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આઠમી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મકૂ્યા 
તારીખઃ ૨૨-૦૭-૨૦૧૯  
 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

રાજ્યમાાં િોસ્ટલ ઝોનમાાં બાાંધિામ માટેની અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૮૩ (૨૦-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય પયાાવરણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િોથટલ રેગ્યુલેશન ઝોન 
(સી.આર.ઝેડ) માાં બાાંધિામ િરવા માટે િેટલી જમીનમાાં િેટલ ુબાાંધિામ િરવા માટેની અરજીઓ મળી. 

(૨) મળેલ અરજીઓ અન્વયે વર્ાવાર િેટલી જમીનમાાં િેટલુ બાાંધિામ િરવા માંજૂરી આપવામાાં આવી અન ે િેટલી 
અરજીઓ ના માંજૂર િરવામાાં આવી અને ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ પડતર છે, અન ે

(૩) પડતર અરજીઓનો ક્યાાં સુધી કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

પયાાિરણ માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૪-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) સી.આર.ઝેડ માંજૂરી માટે સી.આર.ઝેડ કવથતારમાાં ઝોન પ્રમાણે પરવાનગી પાત્ર પ્રવૃકતઓ જવેી િે પોટા, જટેી, 
પાઈપલાઈન, રહેણાાંિ મિાન બાાંધિામ, થટોરેઝ વગેરે અરજીઓ આવતી હોય છે, જમેાાં દરેિ અરજી મિાન બાાંધિામની માંજૂરી માટેની 
હોતી નિી જમેાાં ઉપર મુજબની કવકવધ પરવાનગી પાત્ર પ્રવૃકતઓની માંજૂરી માટેની અરજીઓ પણ હોય છે જિેી િેટલી જમીનમાાં િેટલુાં 
બાાંધિામ િયુાં તેવી માહહતી સાંગ્રહહત હોતી નિી; વર્ા વાર સી.આર.જડે માંજૂરી માટે મળેલ અરજીઓની કજલ્ા પ્રમાણેની માહહતી આ 
સાિે *કબડાણ-૧ મુજબ છે. 

 (૨) મળેલ અરજીઓને માંજૂર િરવાની સત્તા પયાાવરણ, વન અને જળવાયુ પહરવતાન માંત્રાલય, ભારત સરિારશ્રી, 
થટેટલેવલ એનવાયામેન્ટ ઈમ્પેિટ એસેસમેન્ટ ઓિોરીટી (SEIAA) અિવા લાગુ પડતી નગરપાકલિા દ્વારા આપવામાાં આવે છે. 

ગુજરાત િોથટલ ઝોન મેનેજમેન્ટ ઓિોરીટી દ્વારા ફક્ત ભલામણ િરવામાાં આવે છે, આમ આ ઓિોરીટી માંજૂરી આપત ુનિી માત્ર 
ભલામણ િરવાની સત્તા ધરાવે છે, છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર ભલામણ ભલામમ િરેલ અને ના િરેલ કવગત આ સાિે *કબડાણ-૨ 
મુજબ છે. 

 (૩) આ કવભાગમાાં પડતર અરજીઓ બાબતે અરજદાર દ્વારા જરૂરી ખૂટી કવગતો ની પૂરતતા િયાાિી તેમજ નામદાર 
નેશનલ ગ્રીન હટિબ્યુનલ ના હુિમ પ્રમાણે પ્રયાાવરણ, વન અને જળવાયુ પહરવતાન માંત્રાલય, ભારત સરિારશ્રીના આદેશ મુજબ 
ભલામણ માટેની આગળની િાયાવાહી િરવામાાં આવશે. 

 (*કબડાણ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલ જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૭૪ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી પ્રદુ્યમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં િચ્છ કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલ, સામુહહિ આરોગ્ય િેન્રો 
અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અને વીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચૂિવવામાાં આવે છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૨-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મજુબ માહહતી સામેલ છે. 

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

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

 (* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલ જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૮૭ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં બનાસિાાંઠા કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલ, સામુહહિ 
આરોગ્ય િેન્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અને વીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં 
આવેલી છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૨-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મજુબ માહહતી સામેલ છે. 

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

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

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

મોરબી વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિલે જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૪૭ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી વિજમે મેરજા (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં મોરબી કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલ, સામુહહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અન ેવીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૨-૦૩-૨૦૧૯) 

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

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

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

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલ જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૭૨ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં ગીર સોમનાિ કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામુહહિ 
આરોગ્ય િેન્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અને વીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં 
આવેલી છે, 

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

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચૂિવવામાાં આવે છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૦૫-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મજુબ માહહતી સામેલ છે. 

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

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

 (* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલ જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૭૮ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી મોહનલાલ િાળા (િોડીનાર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં અમરેલી કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલ, સામુહહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અન ેવીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૨-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મજુબ માહહતી સામેલ છે. 

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

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

 (* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

નિસારી વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૯૭ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી િાવન્તભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં નવસારી કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામુહહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અન ેવીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૯-૦૩-૨૦૧૯) 

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

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

 (૩) *પત્રિ-૧ માાં િોલમ-૧૨ તિા ૧૩ મુજબ માહહતી સામલે છે. 

 (* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ખેડા વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૧૦ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં ખેડા કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામુહહિ આરોગ્ય િેન્રો 
અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અને વીઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

(૩) િઈ ગ્રાન્ટ/યોજનામાાંિી ઉક્ત પગાર ચૂિવવામાાં આવે છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૯-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-૧ ના િોલમ-૧ િી ૧૦ મુજબ માહહતી સામેલ છે. 

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

 (૩) *પત્રિ-૧ ના િોલમ-૧૨ તિા ૧૩ મુજબ માહહતી સામલે છે. 

 (* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૧૯ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી ભાિેમભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં પાંચમહાલ કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલ, સામુહહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અન ેવીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૨-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મજુબ માહહતી સામેલ છે. 

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

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

 (* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિલેી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૪૨ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં ભરૂચ કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામુહહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અન ેવીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૯-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મજુબ માહહતી સામેલ છે. 

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

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

 (* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

તાપી વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિલેી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૪૮ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી સુનીલભાઈ ગામીત (કનઝર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં તાપી કજલ્ામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામુહહિ આરોગ્ય 
િેન્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉસ સોસીંગ, િરાર આધાહરત અન ેવીજીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૯-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-૧માાં િોલમ ૧ િી ૧૦ મજુબ માહહતી સામેલ છે. 

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

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

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 
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રાજયમાાં લીઝો માટેની માાંગણીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૦૮ (૦૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ ખકનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર બોક્સાઈટ, સફેદ પથ્િર, રેતી, 
િાાંિરીની લીઝો માટેની િેટલી અરજીઓ સરિારન ેમળી, અને 

(૨) તે અન્વયે વર્ાવાર ઉક્ત લીઝની િેટલી અરજીઓ કજલ્ાવાર માંજુર િરવામાાં આવી અને િેટલી અરજીઓ પડતર છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) : (૨૭-૦૨-૨૦૧૯) 

 (૧) આ સાિે સામેલ *પત્રિ-૧ મુજબ. 

 (૨) આ સાિે સામેલ *પત્રિ-૧ મુજબ. 

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લાના ગામોને નમાદાનુાં પાણી પીિા માટે પરુૂાં પાડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૨૩ (૨૫-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી જમપાલવસાંહ પઢીયાર (પાદરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ વડોદરા અને ભરૂચ કજલ્ાના િેટલા ગામોને નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં 
પાડવામાાં આવે છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્ાવાર ક્યા ગામોને નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવામાાં આવતુાં નિી, 

 (૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં ઉક્ત બાિી ગામોને નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવા માટેની િોની 
િેટલી માાંગણીઓ/રજૂઆતો સરિારને મળી, અને  

 (૪) ઉક્ત બાિી ગામોને ક્યા સુધીમાાં નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવામાાં આવશે ? 

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ વડોદરા કજલ્ાના િુલ ૬૪૫ ગામો પૈિી ૧૦૮ ગામોન ેઅન ેભરૂચ કજલ્ાના િુલ 
૬૪૭ ગામો પિૈી ૨૪૬ ગામોન ેનમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત કથિકતએ વડોદરા કજલ્ામાાં ૫૩૭ ગામો અને ભરૂચ કજલ્ામાાં ૪૦૧ ગામોને નમાદાનુાં પાણી નહીં પરાંત ુહાલમાાં 
મહી, િરજણ, તાપી નદીઓ તેમજ ગામોના થિાકનિ સોસા આધાહરત યોજના દ્વારા પાણી આપવામાાં આવે છે. (*પકરવમષ્ટ-૧) 

 (૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં માન. ધારાસભ્યશ્રી થતરેિી બ ેરજુઆતો સરિારશ્રીને મળેલ છે. 

 (૪) નમાદાનુાં પાણી આપવાનુાં બાિી રહેતા વડોદરા કજલ્ાના ૫૩૭ ગામો પૈિી ૩૩૬ ગામોને તિા ભરૂચ કજલ્ાના બાિી 
રહેતા ૪૦૧ ગામો પૈિી ૬૨ ગામોન ે સમયબધ્ધ રીત ે યોજનાઓની િામગીરી પૂણા િરી નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવાનુાં 
આયોજન છે. (*પકરવમષ્ટ-૨) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લાના ગામોને નમાદાનુાં પાણી પીિા માટે પરુૂાં પાડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૨૫ (૨૫-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ) : માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ વડોદરા અને ભરૂચ કજલ્ાના િેટલા ગામોને નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં 
પાડવામાાં આવે છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્ાવાર ક્યા ગામોને નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવામાાં આવતુાં નિી, 

 (૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં ઉક્ત બાિી ગામોને નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવા માટેની િોની 
માાંગણીઓ/રજૂઆતો સરિારને મળી, અને  

 (૪) ઉક્ત બાિી ગામોને ક્યા સુધીમાાં નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવામાાં આવશે ? 
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પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ વડોદરા કજલ્ાના િુલ ૬૪૫ ગામો પૈિી ૧૦૮ ગામોન ેઅન ેભરૂચ કજલ્ાના િુલ 
૬૪૭ ગામો પિૈી ૨૪૬ ગામોને નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત કથિકતએ વડોદરા કજલ્ામાાં ૫૩૭ ગામો અને ભરૂચ કજલ્ામાાં ૪૦૧ ગામોને નમાદાનુાં પાણી નહીં પરાંત ુહાલમાાં 
મહી, િરજણ, તાપી નદીઓ તેમજ ગામોના થિાકનિ સોસા આધાહરત યોજના દ્વારા પાણી આપવામાાં આવે છે. (*પકરવમષ્ટ-૧) 

 (૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં માન. ધારાસભ્યશ્રી થતરેિી બ ેરજુઆતો સરિારશ્રીને મળેલ છે. 

 (૪) નમાદાનુાં પાણી આપવાનુાં બાિી રહેતા વડોદરા કજલ્ાના ૫૩૭ ગામો પૈિી ૩૩૬ ગામોને તિા ભરૂચ કજલ્ાના બાિી 
રહેતા ૪૦૧ ગામો પૈિી ૬૨ ગામોને સમયબધ્ધ રીત ે યોજનાઓની િામગીરી પૂણા િરી નમાદાનુાં પાણી પીવા માટે પુરૂાં પાડવાનુાં 
આયોજન છે. (*પકરવમષ્ટ-૨) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

પાટણ વજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્સ્પેિમન િવમશ્નર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૧૬ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં પાટણ કજલ્ામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

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

 (૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં િયા પ્રિારની ગેરરીકતઓ ધ્યાને આવી, અને  

 (૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

 (૨) ઈન્થપેિશન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચરેીઓની કનયત 
િયેલ પ્રશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પકરવમષ્ટ-૧ થી ૬ માાં દશાાવેલ છે. 

 (૩) િલેિટર િચેરી-૨, પ્રાાંત િચેરી-૫, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારીની િચેરી-૨, મામલતદાર િચેરી-૯, કજલ્ા 
પાંચાયત િચેરી-૨ તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૬ ની તપાસણી દરમ્યાન વહહવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ 
તિા િાયાપધ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુિત િાયાવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ધ્યાનમાાં આવેલ છે. 

 (૪)  

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

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

  (૩) ક્ષકત નોંધના મદુ્દાઓની પુતાતા સાંબકધત િચેરી દ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી 
   રહેલ પુતાતા માટે િલેિટરશ્રી તિા પ્રાાંત અકધિારીશ્રીઓન ેઅધા સરિારી પત્રો દ્વારા પ્રસાંગોપાત ધ્યાન 
   દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મમેોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગાદશાન આપવામાાં આવેલ છે. 

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

------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્સ્પેિમન િવમશ્નર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૧૬ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાન્તીભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં વડોદરા કજલ્ામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

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

 (૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં િયા પ્રિારની ગેરરીકતઓ ધ્યાને આવી, અને  

 (૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 
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મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

 (૨) ઈન્થપેિશન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચરેીઓની કનયત 
િયેલ પ્રશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પકરવમષ્ટ-૧ થી ૭ માાં દશાાવેલ છે. 

 (૩) િલેિટર િચેરી-૪, પ્રાાંત િચેરી-૬, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારી-૨, કબનખેતી એિમ-૩, મામલતદાર 
િચેરી-૧૦, કજલ્ા પાંચાયત િચરેી-૩ તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૮ ની તપાસણી દરમ્યાન વહહવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની 
િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયાપધ્ધકતમાાં િયલે સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુિત િાયાવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ધ્યાનમાાં 
આવેલ છે. 

 (૪)  

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

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

  (૩) ક્ષકત નોંધના મદુ્દાઓની પુતાતા સાંબકધત િચેરી દ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી 
   રહેલ પુતાતા માટે િલેિટરશ્રી તિા પ્રાાંત અકધિારીશ્રીઓન ેઅધા સરિારી પત્રો દ્વારા પ્રસાંગોપાત ધ્યાન 
   દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મમેોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગાદશાન આપવામાાં આવેલ છે. 

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

------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્સ્પેિમન િવમશ્નર દ્વારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૩૭ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં દાહોદ કજલ્ામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્વારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી, 

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

 (૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં િયા પ્રિારની ગેરરીકતઓ ધ્યાને આવી, અને  

 (૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) *પત્રિ-અ મુજબ. 

 (૨) ઈન્થપેિશન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશનરશ્રીની િચેરી દ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચરેીઓની કનયત 
િયેલ પ્રશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામેલ *પકરવમષ્ટ-૧ થી ૫ માાં દશાાવેલ છે. 

 (૩) િલેિટર િચેરી-૨, પ્રાાંત િચેરી-૫, મામલતદાર િચેરી-૯, કજલ્ા પાંચાયત િચેરી-૨ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૭ ની તપાસણી દરમ્યાન વહહવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયાપધ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-
ક્ષકતયુિત િાયાવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ધ્યાનમાાં આવેલ છે. 

 (૪)  

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

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

  (૩) ક્ષકત નોંધના મદુ્દાઓની પુતાતા સાંબકધત િચેરી દ્વારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી 
   રહેલ પુતાતા માટે િલેિટરશ્રી તિા પ્રાાંત અકધિારીશ્રીઓન ેઅધા સરિારી પત્રો દ્વારા પ્રસાંગોપાત ધ્યાન 
   દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મમેોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગાદશાન આપવામાાં આવેલ છે. 

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

------- 
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પાંચમહાલ વજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્સ્પકે્મન િવમશ્નર દ્ધારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૩૯ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રીમવત ચાંકિિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં પાંચમહાલ કજલ્ામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્ધારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી,   

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

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં િયા પ્રિારની ગેરરીકતઓ ધ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસુલ માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશ્નરશ્રીની િચેરી દ્ધારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ પ્રશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામે *પકરવમષ્ટ-૧ થી ૬ 
માાં દશાાવેલ છે. 

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૨, પ્રાાંત િચેરી-૪, મામલતદાર િચેરી-૭, અકધિ ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારી-૧, નાયબ 
િલેક્ટર જમીન સાંપાદન પ. વ. િડાણા યોજના-૧, કજલ્ા પાંચાયત િચેરી-૨, તિા તાલિુા પાંચાયત િચેરી-૭ 
ની તપાસણી દરમ્યાન વહહવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયાપધ્ધકતમાાં િયેલ 
સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયાવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ધ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)  

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

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

(૩) ક્ષકત નોંધના મદુ્દાઓની પુતાતા સાંબાંકધત િચેરી દ્ધારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી 
રહેલ પુતાતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા પ્રાાંત અકધિારીશ્રીઓન ેઅધા સરિારી પત્રો દ્ધારા પ્રસાંગોપાત ધ્યાન 
દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મમેોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગાદશાન આપવામાાં આવેલ છે. 

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

------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્સ્પેક્મન િવમશ્નર દ્ધારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૪૩ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં છોટાઉદેપુર કજલ્ામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્ધારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી,   

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

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં િયા પ્રિારની ગેરરીકતઓ ધ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસુલ માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશ્નરશ્રીની િચેરી દ્ધારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ પ્રશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામે *પકરવમષ્ટ-૧ થી ૫ 
માાં દશાાવેલ છે. 

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૩, પ્રાાંત િચેરી-૩, મામલતદાર િચેરી-૭, કજલ્ા પાંચાયત િચેરી-૨ તિા તાલુિા પાંચાયત 
િચેરી-૬ ની તપાસણી દરમ્યાન વહહવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયાપધ્ધકતમાાં 
િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયાવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ધ્યાનમાાં આવેલ છે. 
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(૪)  

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

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

(૩) ક્ષકત નોંધના મદુ્દાઓની પુતાતા સાંબાંકધત િચેરી દ્ધારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી 
રહેલ પુતાતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા પ્રાાંત અકધિારીશ્રીઓન ેઅધા સરિારી પત્રો દ્ધારા પ્રસાંગોપાત ધ્યાન 
દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મમેોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગાદશાન આપવામાાં આવેલ છે. 

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

------- 

સુરત વજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્સ્પેક્મન િવમશ્નર દ્ધારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૫૪ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં સુરત કજલ્ામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્ધારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી,   

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

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં િયા પ્રિારની ગેરરીકતઓ ધ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

મહેસુલ માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશ્નરશ્રીની િચેરી દ્ધારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ પ્રશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામે *પકરવમષ્ટ-૧ થી ૭ 
માાં દશાાવેલ છે. 

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૦૩, પ્રાાંત િચેરી-૦૭, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારીશ્રીની િચરેી-૩, કબનખેતી એિમ સુરતની 
િચેરી-૦૩, મામલતદાર િચેરી-૧૬, કજલ્ા પાંચાયત િચેરી-૦૩ તિા તાલુિા પાંચાયત િચેરી-૦૯ ની તપાસણી 
દરમ્યાન વહહવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયાપધ્ધકતમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-
ક્ષકતયુક્ત િાયાવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ધ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)  

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

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

(૩) ક્ષકત નોંધના મદુ્દાઓની પુતાતા સાંબાંકધત િચેરી દ્ધારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી 
રહેલ પુતાતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા પ્રાાંત અકધિારીશ્રીઓન ે અધા સરિારી પત્રો દ્ધારા પ્રસાંગોપાત ધ્યાન 
દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મમેોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગાદશાન આપવામાાં આવેલ છે. 

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

------- 

તાપી વજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્સ્પેક્મન િવમશ્નર દ્ધારા તપાસ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૫૮ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પુનાભાઈ ગાવમત (વ્યારા) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં તાપી કજલ્ામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન િકમશ્નર દ્ધારા િઈ 
િચેરીની િેટલીવાર તપાસ િરવામાાં આવી,   

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

(૩) ઉક્ત િચેરીઓ પૈિી િઈ િચેરીમાાં િયા પ્રિારની ગેરરીકતઓ ધ્યાને આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 
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મહેસુલ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ – અ મુજબ 

(૨) ઈન્થપેક્શન દરકમયાન મહેસૂલ તપાસણી િકમશ્નરશ્રીની િચેરી દ્ધારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત િચેરીઓની કનયત 
િયેલ પ્રશ્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ િરવામાાં આવી જનેી કવગત આ સાિે સામે *પકરવમષ્ટ-૧ થી ૬ 
માાં દશાાવેલ છે. 

(૩) િલેક્ટર િચેરી-૨, પ્રાાંત િચેરી-૩, ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારી-૧, મામલતદાર િચેરી-૬, કજલ્ા પાંચાયત 
િચેરી-૨, તિા તાલિુા પાંચાયત િચેરી-૫ ની તપાસણી દરમ્યાન વહહવટી ક્ષકતઓ, િેસના કનિાલની 

િામગીરીમાાં કવલાંબ તિા િાયાપધ્ધકતમાાં િયલે સામાન્ય ત્રુટી-ક્ષકતયુક્ત િાયાવાહી િરવામાાં આવતી હોવાની 
બાબત ધ્યાનમાાં આવેલ છે. 

(૪)  

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

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

(૩) ક્ષકત નોંધના મુદ્દાઓની પુતાતા સાંબાંકધત િચેરી દ્ધારા િરાતાાં પારા કનિાલ ગણવામાાં આવેલ છે. બાિી 
રહેલ પુતાતા માટે િલેક્ટરશ્રી તિા પ્રાાંત અકધિારીશ્રીઓન ે અધા સરિારી પત્રો દ્ધારા પ્રસાંગોપાત ધ્યાન 
દોરવામાાં આવેલ છે. તેમજ મમેોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગાદશાન આપવામાાં આવેલ છે. 

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

------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૭૪ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રીમવત સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર િચ્છ કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ િયા રથતાને સુધારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અન ે

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૨-૦૪-૨૦૧૯) 

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

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

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

 ( *પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે. ) 

------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૭૭ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર બનાસિાાંઠા કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ 
પાંચાયત હથતિ િયા રથતાન ેસુધારવા િેટલા ખચ ેમાંજૂરીઓ આપવામાાં આવી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અન ે

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૨-૦૪-૨૦૧૯) 

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

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

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

( *પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે. ) 

------- 
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પાટણ વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૮૮ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર પાટણ કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ િયા રથતાને સુધારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અન ે

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૨-૦૪-૨૦૧૯) 

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

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

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

 ( *પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે. ) 

------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૯૪ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) ડો. અનીસ જોવિયારા (કભલોડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં અરવલ્ી કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ પાંચાયત હથતિ 
િયા રથતાન ેસુધારવા િેટલા ખચ ેમાંજૂરીઓ આપવામાાં આવી. 

(૨) આ રથતાઓ પિૈી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને  

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 ૧  

૨ ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં અરવલ્ી કજલ્ામાાં માંજુર િયેલ રથતાની કવગત રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧  

અન ે તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબ 

૩ 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં રસ્તાના સધુારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૩૨૬ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી રાજમેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુિા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર અમદાવાદ કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તમેજ 
પાંચાયત હથતિ િયા રથતાન ેસુધારવા િેટલા ખચ ેમાંજૂરીઓ આપવામાાં આવી. 

(૨) આ રથતાઓ પિૈી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને  

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) : (૨૭-૦૩-૨૦૧૯) 

 ૧ રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ 

૨ રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ અન ે

 ૩ રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ 

(*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 
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ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૩૭૦ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર ગીર સોમનાિ કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ 
પાંચાયત હથતિ િયા રથતાન ેસુધારવા િેટલા ખચ ેમાંજૂરીઓ આપવામાાં આવી. 

(૨) આ રથતાઓ પિૈી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને  

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧), (૨) અને (૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં ગીર સોમનાિ કજલ્ામાાં માંજુર િયેલ રથતાની કવગત 
રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ 

(*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૩૮૪ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર ભાવનગર કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ િયા રથતાને સધુારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી. 

(૨) આ રથતાઓ પિૈી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને  

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) : (૦૨-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧), (૨) અને (૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં ભાવનગર કજલ્ામાાં માંજુર િયેલ રથતાની કવગત રાજ્ય 
કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ 

(*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૩૯૦ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી રાજને્િવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 

(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર આણાંદ કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ િયા રથતાને સધુારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી. 

(૨) આ રથતાઓ પિૈી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને  

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) : (૦૨-૦૪-૨૦૧૯) 

 ૧ રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ 

૨ રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ અન ે

 ૩ રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ 

(*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ખેડા વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૦૮ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર ખેડા કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ િયા રથતાને સધુારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી. 
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(૨) આ રથતાઓ પિૈી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને  

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) : (૦૨-૦૪-૨૦૧૯) 

 ૧ રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ. 

૨ રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ. અન ે

 ૩ રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ. 

(*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

મકહસાગર વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૧૨ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર મહહસાગર કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તમેજ 
પાંચાયત હથતિ િયા રથતાન ેસુધારવા િેટલા ખચ ેમાંજૂરીઓ આપવામાાં આવી. 

(૨) આ રથતાઓ પિૈી તાલિુાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને  

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) : (૦૫-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧), (૨) અન ે(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં મહહસાગર કજલ્ામાાં માંજુર િયેલ રથતાની કવગત રાજ્ય 
કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મજુબ 

(*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

તાપી વજલ્લામાાં રસ્તાના સુધારણા પાછળ ખચા 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૪૦ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી સુનીલભાઈ ગામીત (કનઝર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી  
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર તાપી કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ પાંચાયત 
હથતિના ક્યા રથતાને સુધારવા િેટલા ખચ ેમાંજૂરીઓ આપવામાાં આવી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલિુાવાર ક્યા રથતાઓનુાં િામ ક્યા તબકે્ક છે, અન ે

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચા િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૫-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧), (૨) અન ે(૩) 

ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ામાાં તાપી કજલ્ામાાં માંજુર િયેલ રથતાની કવગત રાજ્ય કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૧ તિા પાંચાયત 
 કવભાગ *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબ.  

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૫૪ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રદુ્યમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર િચ્છ કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવાની બાિી છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૫-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૬૬ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર બનાસિાાંઠા કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન 
ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા * પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

પાટણ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૭૨ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસદ્ધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર પાટણ કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૩-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૭૮ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ડૉ. અવનલ જોવિયારા (કભલોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર સાબરિાાંઠા કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન 
ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવાની બાિી છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૫-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

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

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૮૭ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી સુરેમિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર ગાાંધીનગર કજલ્ામાાં તાલિુા દીઠ િેટલા નવીન 
ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૩-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૯૧ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર અમદાવાદ કજલ્ામાાં તાલિુા દીઠ િેટલા નવીન 
ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૫-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૬૯ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી રાજને્િવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર આણાંદ કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવાની બાિી છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૫-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 
 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૭૨ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર પાંચમહાલ કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન 
ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ખેડા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૮૦ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ઈન્િજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર ખેડા કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૫-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૮૯ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર મહીસાગર કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન 
ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવાની બાિી છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૯૬ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રીમતી ચાંકિિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર દાહોદ કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૯૯ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર છોટા ઉદેપુર કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન 
ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૦૫ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી જમપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર વડોદરા કજલ્ામાાં તાલિુા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવાની બાિી છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 
 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 
(૨)  
અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 
(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

સુરત વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૧૭ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર સુરત કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

તાપી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૧૯ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર તાપી કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૨૪ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર ડાાંગ કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ક્યા નવીન ગ્રામ્ય માગો બનાવવાની માંજુરી આપવાની બાિી છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

નિસારી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નિીન ગ્રામ્ય માગો બનાિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૨૭ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(માગા અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ામાાં વર્ાવાર નવસારી કજલ્ામાાં તાલુિા દીઠ િેટલા નવીન ગ્રામ્ય 
માગો બનાવવાની દરખાથતો િયેલ છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગા અન ેમિાન) : (૦૪-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧) *પકરવમષ્ટ-૧ મુજબ. 

(૨)  

અન ે તે અન્વયે જરૂરીયાત વાળા *પકરવમષ્ટ-૨ મુજબના રથતાઓ માંજૂર િરેલ છે. 

(૩) 

 (*પહરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોવગિી વિભાગ અને તાબાની િચેરીઓનુાં મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૭૮ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(સાયન્સ એન્ડ ટેિનોલોજી) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગિી કવભાગ અન ે તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં 
સાંવગાવાર માંજુર િયેલ મહેિમ િેટલુાં છે, 

(૨) તે પૈિી સાંવગાવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ પૈિી એિ વર્ા અને ત્રણ વર્ા િરતાાં વધુ સમયિી િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધી ભરવામાાં આવશે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગિી) : (૦૩-૦૪-૨૦૧૯) 

 (૧)  

(૨)  

(૩)  સામેલ *પત્રિ મજુબ. 

અન ે

(૪) 

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

 

 



20 
 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ વન અને પયાાવરણ 
કવભાગ 

૫૧૮૩ ૦૧ 

૨ આરોગ્ય અને પહરવાર 
િલ્યાણ કવભાગ 

૩૨૭૪, ૩૨૮૭, ૩૩૪૭, ૩૩૭૨, ૩૩૭૮, ૩૩૯૭, ૩૪૧૦, ૩૪૧૯, ૩૪૪૨, 
૩૪૪૮ 

૧૦ 

૩ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ  ૪૬૦૮  ૦૧ 

૪ નમાદા, જળસાંપકત્ત, પાણી 
પુરવઠા અન ેિલ્પસર 
કવભાગ 

૫૪૨૩, ૫૪૨૫ ૦૨ 

૫ મહેસૂલ કવભાગ  ૩૯૧૬, ૪૦૧૬, ૪૦૩૭, ૪૦૩૯, ૪૦૪૩, ૪૦૫૪, ૪૦૫૮ ૦૭ 

૬ માગા અને મિાન કવભાગ  ૫૨૭૪, ૫૨૭૭, ૫૨૮૮, ૫૨૯૪, ૫૩૨૬, ૫૩૭૦, ૫૩૮૪, ૫૩૯૦, ૫૪૦૮, 
૫૪૧૨, ૫૪૪૦, ૫૪૫૪, ૫૪૬૬, ૫૪૭૨, ૫૪૭૮, ૫૪૮૭, ૫૪૯૧, ૫૫૬૯, 
૫૫૭૨, ૫૫૮૦, ૫૫૮૯, ૫૫૯૬, ૫૫૯૯, ૫૬૦૫, ૫૬૧૭, ૫૬૧૯, ૫૬૨૪, 
૫૬૨૭ 

૨૮ 

૭ કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગિી 
કવભાગ 

૨૩૭૮ ૦૧ 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મુિણાલય અને લેખનસામગ્રી, રાજિોટ. 
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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 




