૫૩૯ ૨૭૧૪ 

(૨) તે પૈિી વર્ગવાર હાજર િયેલ ઉમેદવારોની કવગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િિગ હાજર િયેલ તબીબની સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૫ ૧૨૫ 

૨ ૨૦૧૬ ૫૮ 

૩ ૨૦૧૭ ૧૪૦ 

૪ ૨૦૧૮ ૧૨૦ 

૫ ૨૦૧૯ ૨૦૩ 

 કુલ ૬૪૬ 

(૩) બોન્ડેડ ઉમેદવારો બોન્ડની શરત મુજબ ગ્રામ્ય કવથતારમાાં સેવામાાં જોડાતાાં નિી, તેવા ઉમેદવારો પાસેિી કનયત 
બોન્ડની રિમ વસુલ િરવામાાં આવી છે.  

--------  

એમ.બી.બી.એસ. પાસ િઇને ઇન્ટનગશીપ પૂણગ કરેલ ઉમેદિારોની વનમણૂુંક બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૬૧ (૦૮-૦૧-૨૦) શ્રી વચરાગભાઇ કાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ સરિારી મેડીિલ િોલેજોમાાંિી એમ.બી.બી.એસ. પાસ િઇને ઇન્ટનગશીપ પુણગ 
િરેલ બોન્ડેડ ઉમેદવારો ગ્રામ્ય કવથતારમાાં સેવા બજાવવા માટે આપવામાાં આવેલ કનમણૂાંિ પૈિી મોટાભાગના ઉમેદવારો હાજર િતા 
નિી તે ફરીયાદિી સરિાર વાિેફ છે, અને 
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(૨) જો હા, તો ગ્રામ્ય કવથતારોમાાં ડોક્ટરોની ઘટ કનવારી શિાય તે માટે એમ.બી.બી.એસ પાસ િઇને ઇન્ટનગશીપ પૂણગ 

િરેલ ડોક્ટરોને સરિાર પ્રોવીિનલ સટીફીિેટ આપીને ત્રણ વર્ગ ફરકજયાત સરિારી હોકથપલોમાાં સેવા બજાવ્યા બાદ જ આખરી ડીગ્રી 
સટીફીિેટ આપવાનુાં શુાં આયોજન છે? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૯-૩-૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) હાલમાાં િોઇ આયોજન નિી. 

--------  

અમરેલી વજલ્લાની સરકારી હોવથપટલોમાું બેડની સુવિધા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૬૯ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર આવેલી હોથપીટલોમાાં હોકથપટલવાર િેટલી બેડ 

છે અને િેટલી બેડ વિારવાની જરક્રરયાત છે, અને 

(૨) તે ક્યાાં સુિીમાાં વિારવામાાં આવનાર છે? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૭-૩-૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર આવેલી સરિારી હોકથપટલોમાાં હોકથપટલવાર 
તિા સામુક્રહિ આરોગ્ય િેન્રોવાર બેડની કવગત નીચે મુજબ છે.  

અ.નું. તાલુકાનુું નામ 
સરકારી 

હોવથપટલનુું નામ 
બેડની સુંખ્યા સા.આ.કેન્રનુું નામ બેડની સુંખ્યા 

૧ સાવરિુાં ડલા સાવરિુાં ડલા ૧૫૦ વાંડા ૩૦ 

૨ લાઠી લાઠી ૭૬ દામનગર ૩૦ 

૩ રાજુલા રાજુલા ૧૦૦ - - 

૪ અમરેલી - - કચતલ ૩૦ 

૫ બાબરા - - બાબરા ૩૦ 

૬ બગસરા - - બગસરા ૩૦ 

૭ િારી - - 
૧). ચલાલા ૩૦ 

૨). િારી ૩૦ 

૮ જાફરાબાદ - - જાફરાબાદ ૩૦ 

૯ ખાાંભા - - ખાાંભા ૩૦ 

૧૦ િુિાવાવવક્રડયા 
- 
- 

- 
- 

૧). િુિાવાવ મોટી ૩૦ 

૨). વક્રડયા ૩૦ 

૧૧ લીલીયા - - લીલીયા ૩૦ 

ઉપરોક્ત પક્રરકથિકતમાાં બેડ વિારવાની હાલની કથિકત એ જરક્રરયાત જણાતી નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

બનાસકાુંઠા અને પાટણ વજલ્લામાું કલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ કેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૦૫ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી કાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર બનાસિાાંઠા અને પાટણ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
ક્રીમીનલ પ્રોસીિર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉક્ત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્ગવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 
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(૩) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૬-૨-૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

--------  

અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાું કલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ કેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૩૨ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દક્રરયાપુર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર અમદાવાદ શહેર અને કજલ્લામાાં િોડ ઓફ ક્રીમીનલ 
પ્રોસીિર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉક્ત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્ગવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૫-૨-૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

--------  

અમદાિાદ અને ગાુંધીનગર વજલ્લામાું કલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ કેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૪૧ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી રાજશેકુમાર ગોકહલ (િાંિુિા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર અમદાવાદ અને ગાાંિીનગર કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
ક્રીમીનલ પ્રોસીિર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉક્ત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્ગવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૫-૨-૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

--------  
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ગીર સોમનાિ અને અમરેલી વજલ્લામાું કલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ કેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૬૮ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર ગીર સોમનાિ અને અમરેલી કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
ક્રીમીનલ પ્રોસીિર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉક્ત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્ગવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૫-૨-૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

--------  

રાજ્યમાું િાહન અકથમાતમાું િયેલ મૃત્ય ુ

અતારાાંકિતઃ ૬૬૭૯ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર વાહન અિથમાતિી િુલ િેટલી 
વ્યકિતઓ મૃત્યુ પામ્યા, અને 

(૨) અિથમાતો ઓછા િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયગવાહી િરવામાાં આવી છે? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૨-૨૦) 

(૧) પત્રિ સામેલ છે.  

(૨) અિથમાતો ઓછા િાય તે માટે સરિાર દ્વારા નીચે મુજબની િાયગવાહી િરવામાાં આવી છે. 

 માગગ અિથમાતમાાં માનવ મૃત્યુમાાં ઘટાડો િાય તે માટે ટર ાક્રફિ એન્ફોસગમેન્ટના લક્ષયાાંિો શહેર/જીલ્લાઓને 
આપવામાાં આવેલ છે અને તે લક્ષયાાંિો કસધ્િ િાય તે માટે જરરી ફોલો-અપ લેવામાાં આવેલ છે.  

 અિથમાતોની સાંખ્યામાાં ઘટાડો લાવવા સાર શહેર/જીલ્લા ખાતે RTO, પોલીસ, R&B તિા શહેરી કવથતારમાાં 

સબાંકિત િચેરી દ્વારા સાંયુક્ત ટીમ બનાવી, અિથમાત થિળની કવિીટ િરી ધ્યાને આવેલ ખામી/મુદ્દાઓ અાંગે 
સબાંકિત કવભાગ/એજન્સી દ્વારા જરરી િાયગવાહી િરવામાાં આવે છે.  

 ટર ાક્રફિ કસગ્નલ, રોડ માકિિંગ, બ્લેિ થપોટ દુરથત િરવા, ટર ાક્રફિ પોઈન્ટ જાહેર િરવા, ટર ાક્રફિ અાંગેના દબાણો દૂર 
િરવા જવેી િાયગવાહી હાિ િરવામાાં આવે છે. 

 રાજ્યના પ્રજાજનોને ટર ાક્રફિના કનયમો તેમજ રોડ સેફ્ટી અાંગેની જાણિારી મળે અને જાગૃતતા આવે તે સાર સમગ્ર 
રાજ્યમાાં અવાર-નવાર ટર ાક્રફિ એજ્યુિેશન/અવેરનેશ તિા તાલીમ િાયગક્રમોનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે. 

 વિુ ગકતને િારણે િતાાં અિથમાત અટિાવવા માટે શહેરી કવથતારોમાાં પોલીસ િકમશનરશ્રી તેમજ જીલ્લા િક્ષાએ 
િલેક્ટરશ્રી દ્વારા થપીડ લીમીટનુાં જાહેરનામુાં બહાર પાડવામાાં આવે છે. 

 થિુલ વાન ચેિીંગ તેમજ ડર ાઈવીંગ લાઈસન્સ સથપેન્ડ િરવા અાંગેની િાયગવાહી િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય તેમજ 
શહેર/કજલ્લા રોડ સેફ્ટી િાઉન્સીલની બેઠિ યોજવામાાં આવે છે અને સમગ્ર રાજ્યમાાં રોડ અિથમાત કનવારવા 
ટર ાક્રફિ કનયમન, ટર ાક્રફિ એન્ફોસગમેન્ટ તેમજ ટર ાક્રફિ જાગૃકિ અાંગે િામગીરી િરવામાાં આવે છે.  
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પત્રક 

ક્રમ 

રાજ્યમાું િાહન અકથમાતમાું મૃત્યુ પામનારની સુંખ્યા 

શહેર/જીલ્લાનુું 
નામ 

૧-૧-૨૦૧૫ 
િી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૫ 

૧-૧-૨૦૧૬ 
િી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૬ 

૧-૧-૨૦૧૭ 
િી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ 
િી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧-૧-૨૦૧૯ 
િી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ અમદાવાદ શહેર 328 315 294 320 439 

૨ સુરત શહેર 250 276 255 322 288 

૩ રાજિોટ શહેર 150 154 161 202 171 

૪ વડોદરા શહેર 229 214 186 182 158 

૫ અમદાવાદ રરલ 342 308 312 360 326 

૬ ખેડા 263 262 276 247 241 

૭ આણાંદ 283 269 294 219 188 

૮ સાબરિાાંઠા 240 237 226 207 198 

૯ અરવલ્લી  168 134 151 158 159 

૧૦ ગાાંિીનગર 232 248 219 247 229 

૧૧ મહેસાણા 261 283 233 233 192 

૧૨ પાટણ 152 139 154 132 159 

૧૩ બનાસિાાંઠા 353 352 335 321 352 

૧૪ િચ્છ-ભુજ 191 177 155 199 146 

૧૫ િચ્છ-ગાાંિીિામ 145 233 157 236 221 

૧૬ વડોદરા રરલ 316 323 314 375 313 

૧૭ છોટાઉદપેુર 97 137 124 148 123 

૧૮ ભરચ 351 376 312 322 293 

૧૯ નમગદા 104 113 82 106 130 

૨૦ ગોિરા 267 251 239 258 239 

૨૧ મહીસાગર 89 96 97 96 110 

૨૨ દાહોદ 232 179 191 216 228 

૨૩ સુરત રરલ 494 456 402 489 418 

૨૪ વલસાડ 317 359 386 369 347 

૨૫ નવસારી 278 293 283 268 186 

૨૬ ડાાંગ-આહવા 51 28 43 46 34 

૨૭ તાપી 161 161 131 147 120 

૨૮ જુનાગઢ 182 127 142 143 119 

૨૯ સોમનાિ 110 139 113 111 92 

૩૦ પોરબાંદર 55 60 63 47 48 

૩૧ ભાવનગર 242 204 197 232 175 

૩૨ બોટાદ 70 69 60 44 57 

૩૩ અમરેલી 144 150 139 143 121 

૩૪ રાજિોટ રરલ 214 207 186 219 185 

૩૫ મોરબી 202 212 206 225 194 

૩૬ જામનગર 171 155 138 120 137 

૩૭ દેવભુકમ-દ્વારિા 91 82 86 87 63 

૩૮ સુરેન્રનગર 208 231 229 243 209 

૩૯ વે.રે.વડોદરા 4 0 1 1 0 

૪૦ વે.રે.અમદાવાદ 1 2 2 0 1 

કૂલ 8038 8011 7574 8040 7409 

-------- 
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અતારાાંકિતઃ ૬૦૪૩ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય કાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

 ખાનગી શાળાઓમાાં ફી કનયમન િાયદાને ખાનગી શાળા સાંચાલિોએ નામદાર હાઈિોટગ  અને સુકપ્રમ િોટગમાાં 
પડિારતા રાજ્ય સરિારે વિીલોની ફી પેટે તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ગમાાં ક્યા વિીલને િેટલી રિમ ચુિવી ? 

કાયદા મુંત્રીશ્રી : (૧૧-૩-૨૦) 

નામદાર ગુજરાત હાઈકોટગમાું કેસ લડિા બાબતે િકીલશ્રીઓને ચુકિાયેલ ફી 

ક્રમ નું. િકકલશ્રીનુું નામ ચુકિાયેલ રકમ 

૧ શ્રી િમલ બી કત્રવેદી, એડવોિેટ જનરલ શ્રી ર.૧૩,૪૯,૫૫૦ 

૨ શ્રી પ્રિાશ જાની, એડીશનલ એડવોિેટ જનરલ શ્રી ર.૧૨,૮૯,૬૫૦ 

૩ શ્રી મકનર્ા એલ. શાહ.મુખ્ય સરિારી વકિલશ્રી ર.૧૦,૯૪,૭૦૦ 

 

નામદાર સુવપ્રમકોટગમાું કેસ લડિા બાબતે િકીલશ્રીઓને ચુકિાયેલ ફી 

ક્રમ નું. િકકલશ્રીનુું નામ ચુકિાયેલ રકમ 

૧ શ્રી આયગમાાં સુન્દરમ કસકનયર એડવોિેટશ્રી ર.૫૨,૨૫,૦૦૦ 

૨ શ્રી તુર્ાર મહેતા, એડીશનલ સોલીસીટર જનરલશ્રી ર.૧૬,૦૦,૦૦૦ 

૩ શ્રી મકનર્ા એલ. શાહ.મુખ્ય સરિારી વકિલશ્રી ર.૧૯,૨૫,૦૦૦ 

૪ શ્રી િે િે વેણગોપાલ ર.૫૫,૦૦,૦૦૦ 

--------  

અતારાાંકિતઃ ૬૦૪૪ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય કાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

  રાજ્યમાાં સરિારી નોિરીઓમાાં કફ્િસ પગારદારોને પુરો પગાર આપવાનાાં િેસ અન્વયે નામદાર હાઈિોટગ  અને સુકપ્રમ 

િોટગમાાં પડિારાતા રાજ્ય સરિારે વિીલોની ફી પેટે તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં ક્યા વકિલને િેટલી ફી ચુિવી? 

કાયદા મુંત્રીશ્રી : (૧૧-૩-૨૦) 

નામદાર ગુજરાત હાઈકોટગમાું કેસ લડિા બાબતે સરકારશ્રી તરફિી છેલ્લા પાુંચ િિગમાું કોઈ ફી ચુકિાયેલ નિી. 

નામદાર સુવપ્રમકોટગમાું કેસ લડિા બાબતે સરકારશ્રી તરફિી છેલ્લા પાુંચ િિગમાું ચુકિાયેલ ફી ની વિગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ નું. િકકલશ્રીનુું નામ ચુકિાયેલ રકમ 

૧ શ્રી અગ્રવાલ લો એસોસીયેટ ર.૧૩,૦૧,૧૯૮ 

૨ શ્રી િે.િે.વેણાંગોપાલ એટની જનરલ ઓફ ઈન્ડીયા ર.૧૬,૫૦,૦૦૦ 

૩ શ્રી તુર્ાર મહેતા એડીશનલ સોલીસીટર જનરલ ઓફ ઈન્ડીયા ર.૦૪,૦૦,૦૦૦ 

૪ શ્રી નીરજ કિશન િૌલ કસકનયર એડવોિેટશ્રી ર.૦૫,૫૦,૦૦૦ 

૫ શ્રી પી.એસ નરકસાંહમાાં કસકનયર એડવોિેટશ્રી ર.૩,૩૦,૦૦૦ 

૬ શ્રી રાંજીત િુમાર કસકનયર એડવોિેટશ્રી  ર.૧૩,૨૦,૦૦૦ 

-------- 

રાજ્યમાું કાયમી ધોરણે બુંધ હેન્ડપુંપ 

અતારાાંકિતઃ  ૬૬૦૬ (૦૮-૦૧-૨૦) ડૉ. અકનલ જોકર્યારા (કભલોડા): માનનીય પાણી પુરિઠા મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િાયમી િોરણે બાંિ હાલતમાાં હોય તેવા િેટલા હેન્ડ પાંપ છે,  

(૨) ઉક્ત બાંિ હેન્ડ પાંપો પૈિી િેટલા હેન્ડ પાંપો રીપેર િઇ શિે તેમ નિી, 

(૩) હેન્ડ પાંપ બાંિ હાલતમાાં હોય તેવા થિાને પીવાના પાણીની શી વ્યવથિા િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪)  ઉક્ત બાંિ હેન્ડ પાંપો ક્યાાં સુિીમાાં ચાલુ િરવામાાં આવશે? 

પાણી પુરિઠા મુંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૨-૨૦) 

(૧) અને (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િાયમી િોરણે બાંિ હાલતમાાં હોય તેવા 
હેન્ડપાંપની સાંખ્યા તિા તે પૈિી રીપેર ન િઇ શિે તેવા હેન્ડપાંપની સાંખ્યા પક્રરકશષ્ટ્ મુજબ છે.  
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(૩) િાયમી િોરણે બાંિ હોય તેવા હેન્ડપાંપોની સામે સમયાાંતરે નવા હેન્ડપાંપ, મીની પા.પુ.યોજના, બોર-મોટર, 

જુિ/ વ્યકક્તગત પાઇપલાઇન યોજના દ્વારા પાણી પુરુ પાડવાની વ્યવથિા િરવામાાં આવેલ છે. 

(૪)  હેન્ડપાંપોના બોરમાાં પુરાણ િવાિી, પાણીના તળ િાયમી િોરણે નીચે જવાિી આવરો ખલાશ િવાિી તિા િોલમ 
પાઇપો ફસાઇ જવા જવેા કવકવિ િારણોસર િાયમી િોરણે બાંિ રહેલ હેન્ડપાંપો રીપેર િઇ શિતા નિી. 

પકરવશષ્ટ્ 

ક્રમ  વજલ્લો  તા. ૩૧-૧૨-૧૯ની વથિવતએ કાયમી 
ધોરણે બુંધ હેન્ડ પુંપોની સુંખ્યા  

બુંધ હેન્ડ પુંપો પૈકી રીપેર િઇ તેમ નિી 
તેિા હેન્ડપુંપોની સુંખ્યા  

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ સાબરિાાંઠા ૫૦૨ ૫૦૨ 

૨ અરવલ્લી  ૪૪૬ ૪૪૬ 

૩ આણાંદ ૨૩ ૨૩ 

૪ ખેડા ૬૦ ૬૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૧૩૬૦ ૧૩૬૦ 

૬ અમદાવાદ ૧૪ ૧૪ 

૭ જુનાગઢ ૪૫૫ ૪૫૫ 

૮ ગીર સોમનાિ ૨૦૩ ૨૦૩ 

૯ પોરબાંદર ૩૫૯ ૩૫૯ 

૧૦ ભાવનગર ૯૨૯ ૯૨૯ 

૧૧ બોટાદ ૧૪૨ ૧૪૨ 

૧૨ અમરેલી ૧૫૧૦ ૧૫૧૦ 

૧૩ દેવભૂમી દ્વારિા ૫૦૦ ૫૦૦ 

૧૪ વડોદરા ૮૨ ૮૨ 

૧૫ છોટાઉદેપુર ૩૧૨ ૩૧૨ 

૧૬ પાંચમહાલ ૨૬૮ ૨૬૮ 

૧૭ મહીસાગર ૧૯ ૧૯ 

૧૮ દાહોદ ૩૦૩૪ ૩૦૩૪ 

૧૯ ભરચ  ૪૪૨ ૪૪૨ 

૨૦ નમગદા  ૨૮૮ ૨૮૮ 

૨૧ સુરત ૧૩૬૦ ૧૩૬૦ 

૨૨ તાપી ૭૪૫ ૭૪૫ 

૨૩ વલસાડ ૧૭૪૭ ૧૭૪૭ 

૨૪ નવસારી ૮૭૦ ૮૭૦ 

૨૫ ડાાંગ ૫૫૦ ૫૫૦ 

૨૬ રાજિોટ ૨૬૭૯ ૨૬૭૯ 

૨૭ મોરબી ૪૮૩ ૪૮૩ 

૨૮ સુરેન્રનગર ૧૪૩૮ ૧૪૩૮ 

૨૯ જામનગર ૪૭૫ ૪૭૫ 

૩૦ િચ્છ  ૯૬ ૯૬ 

 કુલ ૨૧૩૯૧ ૨૧૩૯૧ 

-------- 

રાજ્યમાું બીપીએલ યાદીમાું સમાિેશ કરિાની પડતર અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૦૮૩ (૨૮-૦૮-૧૯) શ્રી કનુભાઇ બારૈયા (તળાજા): માનનીય ગ્રામ વિકાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ િરવા બાબતની િેટલી 
અરજીઓ પડતર છે, 
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(૨) આવી અરજીઓ પડતર રહેવાના િારણો શા છે, 

(૩) પડતર અરજીઓ પૈિી ત્રણ માસ િરતાાં વિુ સમયિી પડતર હોય તેવી કજલ્લાવાર અરજીઓ િેટલી છે, અને  

(૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો કનિાલ ક્યા સુિીમાાં િરવામાાં આવશે? 

ગ્રામ વિકાસ મુંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૩-૨૦) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બીપીએલ યાદીમાાં સમાવેશ િરવા બાબતની પડતર 
અરજીઓ સામેલ પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

(૨) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યના અમરેલી, ડાાંગ, જુનાગઢ, રાજિોટ, ભાવનગર, ગાાંિીનગર, પાટણ, 
પોરબાંદર, વડોદરા તેમજ બોટાદ કજલ્લાની અરજીઓ પડતર રહેલ છે જ ેપૈિી અમરેલી, ડાાંગ, જુનાગઢ તેમજ રાજિોટ કજલ્લામાાં ડેટા 
એન્ટર ી ની િાયગવાહી ચાલુ હોવાિી, ભાવનગર તેમજ બોટાદ કજલ્લામાાં સાિકનિ િાગળોની પૂતગતાની િાયગવાહી ચાલુ હોવાિી, પાટણ 
તેમજ વડોદરા કજલ્લામાાં તાલુિા િક્ષાએ ચિાસણી ચાલુ હોવાિી, ગાાંિીનગર કજલ્લામાાં ગ્રામ્ય િક્ષાએ ચિાસણી ચાલુ હોવાિી અને 
પોરબાંદર કજલ્લામાાં અરજીઓની રબર ચિાસણીની પ્રક્રક્રયા ચાલુ હોઇ આ અરજીઓ પડતર રહેલ છે. 

(૩) પડતર અરજીઓ પૈિી ત્રણ માસ િરતા વિુ સમયિી પડતર હોય તેવી કજલ્લાવાર અરજીઓ સામેલ પત્રિ-૨ મુજબ 
છે. 

(૪) બાિી રહેલ તમામ અરજીઓનો કનિાલ જરરી સાિકનિ િાગળોની પૂતગતા િયાગ બાદ િરવામાાં આવશે. 

પત્રક-૧ 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાું સમાિેશ કરિા 

બાબતની નીચે મુજબ અરજીઓ પડતર છે 

૧ અમદાવાદ ૦૦ 

૨ અમરેલી  ૨૦૧૨ 

૩ આણાંદ ૦૦ 

૪ બનાસિાાંઠા  ૦૦ 

૫ ભરચ  ૦૦ 

૬ ભાવનગર ૦૯ 

૭ દાહોદ ૦૦ 

૮ ડાાંગ  ૨૭ 

૯ ગાાંિીનગર ૦૨ 

૧૦ જામનગર ૦૦ 

૧૧ જૂનાગઢ ૧૦૮૫ 

૧૨ ખેડા ૦૦ 

૧૩ િચ્છ (ભૂજ) ૦૦ 

૧૪ મહેસાણા ૦૦ 

૧૫ નવસારી ૦૦ 

૧૬ પાંચમહાલ ૦૦ 

૧૭ પાટણ ૧૧ 

૧૮ પોરબાંદર ૨૬૧ 

૧૯ રાજિોટ ૯૨૫૮ 

૨૦ સાબરિાાંઠા ૦૦ 

૨૧ સુરત ૦૦ 

૨૨ સુરેન્રનગર ૦૦ 

૨૩ તાપી  ૦૦ 

૨૪ વડોદરા ૦૪ 

૨૫ વલસાડ ૦૦ 

૨૬ નમગદા  ૦૦ 

૨૭ અરવલ્લી (મોડાસા)  ૦૦ 
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ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વથિવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાું સમાિેશ કરિા 

બાબતની નીચે મુજબ અરજીઓ પડતર છે 

૨૮ બોટાદ ૦૭ 

૨૯ છોટા ઉદેપુર ૦૦ 

૩૦ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦૦ 

૩૧ ગીર-સોમનાિ ૦૦ 

૩૨ મક્રહસાગર  ૦૦ 

૩૩ મોરબી ૦૦ 

પત્રક-૨ 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
પડતર અરજીઓ પૈકી ત્રણ માસ કરતા િધુ સમયિી પડતર હોય તેિી વજલ્લાિાર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

૧ ભાવનગર ૦૪ 

૨ જુનાગઢ ૯૮૭ 

૩ પોરબાંદર ૨૬૧ 

૪ વડોદરા ૦૪ 

૫ બોટાદ ૦૫ 

--------  

રાજ્યમાું બીપીએલ પકરિારોની સુંખ્યા  

અતારાાંકિતઃ ૬૨૬૨ (૧૬-૦૯-૧૯) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય ગ્રામ વિકાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નોંિાયેલા બી.પી.એલ. પક્રરવારોની સાંખ્યા િેટલી છે, અને  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર, કજલ્લાવાર બી.પી.એલ. પક્રરવારોની સાંખ્યામાાં િેટલો વિારો-ઘટાડો િયો? 

ગ્રામ વિકાસ મુંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૩-૨૦) 

(૧)      તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નોંિાયેલા બી.પી.એલ. પક્રરવારોની સાંખ્યા સામેલ *પત્રિ-
૧ મુજબ છે.  

(૨)    ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર, કજલ્લાવાર બી.પી.એલ. પક્રરવારોની સાંખ્યામાાં િયેલો વિારો-ઘટાડો 
સામેલ *પત્રિ-૨ મુજબ છે. 

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

રાજ્યમાું વજલ્લાિાર બીપીએલ યાદીમાું દાખલ િિા માટે અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૬૩ (૧૬-૦૯-૧૯) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય ગ્રામ વિકાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ 
િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલા નામો વર્ગવાર, કજલ્લાવાર દાખલ િયા, 

(૩) કજલ્લાવાર, વર્ગવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઇ, અને 

(૪) અરજીઓ રદ િવાના મુખ્ય િારણો શા છે? 

ગ્રામ વિકાસ મુંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૩-૨૦) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ 
િવા માટે મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા સામેલ *પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ વર્ગવાર, કજલ્લાવાર દાખલ િયેલ નામોની સાંખ્યાની કવગતો સામેલ *પત્રિ-૨ મુજબ છે, 
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(૩) કજલ્લાવાર, વર્ગવાર રદ િયેલ અરજીઓની સાંખ્યાની કવગતો સામેલ *પત્રિ-૩ મુજબ છે. 

(૪) અરજીઓ રદ િવાના મુખ્ય િારણો સામેલ *પત્રિ-૪ મુજબ છે. 

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

રાજ્યમાું િોટરશેડના મુંજૂર પ્રોજતટ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૮૮ (૦૭-૦૧-૨૦) શ્રી અુંબરીિ ડેર (રાજુલા): માનનીય ગ્રામ વિકાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં રાજ્યમાાં વર્ગવાર વોટરશેડના િેટલા પ્રોજકે્ટ માંજૂર િરવામાાં 
આવ્યા, અને 

(૨) ભારત સરિાર તરફિી વર્ગવાર િેટલી ગ્રાન્ટ મળેલ છે? 

ગ્રામ વિકાસ મુંત્રીશ્રી : (૨૩-૦૩-૨૦૨૦) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨)  

િિગ.૨૦૧૫-૧૬ િિગ.૨૦૧૬-૧૭ િિગ.૨૦૧૭-૧૮ િિગ.૨૦૧૮-૧૯ િિગ.૨૦૧૯-૨૦ (કડસેમ્બર-૧૯ અુંવતત) 

ર. ૧૦૦ િરોડ ર.૧૧૫.૦૪ ર.૮૭.૫૧ િરોડ ર. ૮૪.૬૯ િરોડ ર.૬૭.૧૫ િરોડ 

--------  

અરિલ્લી વજલ્લામાું સરકારી પડતર, ગૌચર અને ખરાબાની જમીન 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૯૯ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી રાજને્રવસુંહ ઠાકોર (મોડાસા): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર અરવલ્લી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર સરિારી, પડતર, ગૌચર અને 
ખરાબાની િેટલી જમીન, શા ભાવે િોને હરાજી િયાગ વગર આપવામાાં આવી? 

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦) 

 પત્રક મુજબ 
પત્રક 

િિગ ક્રમ ગામ તાલુકો સદર જમીનનુું 
કે્ષત્રફળ 

(ચો.મી.) 

હેતુ અરજદારની 
વિગત 

ગ્રામ 
પુંચાયતની 

મુંજુરી 
મેળિેલ છે કે 

કેમ, 

ગ્રામ 
પુંચાયતની 
મુંજુરી ન 

મેળિેલ હોય 
તો તેના કારણો 

૨૦૧૪ નીલ 
 TOTAL  

(A) 
   ૦-૦૦-૦૦     

૨૦૧૫ (૧) ખેરાઈ મેઘરજ સરિારી 
પડતર 

૦-૨૫-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
થટાફ ક્વાટગર 

પાણી પુરવઠા ના સરિારી પડતર 
હોઈ માંજુરી 

લેવાની રહેતી 
નિી. 

૨૦૧૫ (૨) બાયડ બાયડ સરિારી 
પડતર 

ગામતળ 

૦-૦૩-૫૦ ભુ.ગ.યો.િામે 
પાંપીગ થટેશન 

ન.પા.બાયડ ના 

 TOTAL  
(B) 

   ૦-૨૮-૫૦     

૨૦૧૬ (૧) કભલોડા કભલોડા સરિારી 
પડતર 

૦-૨૦-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
પાંપરમ 

પાણી પુરવઠા ના સરિારી પડતર 
હોઈ માંજુરી 

લેવાની રહેતી 
નિી. 

૨૦૧૬ (૨) જાંત્રાલિાંપા બાયડ સરિારી 
પડતર 

૦-૩૫-૫૮ પાણીની ટાાંિી, 
પાંપરમ 

પાણી પુરવઠા ના 

૨૦૧૬ (૩) સાઠાંબા બાયડ સરિારી 
પડતર 

૧-૨૧-૭૬ પાણીની ટાાંિી, 
પાંપરમ 

પાણી પુરવઠા ના 

૨૦૧૬ (૪) આિરન્દ િનસુરા સરિારી 
પડતર 

૧-૦૦-૦૦ ભુગભગ સાંપ, 
પાંપરમ 

પાણી પુરવઠા ના 

૨૦૧૬ (૫) રહીયોલ િનસુરા સરિારી 
પડતર 

૦-૪૯-૦૦ ૬૬િેવી/થટાફ 
ક્વાટગર 

િા.પા.ઈ.શ્રી, 
જટેિો 

ના 
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િિગ ક્રમ ગામ તાલુકો સદર જમીનનુું 
કે્ષત્રફળ 

(ચો.મી.) 

હેતુ અરજદારની 
વિગત 

ગ્રામ 
પુંચાયતની 

મુંજુરી 
મેળિેલ છે કે 

કેમ, 

ગ્રામ 
પુંચાયતની 
મુંજુરી ન 

મેળિેલ હોય 
તો તેના કારણો 

૨૦૧૬ (૬) જીતપુર માલપુર સરિારી 
પડતર 

૦-૨૫-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
પાંપરમ 

પાણી પુરવઠા ના 

૨૦૧૬ (૭) સાતરડા માલપુર સરિારી 
પડતર 

૦-૧૨-૨૫ પાણીની ટાાંિી, 
પાંપરમ 

પાણી પુરવઠા ના 

 TOTAL  
(C) 

   ૩-૬૩-૫૯     

૨૦૧૭ (૧) માાંિરી કભલોડા ગૌચર ૦-૨૫-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
ભુગભગ સાંપ 

પાણી પુરવઠા હા - 

૨૦૧૭ (૨) શોભાયડા કભલોડા ખરાબો ૦-૦૧-૧૪ દૂિ માંડળીના 
મિાન માટે 

િી શોભાયડા 
ગૃપ દૂ.ઉ.સ.માં. 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૭ (૩) લક્ષમણપુરા કભલોડા સરિારી 
પડતર 

૦-૪૯-૦૦ ૬૬િેવી/થટાફ 
ક્વાટગર 

િા.પા.ઈ.શ્રી, 
જટેિો 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૭ (૪) રામગઢી મેઘરજ ગૌચર ૦-૪૯-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
ક્લોરીનેશન રમ 

પાણી પુરવઠા હા - 

૨૦૧૭ (૫) આમોદરા બાયડ ગામતળ ૦-૦૪-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
ભુગભગ સાંપ 

પાણી પુરવઠા ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૭ (૬) હઠીપુરા બાયડ ગૌચર ૦-૦૯-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
પાંપરમ 

પાણી પુરવઠા હા - 

૨૦૧૭ (૭) ડુઘરવાડા મોડાસા ખરાબો ૦-૦૨-૦૦ માંડળીના 
ગોડાઉન માટે 

િી ડુગરવાડા 
કવ.િા.સે.સ.માં. 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૭ (૮) બુટીયા માલપુર સરિારી 
પડતર 

૦-૨૫-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
ભુગભગ સાંપ 

પાણી પુરવઠા ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૭ (૯) માલપુર માલપુર ગામતળ ૧-૦૦-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
ભુગભગ સાંપ 

પાણી પુરવઠા ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૭ (૧૦) જાલમપુર માલપુર ખરાબો ૧-૦૦-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
ભુગભગ સાંપ 

પાણી પુરવઠા ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૭ (૧૧) હેલોદર માલપુર સરિારી 
પડતર 

૦-૪૯-૦૦ ૬૬િેવી/થટાફ 
ક્વાટગર 

િા.પા.ઈ.શ્રી, 
જટેિો 

ના પ્રશ્ન નિી. 

 TOTAL  
(D) 

   ૪-૧૩-૧૪     

૨૦૧૮ (૧) અસાલ કભલોડા સરિારી 
પડતર 

૦-૪૯-૦૦ ૬૬િેવી/થટાફ 
ક્વાટગર 

િા.પા.ઈ.શ્રી, 
જટેિો 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૨) નવા 
ભેટાલી 

કભલોડા ગૌચર ૦-૪૯-૦૦ ૬૬િેવી/થટાફ 
ક્વાટગર 

િા.પા.ઈ.શ્રી, 
જટેિો 

હા - 

૨૦૧૮ (૩) મઉ કભલોડા સરિારી 
પડતર 

૦-૪૯-૦૦ ૬૬િેવી/થટાફ 
ક્વાટગર 

િા.પા.ઈ.શ્રી, 
જટેિો 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૪) કભલોડા કભલોડા સરિારી 
પડતર 

૦-૦૨-૦૦ ગોડાઉન માટે િી કભલોડા 
ગૃપ સે.સ.માં. 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૫) કભલોડા કભલોડા સરિારી 
પડતર 

૦-૦૬-૨૦ બક્ષીપાંચ 
છાત્રાલય 

ઈજુબા 
ચેરીટેબલ 

ટરથટ, કભલોડા 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૬) િાલીયાિુવા મેઘરજ ખરાબો ૦-૨૦-૨૩ ગોડાઉન માટે િી િાલીયાિુવા 
ગૃપ સે.સ.માં. 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૭) રામગઢી મેઘરજ ગૌચર ૦-૨૫-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
ક્લોરીનેશન રમ 

પાણી પુરવઠા હા - 

૨૦૧૮ (૮) ગોિાવાડા મેઘરજ ગૌચર ૦-૩૦-૫૮ ૬૬િેવી/થટાફ 
ક્વાટગર 

િા.પા.ઈ.શ્રી, 
જટેિો 

હા - 

૨૦૧૮ (૯) લીંબોદરા મેઘરજ ગૌચર ૦-૪૯-૦૦ ૬૬િેવી/થટાફ 
ક્વાટગર 

િા.પા.ઈ.શ્રી, 
જટેિો 

હા - 

૨૦૧૮ (૧૦) શણગાલ બાયડ ગૌચર ૦-૪૯-૦૦ ૬૬િેવી/થટાફ 
ક્વાટગર 

િા.પા.ઈ.શ્રી, 
જટેિો 

હા - 

૨૦૧૮ (૧૧) તેનપુર બાયડ ગૌચર ૦-૧૦-૦૦ ભૂગભગ 
સાંપ/પાંપ રમ 

પાણી પુરવઠા હા - 

૨૦૧૮ (૧૨) ગાબટ બાયડ ખરાબો ૦-૧૭-૫૦ ભૂગભગ 
સાંપ/પાંપ રમ 

પાણી પુરવઠા ના પ્રશ્ન નિી. 
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િિગ ક્રમ ગામ તાલુકો સદર જમીનનુું 
કે્ષત્રફળ 

(ચો.મી.) 

હેતુ અરજદારની 
વિગત 

ગ્રામ 
પુંચાયતની 

મુંજુરી 
મેળિેલ છે કે 

કેમ, 

ગ્રામ 
પુંચાયતની 
મુંજુરી ન 

મેળિેલ હોય 
તો તેના કારણો 

૨૦૧૮ (૧૩) ગોડનાલ બાયડ સરિારી 
પડતર 

૦-૦૫-૦૦ લીફ્ટ ઈરીગેશન 
પમ્પીંગ થટેશન  

કસાંચાઈ 
કવભાગ 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૧૪) સાયરા મોડાસા સરિારી 
પડતર 

૦-૬૦-૦૦ હેડવિગસ પાણી પુરવઠા ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૧૫) િીડી િનસુરા સરિારી 
પડતર 

૦-૧૫-૦૦ હેડવિગસ પાણી પુરવઠા ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૧૬) જુના 
તખતપુરા 

માલપુર સરિારી 
પડતર 

૦-૩૦-૦૦ પાણીની ટાાંિી, 
પાંપ રમ 

પાણી પુરવઠા ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૧૭) હાિી 
ખાાંટના 
મુવાડા 

માલપુર ગૌચર ૨-૦૦-૦૦ મુખ્ય હેડવિગસ પાણી પુરવઠા ના - 

૨૦૧૮ (૧૮) અાંિારવાડી માલપુર સરિારી 
પડતર 

૦-૦૩-૦૦ ગોડાઉન, 
બી.એમ.સી. 

પ્લાન્ટ 

િી અાંિારવાડી 
દૂ.ઉ.સ.માં. 

ના પ્રશ્ન નિી. 

૨૦૧૮ (૧૯) જીતપુર માલપુર સરિારી 
પડતર 

૦-૨૫-૦૦ ભૂગભગ 
સાંપ/પાંપ રમ 

પાણી પુરવઠા ના પ્રશ્ન નિી. 

 TOTAL  
(E) 

   ૬-૯૪-૫૧     

GRAND  
TOTAL  

    ૧૪-૯૯-૭૪     

--------- 

રાજ્યમાું જ્યોવતગ્રામ યોજના હેઠળ િીજ જોડાણની અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૨૬ (૨૯-૦૮-૧૯) શ્રી ભાિેશભાઇ કટારા (િાલોદ): માનનીય ઉજાગ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર જ્યોકતગ્રામ યોજના હેઠળ વીજ 
જોડાણ મેળવવા િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે પૈિી વર્ગવાર, કજલ્લાવાર િેટલા વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા અને િેટલા બાિી છે, અને 

(૩) બાિી રહેલ વીજ જોડાણો ક્યાાં સુિીમાાં આપવામાાં આવશે? 

ઉજાગ મુંત્રીશ્રી : (૨૬-૦૨-૨૦) 

(૧) અને (૨)  જ્યોકતગ્રામ યોજનાએ નવીન અરજીઓ લઈ કવજજોડાણો આપવા માટેની યોજના નિી. જ્યોકતગ્રામ 
યોજના રાજ્યસરિારની અત્યાંત મહત્વાિાાંક્ષી અને સમગ્ર દેશમાાં પ્રશાંસા પામેલ યોજના છે. આ યોજના અન્વયે રાજ્યના તમામ 
ગામડાઓમાાં ગામતળમાાં અને નોટીફાઈડ પેટાપરાઓમાાં આવેલી ખેતી કવર્યિ વીજ જોડાણ કસવાય હયાત રહેણાાંિ, વાણીજ્ય અને 
ઔદ્યોકગિ કવજજોડાણો અને ૨૪ (ચોવીસ) િલાિ સતત થ્રી ફેઇિ વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાાં આવે છે. 

આ યોજના અાંતગગત તારીખ: ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં બીન ખેતીકવર્યિ વીજ 
ક્નેક્શન મેળવવા માટેની િુલ અરજીઓની સાંખ્યા તે પૈિી અપાયેલ જોડાણ અને નોંિાયેલ પડતર/નાણાાં ભરાવા માટે /નાણાાં 
ભરાયેલ પડતર અરજીઓ તેમજ રદ િયેલ અરજીઓની જીલ્લાવાર કવગતો *પત્રિ-૧ માાં સામેલ છે. 

(૩) શક્યત: ત્વરાિી 

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

રાજ્યમાું કૃવિવિિયક વિજજોડાણની અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૨૯ (૨૯-૦૮-૧૯) શ્રી િજવેસુંગભાઇ પણદા (દાહોદ): માનનીય ઉજાગ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િૃકર્કવર્યિ સામાન્ય 
વીજજોડાણ અને િૃકર્કવર્યિ તત્િાલ વીજ જોડાણ મેળવવા િેટલી અરજીઓ મળી, 
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(૨) તે પૈિી કજલ્લાવાર, વર્ગવાર િેટલા વીજક્નેક્શન આપવામાાં આવ્યા અને િેટલા બાિી છે, અને 

(૩) બાિી વીજિનેક્શન ક્યાાં સુિીમાાં આપવામાાં આવશે? 

ઉજાગ મુંત્રીશ્રી : (૨૬-૦૨-૨૦) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર, વર્ગવાર િૃકર્ કવર્યિ સામાન્ય વીજ જોડાણ મેળવવા માટે 
મળેલ અરજીઓની કવગતો આ સાિે *પત્રિ-અ માાં સામેલ છે અને િૃકર્ કવર્યિ તત્િાલ વીજ જોડાણ મેળવવા માટે મળેલ 
અરજીઓની કવગતો આ સાિે *પત્રિ-બ માાં સામેલ છે. 

(૨) તે પૈિી ૨,૫૭,૪૦૩ િૃકર્ કવર્યિ સામાન્ય વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા અને ૧,૪૩,૭૯૪ િૃકર્ કવર્યિ 
સામાન્ય વીજ જોડાણો આપવાના બાિી છે, જનેી વર્ગવાર અને જીલ્લાવાર માક્રહતી આ સાિે *પત્રિ-િ માાં સામેલ છે. 

તે પૈિી ૬,૩૮૯ િૃકર્ કવર્યિ તત્િાલ વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા અને ૬૬ િૃકર્ કવર્યિ તત્િાલ વીજ જોડાણો 
આપવાના બાિી છે. જનેી વર્ગવાર અને જીલ્લાવાર માક્રહતી આ સાિે *પત્રિ-ડ માાં સામેલ છે. 

(૩) ખેતી કવર્યિ વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી પક્રક્રયા છે. પ્રકતવર્ગ માળખાગત સુકવિા, વીજ કવતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંિીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુ આયોજન 
િરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ, રાજ્યમાાં ખેતી કવર્યિ વીજ જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ કવતરણ એ તબક્કાઓ 
ઉપરાાંત નાણાાંિીય પક્રરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર કનિાલ િરવામાાં આવશે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

--------  

રાજ્યમાું બુંધ પડેલ િીજ મિકો 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૦૧ (૨૯-૦૨-૨૦) શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય ઉજાગ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વીજ ઉત્પાદન િરતા િયા ક્યા વીજ મિિોના ક્યારે 
અને િેટલા યુકનટો બાંિ પડ્ા હતા, અને 

(૨) આ વીજ ખાદ્ય પૂરી િરવા ઉક્ત કથિકતએ સરિારે શાાં પગલાાં લીિાાં ? 

ઉજાગ મુંત્રીશ્રી : (૯-૩-૨૦૨૦) 

(૧) એિ પણ નહી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું ડાકગઝોન તાલુકાઓમાું િીજ કનેતશનની અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૦૩ (૦૬-૦૧-૨૦) શ્રી વનરું જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય ઉજાગ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર, તાલુિાવાર ડાિગિોનવાળા 
કવથતારમાાં િૃકર્ કવર્યિ કવજ જોડાણ લેવ માટે િુલ િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત તાલુિાવાર, વર્ગવાર િેટલાને િૃકર્ કવર્યિ વીજ જોડાણ આપી પુરવઠો શર િરવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) બાિી રહેતી અરજીઓનો િેટલા સમયમાાં ઉિેલ લાવવામાાં આવશે ? 

ઉજાગ મુંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦) 

(૧) અને (૨) કવગતો પત્રિ-અ મુજબ 

(૩) ખેતી કવર્યિ વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી પ્રક્રક્રયા છે. પ્રકતવર્ગ માળખાગત સુકવિા, વીજ કવતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંિીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુાં આયોજન 
િરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ રાજ્યમાાં ખેતી કવર્યિ વીજ જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ કવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત 
નાણાાંિીય પક્રરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર કનિાલ િરવામાાં આવતો હોય છે. 

-------- 
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૦૧.૦૧.૨૦૧૫ 
િી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૫ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૬ 
િી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૬ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૭ 
િી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૭ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૮ 
િી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૮ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૯ 
િી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

કુલ 
૦૧.૦૧.૨૦૧૫ 

િી 
૩૧.૧૨.૨૦૧૫ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૬ 
િી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૬ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૭ 
િી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૭ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૮ 
િી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૮ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૯ 
િી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

કુલ 

બનાસિાાંઠા વડગામ ૫૧૮ ૭૪૦ ૪૩૮ ૩૭૫ ૩૬૨ ૨૪૩૩ ૩૦૪ ૪૦૫ ૨૮૫ ૨૦૪ ૨૭ ૧૨૨૫ 

બનાસિાાંઠા વાવ ૧૬૦ ૬૧૧ ૪૬૮ ૧૯૧૯ ૧૭૮૪ ૪૯૪૨ ૧૦૬ ૩૦૯ ૩૮૮ ૩૭૪ ૧ ૧૧૭૮ 

બનાસિાાંઠા િુલ ૪૯૩૪ ૮૦૪૧ ૫૭૩૮ ૧૧૭૬૮ ૮૩૭૭ ૩૮૮૫૮ ૨૮૧૩ ૪૫૪૯ ૩૮૭૮ ૪૨૨૭ ૧૩૬ ૧૫૬૦૩ 

ભરચ આમોદ ૧૪૧ ૮૯ ૬૪ ૯૯ ૧૫૮ ૫૫૧ ૦ ૪૫ ૧૦૨ ૧૦૦ ૮૩ ૩૩૦ 

ભરચ જાંબુસર ૬૯ ૮૮ ૨૧ ૬૦ ૧૯૨ ૪૩૦ ૦ ૩૩ ૪૮ ૫૩ ૫૦ ૧૮૪ 

ભરચ અાંિલેશ્વર ૯૪ ૭૯ ૯૭ ૧૩૩ ૨૫૩ ૬૫૬ ૦ ૫૬ ૧૨૯ ૧૧૫ ૫૫ ૩૫૫ 

ભરચ િુલ ૩૦૪ ૨૫૬ ૧૮૨ ૨૯૨ ૬૦૩ ૧૬૩૭ ૦ ૧૩૪ ૨૭૯ ૨૬૮ ૧૮૮ ૮૬૯ 

મહેસાણા બેચરાજી ૨૧ ૪૨ ૭૪ ૧૯૪ ૧૩૮ ૪૬૯ ૧૩ ૨૪ ૫૮ ૧૧૨ ૦ ૨૦૭ 

મહેસાણા ગોજક્રરયા ૨૬ ૨૦ ૩૦ ૨૯ ૩૮ ૧૪૩ ૧૩ ૧૫ ૨૪ ૧૭ ૦ ૬૯ 

મહેસાણા જોટાણા ૧૨ ૩૨ ૧૪ ૩૫ ૨૯ ૧૨૨ ૯ ૨૫ ૧૧ ૧૯ ૧ ૬૫ 

મહેસાણા િડી  ૬૩ ૧૧૧ ૧૩૯ ૩૦૯ ૧૭૧ ૭૯૩ ૩૭ ૬૫ ૧૦૩ ૧૫૮ ૪ ૩૬૭ 

મહેસાણા ખેરાલુ ૨૬૪ ૨૮૦ ૨૫૪ ૩૮૨ ૨૯૭ ૧૪૭૭ ૧૭૨ ૧૮૬ ૧૭૮ ૧૮૧ ૭ ૭૨૪ 

મહેસાણા મહેસાણા ૭૩ ૮૯ ૯૩ ૧૫૮ ૧૨૫ ૫૩૮ ૪૪ ૬૦ ૬૮ ૭૬ ૫ ૨૫૩ 

મહેસાણા સતલાસણા ૧૭૭ ૨૪૮ ૧૬૬ ૨૬૫ ૧૬૮ ૧૦૨૪ ૧૧૧ ૧૭૮ ૧૨૦ ૧૩૯ ૦ ૫૪૮ 

મહેસાણા ઊંિા ૯૧ ૧૦૨ ૬૬ ૧૬૧ ૧૦૧ ૫૨૧ ૭૦ ૭૩ ૫૦ ૭૦ ૫ ૨૬૮ 

મહેસાણા કવજાપુર ૧૮૨ ૨૩૫ ૨૦૨ ૨૭૫ ૨૩૭ ૧૧૩૧ ૯૮ ૧૪૭ ૧૨૮ ૧૧૨ ૬ ૪૯૧ 

મહેસાણા કવસનગર ૧૫૬ ૧૨૪ ૧૬૬ ૨૫૬ ૨૦૦ ૯૦૨ ૯૮ ૧૦૧ ૧૨૬ ૧૭૨ ૯ ૫૦૬ 

મહેસાણા િુલ ૧૦૬૫ ૧૨૮૩ ૧૨૦૪ ૨૦૬૪ ૧૫૦૪ ૭૧૨૦ ૬૬૫ ૮૭૪ ૮૬૬ ૧૦૫૬ ૩૭ ૩૪૯૮ 

મોરબી માળીયા કમયાણા ૬ ૨૨ ૫ ૬૮ ૩૦૪ ૪૦૫  ૦ ૦ ૬ ૮૪ ૯૦ 

વડોદરા વડોદરા ૧૩૪ ૧૬૪ ૧૪૮ ૧૭૧ ૧૬૮ ૭૮૫ ૧૨૭ ૧૨૯ ૧૦૮ ૯૮ ૦ ૪૬૨ 

સાબરિાાંઠા ઈડર ૪૩૧ ૪૩૧ ૪૨૨ ૬૩૨ ૫૩૨ ૨૪૪૮ ૦ ૦ ૩૮૦ ૪૫૫ ૩૭૨ ૧૨૦૭ 

સુરેન્રનગર લખતર ૧૩ ૧૫ ૬ ૨૭ ૧૯૦ ૨૫૧ ૧૦ ૬ ૦ ૮ ૦ ૨૪ 

કુલ ૧૨૧૫૧ ૧૮૧૯૩ ૧૪૫૯૮ ૨૬૬૫૬ ૨૧૧૩૯ ૯૨૭૩૭ ૫૩૬૪ ૧૦૬૨૬ ૧૦૪૪૬ ૧૧૮૨૦ ૩૮૬૭ ૪૨૧૨૩ 

------------- 



43 

\\Acer-2\F\SIS-10-WORK -2020\UN  STAR\HB-16\HB-16 Final Set.doc 

 

રાજ્યમાું કૃવિ વિિયક િીજ બીલમાું ખેડૂતોને રાહત 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૧૨ (૨૯-૦૨-૨૦) શ્રી કાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય ઉજાગ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર િૃકર્ કવર્યિ વીજ જોડાણ િરાવતા ખેડૂતોને રાજ્ય 
સરિાર દ્વારા વીજ બીલમાાં િોઈ રાહત આપવામાાં આવે છે િે િેમ, અને 

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર િેટલા ખેડૂતોને િેટલી રાહત આપવામાાં 
આવી? 

ઉજાગ મુંત્રીશ્રી : (૧૨-૦૩-૨૦) 

(૧) હા, રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િૃકર્ કવર્યિ વીજ જોડાણ િરાવતા ખેડૂતોને વીજ 
બીલમાાં રાજ્ય સરિારની પ્રવતગમાન નીકત મુજબ નીચે મુજબની રાહતો માટે સબકસડી આપવામાાં આવે છે; 

(અ) ખેતીવાડી વીજગ્રાહિો માટેના વીજદર અન્ય િક્ષાના વીજદર િરતાાં ઓછા રાખવા માટે સરિારના 
નીકતકવર્યિ કનણગય અાંતગગત રાજ્યના ખેડૂતોના વીજબીલમાાં રાહત આપવાની નીકત ચાલુ રાખવામાાં આવી છે 
અને વીજબીલમાાં સદર રાહત આપવાના િારણે વીજ િાંપનીઓને િતા મહેસુલી આવિનુાં નુિશાન રાજ્ય સરિાર 
ભોગવે છે અને તે સહાયિી થવરપે પ્રકતવર્ગ ર.૧૧૦૦/- િરોડની િુલ રિમ રાજ્યની વીજ િાંપનીઓને ગુજરાત 
ઉજાગ કવિાસ કનગમ કલકમટેડ મારફત ચૂિવે છે. 

(બ) નામ. ગુજરાત વીજ કનયમન આયોગ દ્વારા િૃકર્ કવર્યિ વપરાશ અાંગેના વીજ દરો નક્કી િરવામાાં આવે છે 

પરાંતુ, ખેડૂતોએ નામ. આયોગે નક્કી િરેલ દરો મુજબ નહીં પરાંતુ સરિારશ્રીએ નક્કી િરેલા રાહતના દરો મુજબ જ 
વીજ કબલની ચુિવણી િરવાની રહે છે. વીજ દર અાંગેની તફાવતની રિમ ખેડૂતો વતી રાજ્ય સરિાર વીજ 
િાંપનીઓને ચૂિવે છે. 

 અત્રે ઉલે્લખનીય છે િે, રાજ્યના ૭.૫ હોસગ પાવર િે તેિી વિારે વીજભાર િરાવતા િૃકર્ કવર્યિ વીજ જોડાણ 
િરાવતાાં ખએડૂતો પાસેિી અગાઉ ર.૮૦૭.૫૦ પ્રકત હોસગ પાવર પ્રકત વર્ગ વસુલવામાાં આવતા હતા. જ ે હવે 
તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯ િી હોસગ પાવર આિાક્રરત તમામ િૃકર્ કવર્યિ વીજ જોડાણો માટે એિ સમાન વીજ દર 
એટલે િે ર.૬૬૫/- પ્રકત હોસગપાવર પ્રકત વર્ગ, વસુલવા અાંગેનો કનણગય લેવામાાં આવેલ છે. સદર રાહત અાંગેની 
તફાવતની રિમ પણ ખેડૂતો વતી રાજ્ય સરિાર વીજ િાંપનીઓને ચૂિવશે. 

(િ) આ ઉપરાાંત વીજ ઉત્પાદન ખચગમાાં ભાવ વિારાના િારણે વીજ િાંપનીઓને િતા વિારાના ખચગને પહોંચી 
વળવા માટે વીજ ગ્રાહિો પાસેિી નામદાર ગુજરાત વીજ કનયમન આયોગની ફોમ્યુગલા મુજબ ફ્યુઅલ સરચાજગની 
વસુલાત પણ ખેડુતોના કિથસામાાં તેમની પાસેિી વસુલ ન િરીને, તે અાંગેની રિમ પણ રાજ્ય સરિાર દ્વારા ખેડૂતો 
વતી વીજ કવતરણ િાંપનીઓને ચૂિવે છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગ દરમ્યાન રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજ્યના િૃકર્ કવર્યિ વીજ જોડાણ િરાવતા ખેડૂતોને 

વીજ બીલમાાં રાહત માટે આપવામાાં આવેલ સબસીડી/સહાયિીની કજલ્લાવાર કવગતો, આ સાિે સામેલ ‘પત્રિ-અ’ મુજબ છે. 

પત્રક-અ 

કૃવિ વિિયક િીજ ગ્રાહકો માટે સહાયકીની વિગત (રૂ. કરોડમાું) 

ક્રમાુંક જીલ્લાનુું નામ 

િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

િિગ 

૨૦૧૮-૧૯ 

ખેડૂતોની 
સુંખ્યા 

સહાયકીની 
રકમ 

ખેડૂતોની 
સુંખ્યા 

સહાયકીની 
રકમ 

ખેડૂતોની 
સુંખ્યા 

સહાયકીની 
રકમ 

ખેડૂતોની 
સુંખ્યા 

સહાયકીની 
રકમ 

ખેડૂતોની 
સુંખ્યા 

સહાયકીની 
રકમ 

૧ સુરત ૪૦૧૬૭ ૭૩.૪૬ ૪૨૦૬૮ ૭૧.૮૯ ૪૪૬૭૬ ૭૩.૮૭ ૪૭૦૩૧ ૮૩.૫ ૪૯૫૧૦ ૯૫.૨૪ 

૨ તાપી ૧૯૧૩૫ ૨૨.૮ ૨૧૩૩૭ ૨૧.૯૪ ૨૫૨૨૧ ૨૩.૨૧ ૨૭૫૧૮ ૨૫.૬૭ ૨૯૨૧૩ ૩૩.૫૯ 

૩ ભરચ ૧૫૬૯૩ ૪૯.૨૮ ૧૭૦૭૮ ૪૬.૩૯ ૧૮૨૬૮ ૪૬.૦૫ ૧૯૮૩૧ ૫૨.૮ ૨૦૮૪૬ ૬૧.૫૯ 

૪ નમગદા ૭૨૧૪ ૨૧.૦૮ ૭૮૧૯ ૧૯.૨૪ ૮૬૫૧ ૨૦.૩૮ ૯૯૪૫ ૨૨.૭૮ ૧૧૧૮૨ ૨૫.૫૬ 

૫ વલસાડ ૧૭૭૧૨ ૧૬.૨૫ ૧૮૯૨૯ ૧૬.૨૪ ૨૦૩૯૮ ૧૮.૧૭ ૨૧૪૨૬ ૧૬.૧૫ ૨૨૩૪૧ ૧૮.૨૫ 

૬ નવસારી ૩૧૦૬૯ ૩૮.૪૫ ૩૩૬૧૯ ૩૭.૧૯ ૩૫૫૨૩ ૩૩.૧૧ ૩૭૧૩૦ ૪૧.૯૭ ૩૯૨૮૧ ૪૯.૪૯ 

૭ ડાાંગ ૯૫૧ ૦.૧૮ ૧૨૪૩ ૦.૭૩ ૧૬૧૮ ૦.૯ ૨૧૧૧ ૧.૦૨ ૨૪૫૨ ૧.૫૧ 

૮ વડોદરા ૧૬૭૬૫ ૯૭.૯૬ ૧૮૪૨૯ ૧૦૪.૧૩ ૨૦૭૦૬ ૧૦૮.૦૨ ૨૨૩૨૭ ૧૧૭.૧૨ ૨૪૮૬૯ ૧૨૮.૮ 

૯ છોટાઉદેપુર ૧૭૮૨૮ ૨૩.૬૭ ૨૦૩૧૯ ૨૪.૯૮ ૨૪૧૮૩ ૨૪.૫ ૨૬૮૭૮ ૨૬.૧૯ ૨૭૭૮૭ ૩૧.૦૬ 

૧૦ આણાંદ ૧૬૧૦૮ ૫૯.૫૫ ૧૭૬૧૧ ૬૩.૦૬ ૧૯૦૫૫ ૬૮.૯૧ ૧૯૨૪૮ ૭૧.૬૪ ૧૯૮૫૦ ૭૮.૬૨ 
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