
 

બીજી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 
તારીખઃ-  
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
છઠુ્ઠ સત્ર, ૨૦૨૦ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

 

 

રાજ્યમાાં ફળદુ્રપ જમીનમાાં િધતા ક્ષારના પ્રમાણ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૭૪ (૧૭-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ફળદ્રુપ જમીનમાાં ખારાશ (ક્ષારનુાં) પ્રમાણ વધતુાં જાય છે તે હિીિત 
સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો આ ક્ષારનુાં પ્રમાણ વધતુાં અટિાવવા સરિારે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં શાાં પગલાાં લીધા, અને 

(૩) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં કજલ્લાવાર િેટલી રિમનો ખચષ િરવામાાં આવ્યો ? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) ફળદ્રુપ જમીનમાાં ખારાશ (ક્ષાર) નુાં  પ્રમાણ જાણવા માટેનુાં િોઈ પરરક્ષણ િૃકર્ ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર 
કવભાગ દ્વારા િરવામાાં આવતુાં નિી. 

(૨) જળ અને  જમીન સાંરક્ષણની િામગીરી જવેી િે, લીલો પડવાશ, જીપ્સમ, રેિલેમેશન બાંધ, રીચાજીંગ થટરિચર, 
અધષન મેશનરી થટરિચર, લેન્ડ લેવલીંગ, રફલ્ડ બન્ડીંગ જવેી યોજનાિીય િામગીરી િરવામાાં આવતી હતી અને તા.૩૧-૦૮-
૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંિઃજવન-૨૦૧૮-૧૦૪૭-િ-૪, િી પાંચાયત ગ્રામ ગૃહ કનમાષણ અને ગ્રામ કવિાસ કવભાગ તિા નમષદા જળ 
સાંપકત અને પુરવઠા અને િલ્પસર કવભાગને યોજનાઓ તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) પત્રિ-૧ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

                                                             કજલ્લાવાર વર્ષવાર િયેલ ખચષની કવગતો                            (રિમ રૂ.લાખમાાં) 

અ.નાં. વજલ્લો 
તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૪ 

થી  
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૫ 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૭ 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ 
િુલ 

૧ અમદાવાદ ૬૨.૫૪ ૧૨૭.૮૦ ૧૫૦.૦૦ ૨૭૩.૧૭ ૦૦૦ ૬૧૩.૫૧  

૨ ગાાંધીનગર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૩ મહેસાણા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮૪.૫૦ ૩૭૪.૫૪ ૦.૦૦ ૬૫૯.૦૪ 

૪ બનાસિાાંઠા ૬૩.૭૫ ૧૭૫.૩૬ ૨૨૮.૬૧ ૨૭૩.૮૦ ૦.૦૦ ૭૪૧.૫૨ 

૫ પાટણ ૨૪૩.૪૪ ૨૦૧.૯૪ ૨૨૮.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૭૩.૬૪ 

૬ પાંચમહાલ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૭ મહીસાગર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૮ દાહોદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૯ ખેડા ૫.૧૦ ૩.૩૯ ૪.૯૨ ૨૮.૫૦ ૦.૦૦ ૪૧.૯૧ 

૧૦ અરવલ્લી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૧ સાબરિાાંઠા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૨ રાજિોટ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૩ મોરબી ૩૫.૧૫ ૮૦.૦૬ ૯૨.૮૧ ૪૧.૫૪ ૦.૦૦ ૨૪૯.૫૬ 
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અ.નાં. વજલ્લો 
તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૪ 

થી  
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૫ 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૭ 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ 
િુલ 

૧૪ જામનગર ૧૪.૯૬ ૬૩.૨૭ ૧૭૦.૫૬ ૨૫૪.૦૩ ૦.૦૦ ૫૦૨.૮૨ 

૧૫ દેવભૂકમ 
દ્વારિા 

૨૧.૩૩ ૫૬.૬૫ ૨૩.૮૯ ૧૧૫.૦૪ ૦.૦૦ ૨૧૬.૯૧ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૦.૦૦ ૧૫૭.૮૮ ૨૭૫.૬૭ ૭૪૯.૫૧ ૦.૦૦ ૧૧૮૩.૦૬ 

૧૭ િચ્છ ૧૨૩.૫૪ ૪૪૧.૫૧ ૧૯૩.૪૩ ૭૭.૭૧ ૩૦.૫૦ ૮૬૬.૬૯ 

૧૮ જૂનાગઢ ૩૪.૪૫ ૯૨.૭૯ ૫૦.૫૮ ૨૩૯.૧૫ ૦.૦૦ ૪૧૬.૯૭ 

૧૯ ગીર સોમનાિ ૪૦.૬૨ ૨૬.૮૨ ૧૬.૩૦ ૩૫.૦૯ ૦.૦૦ ૧૧૮.૮૩ 

૨૦ પોરબાંદર ૧.૬૭ ૩૭.૬૪ ૧૬.૯૩ ૭૮.૮૩ ૦.૦૦ ૧૩૫.૦૭ 

૨૧ ભાવનગર ૫૯.૦૭ ૧૧૩.૭૫ ૧૨૫.૫૪ ૧૦૫.૧૦ ૮૬.૩૦ ૪૮૯.૭૬ 

૨૨ બોટાદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨૩ અમરેલી ૨૧૮.૮૯ ૧૯૩.૮૦ ૨૩૨.૪૭ ૫૩૮.૧૩ ૦.૦૦ ૧૧૮૩.૨૯ 

૨૪ નમષદા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨૫ વડોદરા ૩૦૨.૧૧ ૫૧૮.૪૨ ૩૨૨.૨૩ ૮૧૦.૭૦ ૦.૦૦ ૧૯૫૩.૪૬ 

૨૬ આણાંદ ૫૪૮.૯૫ ૨૮૦૬.૩૫ ૧૧૮૧.૧૦ ૨૫૧૪.૧૨ ૦.૦૦ ૭૦૫૦.૫૨ 

૨૭ છોટાઉદેપુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨૮ ભરૂચ ૧૯૪.૦૨ ૮૭૨.૭૮ ૫૭૯.૬૬ ૪૮૯.૦૪ ૦.૦૦ ૨૧૩૫.૫૦ 

૨૯ સુરત ૬૮.૩૫ ૯૧.૯૯ ૧૨૭.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮૭.૩૫ 

૩૦ વલસાડ ૪૨૯.૮૧ ૫૦૫.૩૨ ૪૦૯.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૪૪.૯૦ 

૩૧ નવસારી ૩૭૮.૧૫ ૧૭૯.૯૮ ૩૨૩.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૮૧.૧૫ 

૩૨ ડાાંગ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૩૩ તાપી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

એિાંદરે િુલ ૨૮૪૫.૯૦ ૬૭૪૭.૫૦ ૫૦૩૭.૨૬ ૬૯૯૮.૦૦ ૧૧૬.૮૦ ૨૧૭૪૫.૪૬  

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ઉભા પાિને તથા િાપણી િરેલ પાિને થયેલ નુિશાન 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૨૫ (૨૫-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ તાલુિાવાર ક્યા પાિમાાં છેલ્લાાં છ માસમાાં િયેલ વરસાદિી 
ઉભા પાિને તિા િાપણી િરેલ પાિને િેટલુાં નુિશાન િયેલ છે,  

(૨) ‘‘પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજના’’  હેઠળ મીડટમષ તેમજ પોથટ હાવેથટ નુિશાન અન્વયે તાલુિાવાર પાિવાર 
ડીથટર ીિટ લેવલ મોનીટરીંગ િકમટી દ્વારા િેટલી રિમનુાં ચૂિવણાં િરવાની ભલામણ િરવામાાં આવી, 

(૩) આ ભલામણ અન્વયે વીમા િાંપની દ્વારા િેટલી રિમનુાં ચૂિવણાં િરવામાાં આવ્યુાં, અને 

(૪) ચૂિવણાં િરવાનુાં બાિી હોય તો તેના શા િારણો છે, અને તે ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવનાર છે ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) નુિશાની અાંતગષત કવકમત ખેડૂતો દ્વારા મળેલ અરજીઓ અન્વયે નુિશાની આિારણીની િાયષવાહી પ્રગકતમાાં છે. 

(૨) નુિશાની આિારણીની િાયષવાહી પ્રગકતમાાં હોય, પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) નુિશાની આિારણીની િાયષવાહી પૂણષ િયેિી વીમા િાંપની દ્વારા મળવાપાત્ર ચૂિવણાં િરવામાાં આવશે. 

-------- 

પાટણ વજલ્લામાાં ઉભા પાિને તથા િાપણી િરેલ પાિને થયેલ નુિશાન 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૩૦ (૨૫-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) પાટણ કજલ્લામાાં તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ તાલુિાવાર ક્યા પાિમાાં છેલ્લાાં છ માસમાાં િયેલ વરસાદિી 
ઉભા પાિને તિા િાપણી િરેલ પાિને િેટલુાં નુિશાન િયેલ છે,  
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(૨) ‘‘પ્રધાનમાંત્રી ફસલ કબમા યોજના’’  હેઠળ મીડ ટમષ તેમજ પોથટ હાવેથટ નુિશાન અન્વયે તાલુિાવાર પાિવાર 

ડીથટર ીિટ લેવલ મોનીટરીંગ િકમટી દ્વારા િેટલી રિમનુાં ચૂિવણાં િરવાની ભલામણ િરવામાાં આવી, 

(૩) આ ભલામણ અન્વયે વીમા િાંપની દ્વારા િેટલી રિમનુાં ચૂિવણાં િરવામાાં આવ્યુાં, અને 

(૪) ચૂિવણાં િરવાનુાં બાિી હોય તો તેના શા િારણો છે, અને તે ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવનાર છે ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) નુિશાની અાંતગષત કવકમત ખેડૂતો દ્વારા મળેલ અરજીઓ અન્વયે નુિશાની આિારણીની િાયષવાહી પ્રગકતમાાં છે. 

(૨) નુિશાની આિારણીની િાયષવાહી પ્રગકતમાાં હોય, પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) નુિશાની આિારણીની િાયષવાહી પૂણષ િયેિી વીમા િાંપની દ્વારા મળવાપાત્ર ચૂિવણાં િરવામાાં આવશે. 

-------- 

રાજ્યમાાં સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાાં ઓરડાની ઘટ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૦૧ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી પ્રાિકમિ શાળાઓમાાં િેટલા ઓરડાઓની ઘટ છે, 
  અને 

(૨) આ ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રિ સામેલ છે. 

પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો ખુટતા ઓરડા સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૪૧૭ 

૨ અમરેલી ૪૨૦ 

૩ આણાંદ ૮૭૨ 

૪ અરવલ્લી ૫૯૬ 

૫ બનાસિાાંઠા ૧૦૭૧ 

૬ ભરૂચ ૬૯૧ 

૭ ભાવનગર ૮૯૧ 

૮ બોટાદ ૧૬૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૫૦૫ 

૧૦ ડાાંગ ૬૭ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૭૪  

૧૨ દાહોદ ૨૦૮૨ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૨૫૯ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૨૪૫ 

૧૫ જામનગર ૪૪૧ 

૧૬ જૂનાગઢ ૪૪૯ 

૧૭ િચ્છ ૬૬૬ 

૧૮ ખેડા ૪૧૩ 

૧૯ મહેસાણા ૬૨૯ 

૨૦ મરહસાગર ૩૩૦ 

૨૧ મોરબી ૧૨૧ 
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ક્રમ વજલ્લો ખુટતા ઓરડા સાંખ્યા 

૨૨ નમષદા ૩૬૭ 

૨૩ નવસારી ૩૭૯ 

૨૪ પાંચમહાલ ૯૫૭ 

૨૫ પાટણ ૬૨૬ 

૨૬ પોરબાંદર ૪૧ 

૨૭ રાજિોટ ૪૪૮ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૮૨૮ 

૨૯ સુરત ૨૬૩ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૪૦૫ 

૩૧ તાપી ૨૨૨ 

૩૨ વડોદરા ૪૨૯ 

૩૩ વલસાડ ૮૫૩ 

િુલ ૧૭૪૧૭ 

(૨) આગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 
-------- 

રાજ્યમાાં ટરસ્ટ સાંચાવલત નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ િન્યા શાળાઓને ગ્રાન્ટેડ િરિાની દરખાસ્ત  

અતારાાંકિતઃ ૬૧૦૩ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી ટરથટ સાંચાકલત નોન ગ્રાન્ટેડ 
પ્રિાકમિ િન્યા શાળાઓને ગ્રાન્ટેડ િરવાની માાંગણી મળી,  

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી શાળાની માગાંણી માંજૂર િરવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી શાળાઓની માાંગણી શા િારણોસર પડતર છે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

બનાસિાાંઠા અને  મહેસાણા વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૦૬ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િકમટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
બનાસિાાંઠા અને મહેસાણા કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમટીમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમટીએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧)  

વજલ્લા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮૧-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

બનાસિાાંઠા શૂન્ય ૩ શૂન્ય 

મહેસાણા શૂન્ય ૭ શૂન્ય 
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(૨)  

વજલ્લા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮૧-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

બનાસિાાંઠા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

મહેસાણા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

બનાસિાાંઠા અને  મહેસાણા વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૦૮ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િકમટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
બનાસિાાંઠા અને મહેસાણા કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમટીમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમટીએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧)  

વજલ્લા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮૧-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

બનાસિાાંઠા શૂન્ય ૩ શૂન્ય 

મહેસાણા શૂન્ય ૭ શૂન્ય 

(૨)  

વજલ્લા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮૧-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

બનાસિાાંઠા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

મહેસાણા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૧૮ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
ભાવનગર અને બોટાદ કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ભાવનગર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

બોટાદ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ભાવનગર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

બોટાદ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

આણાંદ વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૮૪ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
આણાંદ કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

આણાંદ શૂન્ય ૧ ૧ 

 

(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

આણાંદ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

આણાંદ અને ખેડા વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૮૬ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી િાવન્તભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
આણાંદ અને ખેડા કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

આણાંદ શૂન્ય ૧ ૧ 

ખેડા શૂન્ય ૧ ૨ 

 



7 
 

(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

આણાંદ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ખેડા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

આણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૮૯ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
આણાંદ અને પાંચમહાલ કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

આણાંદ શૂન્ય ૧ ૧ 

પાંચમહાલ ૧ શૂન્ય શૂન્ય 

 

(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

આણાંદ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

પાંચમહાલ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને મકહસાગર વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૯૨ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી ઈન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી ખેડા 
અને મરહસાગર કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ખેડા શૂન્ય ૧ ૨ 

મરહસાગર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ખેડા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

મરહસાગર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને આણાંદ વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૯૩ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી ખેડા 
અને આણાંદ કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ખેડા શૂન્ય ૧ ૨ 

આણાંદ શૂન્ય ૧ ૧ 

 

(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ખેડા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

આણાંદ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને િડોદરા વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૯૫ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી ખેડા 
અને વડોદરા કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ખેડા શૂન્ય ૧ ૨ 

વડોદરા શૂન્ય ૭ ૨૬ 
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(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ખેડા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વડોદરા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

દાહોદ અને પાંચમહાલ વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૦૧ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
દાહોદ અને પાંચમહાલ કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

દાહોદ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

પાંચમહાલ ૧ શૂન્ય શૂન્ય 

 

(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

દાહોદ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

પાંચમહાલ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

છોટાઉદેપુર અને નમમદા વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૦૫ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
છોટાઉદેપુર અને નમષદા કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

છોટાઉદેપુર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

નમષદા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

છોટાઉદેપુર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

નમષદા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૧૨ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
વડોદરા અને ભરૂચ કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી, 

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

વડોદરા શૂન્ય ૭ ૨૬ 

ભરૂચ શૂન્ય ૪ શૂન્ય 

(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

વડોદરા શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ભરૂચ શૂન્ય િેપીએસ ઈન્ટરનેશનલ એિેડેમી, મુ. પાલેજ,  
કજ. ભરૂચ, શાળાની ફી માાં વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮િી 
ત્રણ વર્ષ માટે ધોરણ ૧ િી ૫ ની ફી માાં  
રૂ. ૨,૯૦૦/- નો વધારો િયો. 

શૂન્ય 

(૩) સાંબાંકધત ઝોનની ફી કનયમન સકમકતના હુિમમાાં શાળાએ રજુ િરેલ રહસાબોના અિષઘટનમાાં ભૂલ હોવાિી. 
-------- 

ભરૂચ વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૧૫ (૧૯-૦૯-૧૯) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 

ભરૂચ કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી,  

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની ઉક્ત વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર 
િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શા છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ભરૂચ શૂન્ય ૪ શૂન્ય 
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(૨)  

વજલ્લા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

ભરૂચ શૂન્ય િેપીએસ ઈન્ટરનેશનલ એિેડેમી, મુ. પાલેજ, 
કજ. ભરૂચ, શાળાની ફી માાં વર્ષઃ૨૦૧૭-
૧૮િી ત્રણ વર્ષ માટે ધોરણ ૧ િી પ ની ફી માાં 
રૂ.૨,૯૦૦/- નો વધારો િયો. 

શૂન્ય 

(૩) સાંબાંકધત ઝોનની ફી કનયમન સકમકતના હુિમમાાં શાળાએ રજુ િરેલ રહસાબોના અિષઘટનમાાં ભૂલ હોવાિી. 

-------- 

નિસારી અને િલસાડ વજલ્લાની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા રાજ્યિક્ષાની િવમટીમાાં ફી િધારાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૨૬ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઝોનની િમીટીએ ફી કનધાષરણ િરેલી હોય તેવી 
નવસારી અને વલસાડ કજલ્લાની િેટલી ખાનગી શાળાઓએ રાજ્યિક્ષાની િકમરટમાાં ફી વધારાની માાંગણી િરી,   

(૨) તે અન્વયે રાજ્યિક્ષાની િકમરટએ ઉક્ત કજલ્લાની વર્ષવાર િઈ શાળાની ફીમાાં િેટલી રિમનો વધારો માંજૂર િયો, અને 

(૩) ઉક્ત વધારો માંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો શા છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૧-૨૦) 

(૧)  

વજલ્લા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

નવસારી શૂન્ય ૩ શૂન્ય 

વલસાડ શૂન્ય ૭ ૧ 

(૨)  

વજલ્લા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

નવસારી શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વલસાડ શૂન્ય િુસુમ કવદ્યાલય (અાંગ્રેજી માધ્યમ), વલસાડ, 
શાળાની ધોરણ-૯ િી ૧૦ ની ફીમાાં 
વર્ષઃ૨૦૧૮-૧૯િી ત્રણ વર્ષ માટે 
રૂ.૧,૫૦૦/-નો વધારો િયો. 

શૂન્ય 

(૩) સાંબાંકધત ઝોનની ફી કનયમન સકમકતના હુિમમાાં શાળાએ રજુ િરેલ રહસાબોના અિષઘટનમાાં ભૂલ હોવાિી. 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં બાંધ પડેલ વ્યાજબી ભાિની દુિાનો 
અતારાાંકિતઃ ૬૫૨૭ (૨૫-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમરેલી કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ વ્યાજબી ભાવની તાલુિાવાર િયા ગામની દુિાનો બાંધ 
હાલતમાાં છે, 

(૨) આ બાંધ દુિાનોને િારણે િેટલા લાભાિીઓને દૂરના થિળે વ્યાજબી ભાવની વથતુઓ લેવા જવી પડે છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતેએ બાંધ પડેલ દુિાનોને થિાને નવી દુિાનો શરૂ િરવા શી િાયષવાહી હાિ ધરી છે? 

અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) અમરેલી કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ િુલ-૧૩૬ વ્યાજબી ભાવની દુિાનો બાંધ હાલતમાાં છે તેની 
તાલુિાવાર કવગતો આ સાિે સામેલ પત્રિ-અ મુજબ છે. 
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(૨) ઉક્ત બાંધ વાજબી ભાવની દુિાનો બાંધ રહેવાના િારણે વૈિકલ્પિ વ્યવથિાના ભાગરૂપે અન્ય નજીિની વાજબી 

ભાવની દુિાનને ચાજષ આપી જ ેતે ઈનચાજષ દુિાન સાંચાલિશ્રી દ્વારા ગામે જઈને કવતરણ િરવામાાં આવતુ હોઈ િોઈ લાભાિીઓને દૂરના 
થિળે વાજબી ભાવની વથતુ લેવા જવુ પડતુ નિી. 

(૩) સદર ૧૩૬ બાંધ વાજબી ભાવની દુિાનો પૈિી 

 ૬૧ વાજબી ભાવની બાંધ દુિાનોના થિાને નવી દુિાન ખોલવાની િતી ન હોઈ સદર બાંધ દુિાન બ્રાન્ચ 
એફ.પી.એસ. તરીિે િાયષરત છે. 

 ૨ નવી વાજબી ભાવની દુિાન ખોલવાની િાયષવાહી ચાલુમાાં છે. 

 ૧ વાજબી ભાવની દુિાન બ્રાન્ચ એફ.પી.એસ. તરીિે જોડવાની િાયષવાહી ચાલુમાાં છે. 

 ૭ બાંધ વાજબી ભાવની દુિાનો પરત્વે સરિારશ્રીના તા.૨૬-૦૮-૨૦૧૫ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ 
કનયમોનુસાર િાયષવાહી ચાલુમાાં છે. 

 ૪ વાજબી ભાવની દુિાનનુાં જાહેરનામુ બહાર પાડી આગળની િાયષવાહી ચાલુમાાં છે. 

 ૨૬ વાજબી ભાવની દુિાનો અપીલમાાં હોઈ, તેનો કનણષય િયેિી આગળની િાયષવાહી િરવાની રહે છે. 

 ૧ વાજબી ભાવની દુિાનો બ્રાાંચ એફ.પી.એસ. િરવાપાત્ર િાય છે જ ેહાલ ચાજષમાાં ચાલુ છે. 

 ૫ વાજબી ભાવની દુિાનો કજલ્લા પુરવઠા અકધિારીશ્રીના હુિમ મુજબ તપાસણી પૂણષ િયેિી આગળની િાયષવાહી 
િરવાની રહે છે. 

 ૫ વાજબી ભાવની દુિાનના દુિાનદારનુાં રાજીનામુાં માંજુર િયેિી આગળની િાયષવાહી િરવાની રહે છે. 

 ૯ વાજબી ભાવની દુિાનો સરિાશ્રીના તા.૨૬-૦૮-૨૦૧૫ના ઠરાવની જોગવાઈઓ મુજબ ખોલવાપાત્ર િતી 

નિી. 

 ૨ વાજબી ભાવની દુિાનની વારસાઈની પ્રરક્રયા ચાલુમાાં છે. 

 ૧ વાજબી ભાવની દુિાનના દુિાનદાર લાાંબી રજા પર છે, અને રાજીનામુાં આપેલ નિી. 

 ૪ વાજબી ભાવની દુિાનનો પરવાનો મોિુફ િરેલ છે. 

 ૧ બાંધ વાજબી ભાવની દુિાનનુાં જાહેરનામુાં બહાર પાડવાનુાં બાિીમાાં છે. 

 ૭ વાજબી ભાવની દુિાનો પર િેસ ચાલુ હોવાિી તેનો કનણષય િયેિી આગળની િાયષવાહી િરવાની રહે છે. 

પત્રિ-અ 

અનુ. નાં તાલુિાનુાં નામ અનુ. નાં ગામનુાં નામ બાંધ િાજબી ભાિિની દુિાનનો 
એરીયા આઈ.ડી 

  ૧ નવા ખીજડીયા ૯૮૧૫ 

  ૨ િેરરયા નાગસ ૯૮૨૩ 

  ૩ અમરેલી-૨૦ ૯૮૯૮ 

  ૪ માળીલા ૨૧૮૪૮ 

  ૫ અમરેલી-૧૩ ૯૮૮૫ 

  ૬ અમરેલી-૨૧ ૯૮૯૯ 

  ૭ અમરેલી-૮ ૯૮૭૮ 

  ૮ જાળીયા ૯૮૨૧ 

  ૯ લાલાવદર ૯૮૧૨ 

  ૧૦ ખીજડીયા ખારી ૧૨૦૩૬ 

  ૧૧ અમરેલી-૨૭ ૧૧૦૨૬ 

  ૧૨ અમરેલી-૧૭ ૯૮૯૪ 

  ૧૩ અમરેલી-૪ ૯૭૮૧ 

૧ અમરેલી ૧૪ દેવલીયા ૯૮૩૭ 

  ૧૫ યાદગઢ ૯૮૫૪ 

  ૧૬ અમરપુર વરૂડી ૯૮૦૦ 

  ૧૭ કચતલ ૯૭૮૪ 

  ૧૮ અમરેલી-૧૨ ૯૮૮૪ 

  ૧૯ અમરેલી-૨૪ ૯૯૦૨ 

  ૨૦ અમરેલી-૨૮ ૨૧૭૪૭ 

  ૨૧ પીઠવાજાળ ૯૮૩૮ 
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અનુ. નાં તાલુિાનુાં નામ અનુ. નાં ગામનુાં નામ બાંધ િાજબી ભાિિની દુિાનનો 
એરીયા આઈ.ડી 

  ૨૨ અમરેલી-૧૯ ૯૮૯૭ 

  ૨૩ શેડુભાર ૯૭૮૮ 

  ૨૪ અમરેલી-૧૧ ૯૮૮૨ 

  ૨૫ અમરેલી-૨૨ ૯૯૦૦ 

  ૨૯ ખીજડીયા રાદડીયાષ ૯૭૮૩ 

  ૨૭ અમરેલી-૯ ૭૮૭૯ 

  ૨૮ કચત્તલ-૩ ૧૦૯૭૫ 

  ૧ જીિુડી ૧૬૪૩૮ 

  ૨ અરજણસુખ ૧૬૩૮૩ 

  ૩ વડીયા-૫ ૧૬૪૫૫ 

  ૪ વડીયા-૨ ૨૨૦૭ 

  ૫ સનાળા ૨૧૦૭૧ 

  ૬ મોટીિુાં િાવાવ-૨ ૧૬૩૨૩ 

૨ વડીયા ૭ મોટા ઉજળા ૧૬૩૩૨ 

  ૮ ખાન ખીજડીયા ૨૧૭૨૭ 

  ૯ બાાંભણીયા ૨૧૦૭૦ 

  ૧૦ જુના બાદનપુર ૨૧૭૪૦ 

  ૧૧ મોરવાડા ૨૧૭૫૧ 

  ૧૨ ખડખડ ૧૬૩૩૯ 

  ૧૩ લાખાપાદર ૨૨૧૪ 

  ૧૪ િુિાવાવ મોટી-૩ ૧૬૩૯૬ 

  ૧ લાઠી-૬ ૯૯૧૭ 

  ૨ હજીરાધાર ૯૯૭૨ 

  ૩ અલીઉદેપુર ૯૯૬૭ 

૩ લાઠી ૪ દુધાળા બાઈ ૯૯૭૬ 

  ૫ િાાંચરડી ૯૯૪૮ 

  ૬ ધામલે ૯૯૭૫ 

  ૭ હરસરુપુર ૯૯૩૭ 

  ૧ ખીજડીયા િોટડા ૯૧૬૭ 

  ૨ મોટા દેવળીયા-૨ ૯૧૮૫ 

  ૩ બળલે પીપરીયા ૯૧૮૩ 

  ૪ િીડી ૮૯૨૬ 

  ૫ નાની િુાં ડળ ૮૯૯૦ 

૪ બાબરા ૬ જામ બરવાળા ૨૧૦૫૭ 

  ૭ ચમારડી-૧ ૯૧૬૧ 

  ૮ ચમારડી ૮૯૯૨ 

  ૯ બાબરા-૨ ૮૯૯૯ 

  ૧૦ ભીલડી ૨૧૦૬૭ 

  ૧ ધારી-૬ ૫૦૭૭ 

  ૨ ધારી-૧૦ ૫૧૦૦ 

  ૩ ધારી ૫૦૮૯ 

  ૪ િણેર ૫૪૬૬ 

  ૫ વભદ-અમૃતપુર ૨૧૭૪૪ 

  ૬ ત્રાંબિપુર ૫૪૧૨ 

  ૭ નાના સમઢીયાળા ૫૩૮૮ 

૫ ધારી ૮ મોરઝર ૫૪૬૪ 

  ૯ ગ્રોપાલગ્રામ ૫૪૫૮ 

  ૧૦ નાગધ્રા ૫૪૦૯ 

  ૧૧ લાલાણી ૫૪૦૫ 
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અનુ. નાં તાલુિાનુાં નામ અનુ. નાં ગામનુાં નામ બાંધ િાજબી ભાિિની દુિાનનો 
એરીયા આઈ.ડી 

  ૧૨ ધારી ૩૯૮૦ 

  ૧૩ ધારી-૫ ૫૦૭૩ 

  ૧૪ લાલાણી-ધારી ૩૯૮૪ 

  ૧૫ છતરીયા ૫૩૭૨ 

  ૧ બગસરા-૮ ૬૫૪૯ 

  ૨ બગસરા-૧૧ ૬૫૫૮ 

  ૩ પીઠડીયા ૯૯૨૫ 

૬ બગસરા ૪ બાલાપુર ૯૯૩૨ 

  ૫ જુનીહળીયાદ ૯૯૩૦ 

  ૬ હાલરીયા ૯૯૩૮ 

  ૭ શાપર ૧૪૦૭૩ 

  ૧ ખડધાર ૯૫૨૪ 

  ૨ ચક્રાવા ૯૫૧૪ 

  ૩ ડેડાણ ૯૫૨૬ 

  ૪ ભુાંડણી ૯૫૨૮ 

૭ ખાાંભા ૫ મોટાબારમણ ૯૯૯૦ 

  ૬ પાટી ૯૫૪૨ 

  ૭ િોટડા ૯૯૯૩ 

  ૮ રૂગનાિપુર ૯૫૪૧ 

  ૯ ભાડ ૯૫૪૪ 

  ૧૦ પીપળવા ૯૫૩૮ 

  ૧૧ જુનામાલિનસે ૯૯૮૨ 

  ૧૨ ગીદરડી ૯૯૮૭ 

  ૧૩ ખાાંભા-૨ ૯૫૨૯ 

  ૧૪ ખાાંભા-૩ ૯૫૩૦ 

  ૧૫ ખાાંભા-૪ ૯૫૩૩ 

  ૧૬ ખાાંભા-૫ ૯૯૮૦ 

  ૧ ખુમાણ ૨૧૨૨૭ 

  ૨ ભુવા ૧૧૨૬૩ 

  ૩ ખડિાળા ૧૧૨૪૬ 

  ૪ બોરાળા ૧૧૨૪૫ 

  ૫ અમૃતવેલ ૧૧૨૬૨ 

  ૬ સાવરિુાં ડલા-૧૨ ૧૧૩૫૯ 

  ૭ જજેાદ ૧૧૩૦૬ 

  ૮ ગોરડિા ૧૧૩૨૯ 

  ૯ રામગઢ ૨૧૮૧૪ 

  ૧૦ ધાાંડલા ૧૧૩૩૬ 

  ૧૧ ઓળીયા ૧૧૨૬૫ 

  ૧૨ િરજાળા ૧૧૨૬૬ 

  ૧૩ સીમરણ ૧૧૨૩૫ 

૮ સાવરિુાં ડલા ૧૪ નાનકઝાંઝુડા ૨૧૨૨૧ 

  ૧૫ વાંડા-૧ ૧૧૨૫૮ 

  ૧૬ ફીફાદ ૧૧૨૫૨ 

  ૧૭ સેંજળ ૧૧૨૭૦ 

  ૧૮ દોલતી ૧૧૩૪૪ 

  ૧૯ ગાઘિડા ૧૧૩૨૧ 

  ૨૦ ફાચરીયા ૧૧૨૫૦ 

  ૨૧ બાઢડા ૧૧૩૪૮ 

  ૨૨ કવજયાનગર ૨૧૭૬૧ 
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અનુ. નાં તાલુિાનુાં નામ અનુ. નાં ગામનુાં નામ બાંધ િાજબી ભાિિની દુિાનનો 
એરીયા આઈ.ડી 

  ૨૩ હાિસણી ૧૧૩૧૯ 

  ૨૪ સાવરિુાં ડલા-૧૦ ૧૧૩૫૭ 

  ૨૫ સાવરિુાં ડલા-૦૫ ૧૧૩૫૨ 

  ૨૬ સાવરિુાં ડલા-૦૨ ૧૧૩૪૯ 

  ૨૭ ખાલપર ૧૧૨૪૯ 

૯ લીલીયા 

૧ એિલેરા ૯૮૨૪ 

૨ ખારા ૯૮૬૦ 

૩ ઢાાંગલા ૨૧૦૬૮ 

૪ બવાડા ૨૧૦૬૩ 

૧૦ રાજૂલા 

૧ રાજુલા ૨/૩-૨ ૨૫૮૮ 

૨ રાજુલા ૨૫૮૧ 

૩ રાજુલા-૨ ૨૫૮૪ 

૪ રાજુલા ૧/૩ ૨૫૮૦ 

૫ રાજુલા ગ્રાહિ ભાંડાર ૨૫૮૯ 

૬ વડલી ૨૫૧૯ 

૭ વાવેરા ૨૫૨૧ 

૮ િિીવદર ૨૫૩૩ 

 -------- 

પાટણ વજલ્લામાાં બાંધ પડેલ વ્યાજબી ભાિની દુિાનો 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૩૨ (૨૫-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી કિરીટ િુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પાટણ કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ વ્યાજબી ભાવની તાલુિાવાર િયા ગામની દુિાનો બાંધ 
હાલતમાાં છે, 

(૨) આ બાંધ દુિાનોને િારણે િેટલા લાભાિીઓને દૂરના થિળે વ્યાજબી ભાવની વથતુઓ લેવા જવી પડે છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ બાંધ પડેલ દુિાનોને થિાને નવી દુિાનો શરૂ િરવા શી િાયષવાહી હાિ ધરી છે? 

અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) પાટણ કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ તાલુિાવાર નીચે મુજબના ગામની વ્યાજબી ભાવની દુિાનો 
બાંધ હાલતમાાં છે, જનેે ચાજષમાાં જોડવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
દુિાનની વિગત 

એફ.પી.એસ ID એરીઆ ID ગામનુાં નામ 

૧ સરથવતી ૨૨૧૬૮ ૧૧૩૬૬ અમરપુરા 

૨ કસદ્ધપુર 
૧૮૦૧ ૧૦૮૦૦ સેવાલણી 

૧૮૩૫ ૧૧૮૯૨ સમોડા 

(૨) સદર ત્રણ વાજબી ભાવની દુિાનો સાિે સાંિળાયેલ િુલ ૯૧૬ લાભાિીઓ છે. જમેાાં ઈનચાજષ દુિાન સાંચાલિશ્રી, 
દ્વારા જ ેતે સાંચાલિશ્રી દ્વારા ગામે જઈને કવતરણ િરવામાાં આવતુાં હોઈ, િોઈ લાભાિીઓને દૂરના થિળએ વાજબી ભાવની વથતુ લેવા 
જવુાં પડતુાં નિી. 

(૩) તા.૧૧-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ સદર ત્રણેય બાંધ વાજબી ભાવની દુિાનોનુાં જાહેરનામુાં બહાર પાડવામાાં આવેલ હતુાં, 
પુરાંતુ યોગ્ય ઉમેદવાર/સાંથિા ન મળવાના િારણે તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૯ની કજલ્લા નાગરીિ પુરવઠા અને ગ્રાહિ સુરક્ષા સલાહિાર 
સકમકતની બેઠિમાાં નકવન જાહેરનામુાં બહાર પાડવા ઠરાવવામાાં આવેલ. બાદમાાં કવધાનસભા પેટા ચૂાંટણી ૨૦૧૯ હોવાિી જાહેરનામુાં 
બહાર પાડવામાાં આવેન ન હતુાં. હવે આગામી સમયમાાં નવીન જાહેરનામુાં બહાર પાડવામાાં આવનાર છે.  

-------- 
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ગાગોદર ગામના તળાિમાાં પાણી સુિાઈ જિાથી િાચબાના મોત 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૪૧ (૧૧-૧૧-૨૦૧૯) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) િચ્છ કજલ્લામાાં રાપર તાલુિાના ગાગોદર ગામના ગોરાસર તળાવમાાં પાણી સુિાઈ જવાિી રક્ષીત એવા ૩૦૦ 
ઈન્ડીયન ફ્લેપસેલ િાચબાના િાદવામાાં ફસાઈ જતા એકપ્રલ અને મે-૨૦૧૯માાં િરૂણ મોત િયા છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) બાિી જીવતા બચેલા િાચબાઓને ક્યા સુરકક્ષત થિળે ખસેડવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) આ બનાવ માટે િોણ જવાબદાર છે અને ભકવષ્યમાાં આવી ઘટનાનુાં પુનરાવતષન ન િાય તે માટે શી િાયષવાહી 
િરવામાાં આવી? 

િન માંત્રીશ્રી : (૦૪-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) ના, જી ૩૦૦ િાચબા નહીં, પરાંતુ ૧૪ િાચબાઓના મોત િયા છે. 

(૨) રાપર તાલુિાના ધાણીિર ગામના સીમ કવથતારમાાં આવેલ તળાવમાાં. 

(૩) તળાવમાાં પાણી  સુિાઈ જવાિી િાચબાઓના મૃત્યુ િયેલ. આવી ઘટનાઓનુાં પુનરાવતષન ન િાય તે માટે યોગ્ય 
તિેદારી રાખવામાાં આવશે. 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૬૮ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી હિમદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં જુનાગઢ કજલ્લામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામૂરહિ આરોગ્ય 
િેન્દ્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટસોસીંગ, િરાર આધારીત અને કવઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૧૩-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧), (૨) અને (૩) જીએમઈઆરએસ મેડીિલ િોલેજ સાંલગ્ન હોકથપટલની મારહતી *પત્રિ-અ માાં સામેલ છે. 

જુનાગઢ કજલ્લાની સરિારી હોકથપટલ અને સામૂરહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની મારહતી *પત્રિ-બ માાં સામેલ છે. 
જુનાગઢ કજલ્લાના પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની મારહતી *પત્રિ-િ માાં સામેલ છે. 

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

િલસાડ વજલ્લામાાં સરિારી હોવસ્પટલો/દિાખાનામાાં ભરિામાાં આિેલી જગ્યાઓ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૫૭ (૨૪-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વલસાડ કજલ્લામાાં સરિારી હોકથપટલો, સામૂરહિ આરોગ્ય 
િેન્દ્રો અને પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં િઈ જગ્યાઓ આઉટસોસીંગ, િરાર આધારીત અને કવઝીટીંગ ધોરણે ભરવામાાં આવેલી છે, 

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

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૧૩-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧), (૨) અને (૩) જીએમઈઆરએસ મેડીિલ િોલેજ સાંલગ્ન હોકથપટલ, વલસાડની મારહતી *પત્રિ-અ માાં સામેલ છે. 
વલસાડ કજલ્લાની સરિારી હોકથપટલ અને સામૂરહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની મારહતી *પત્રિ-બ માાં સામેલ છે. 
વલસાડ કજલ્લાના પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની મારહતી *પત્રિ-િ માાં સામેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 
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રાજ્યમાાં ગેરિાયદેસર દેશી, વિદેશી દારૂ અાંગે પાડેલ દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૪૧ (૨૧-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર ગેરિાયદેસર દેશી, કવદેશી દારૂ 
અાંગે િેટલા દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે અન્વયે દેશી, કવદેશી દારૂનો િેટલી રિમનો િેટલો જથ્િો વર્ષવાર, કજલ્લાવાર પિડવામાાં આવ્યો, 

(૩) તે સાંબાંધમાાં કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલા ઇસમોની ધરપિડ િરી અને તેમની સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) જ ેપોલીસ થટેશનના તાબા હેઠળ દેશી, કવદેશી દારૂ પિડાયો હોય તે જવાબદાર અકધિારીઓ સામે શુાં િાયષવાહી 
િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) *પત્રિ-૧ િી ૫ મુજબ 

(૨) *પત્રિ-૬ િી ૧૦ મુજબ 

(૩) *પત્રિ-૧૧ િી ૧૫ મુજબ 

(૪) જવાબદાર અકધિારીઓને રોિડ દાંડ, ઇજાફો અટિાવવો, ઠપિો, ખાતાિીય તપાસ, ફરજ મોિુફી હેઠળ મુિવા 
તેમજ આાંતર કજલ્લા બદલી અાંગેની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૨૦ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અરવલ્લી અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
ક્રીમીનલ પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંધાયા, 

(૨) ઉક્ત નોંધાયેલા િેસો પૈિી વર્ષવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

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

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

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૮-૦૨-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

આણાંદ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૮૭ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર આણાંદ અને અમદાવાદ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
ક્રીમીનલ પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંધાયા, 

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

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

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૮-૦૨-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

રીઢા ગુનેગારોનાાં રવજસ્ટરેશન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૬૯ (૦૧-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસષ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 
કજલ્લામાાં કજલ્લા િલેક્ટર તરફિી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઈ ક્યા વર્ષમાાં િરવામાાં આવી, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાાં મોરબી રાજિોટ િચ્છ અને પાટણ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્ગેગારોના 
રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) વર્ષ ૧૯૫૯માાં જોગવાઈ િરવામાાં આવી છે. 

(૨) પત્રિ મુજબ. 

પત્રિ 

અનુ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ રીઢા ગુનેગારોના રવજસ્ટરેશન અને રજીસ્ટરની તાલુિાિાર મકહતી 

૧. િચ્છ અનુ. 
નાં. 

તાલુિાનુાં નામ તૈયાર િરેલ રીઢા ગુનેગારોના 
રજીસ્ટરની સાંખ્યા 

રીઢા ગુનેગારોના રજીસ્ટરેશનની 
સાંખ્યા 

૧ ભુજ ૦૫ ૦૦ 

૨ મુાંદરા ૦૨ ૦૦ 

૩ માાંડવી ૦૩ ૦૦ 

૪ નખત્રાણા ૦૨ ૦૦ 

૫ લખપત ૦૩ ૦૦ 

૬ અબડાસા ૦૫ ૦૦ 

૭ ગાાંધીધામ ૦૪ ૦૦ 

૮ અાંજાર ૦૨ ૦૦ 

૯ ભચાઉ ૦૪ ૦૦ 

૧૦ રાપર ૦૩ ૦૦ 

િુલ ૩૩ ૦૦ 

૨. રાજિોટ અનુ. 
નાં. 

તાલુિાનુાં નામ તૈયાર િરેલ રીઢા ગુનેગારોના 
રજીસ્ટરની સાંખ્યા 

રીઢા ગુનેગારોના રજીસ્ટરેશનની 
સાંખ્યા 

૧ ગોંડલ ૦૧ ૨૦ 

૨ જસદણ ૦૧ ૦૪ 

૩ જતેપુર ૦૧ ૦૫ 

૪ ધોરાજી ૦૧ ૦૫ 

૫ ઉપલેટા ૦૧ ૦૪ 

૬ િોટડાસાાંગાણી ૦૧ ૦૦ 
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અનુ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ રીઢા ગુનેગારોના રવજસ્ટરેશન અને રજીસ્ટરની તાલુિાિાર મકહતી 

  ૭ લોકધિા ૦૧ ૦૦ 

૮ જામિાંડોરણા ૦૧ ૦૦ 

૯ પડધરી ૦૧ ૦૦ 

િુલ ૦૯ ૩૮ 

૩ પાટણ અનુ. 
નાં. 

તાલુિાનુાં નામ તૈયાર િરેલ રીઢા ગુનેગારોના 
રજીસ્ટરની સાંખ્યા 

રીઢા ગુનેગારોના રજીસ્ટરેશનની 
સાંખ્યા 

૧ પાટણ ૦૧ ૦૦ 

૨ સરથવતી ૦૧ ૦૦ 

૩ કસધ્ધપુર ૦૧ ૦૦ 

૪ ચાણથમા ૦૧ ૦૦ 

૫ હારીજ ૦૧ ૦૦ 

૬ સમી ૦૧ ૦૦ 

૭ શાંખેશ્ર્વર ૦૧ ૦૦ 

૮ રાધનપુર ૦૧ ૦૦ 

૯ સાાંતલપુર ૦૧ ૦૦ 

િુલ ૦૯ ૦૦ 

૪ મોરબી અનુ. 
નાં. 

તાલુિાનુાં નામ તૈયાર િરેલ રીઢા ગુનેગારોના 
રજીસ્ટરની સાંખ્યા 

રીઢા ગુનેગારોના રજીસ્ટરેશનની 
સાંખ્યા 

૧ મોરબી ૦૩ ૦૦ 

૨ માકળયા ૦૧ ૦૦ 

૩ હળવદ ૦૧ ૦૦ 

૪ વાાંિાનેર ૦૨ ૦૦ 

૫ ટાંિારા ૦૧ ૦૦ 

િુલ ૦૮ ૦૦ 

-------- 

વચતલ શહેરમાાં ગૌિાંશની િતલ માટે ગૌિાંશની હેરાફેરી 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૨૯ (૦૨-૧૨-૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લાની કચતલ શહેર ગૌવાંશની િતલ માટે ગૌવાંશની ગુનારહત હેરાફેરી 
માટેનુાં િેન્દ્ર બની ગયુ છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં આ શહેરમાાં આ ગુનારહત પ્રવૃકત્તમાાં સાંડોવાયેલા િેટલા આરોપીઓને 
આઈડેન્ટીફાઈ િરાયા છે, 

(૩) ઉક્ત આરોપીઓ સામે ‘‘પાસા’’ સરહત શી િાયષવાહી િઈ છે, અને 

(૪) આ ગુનારહત પ્રવૃકત્ત સદાંતર બાંધ િરવા શી વ્યવથિા િરવામાાં આવી છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) ના, જી. 

(૨) ૧૪. 

(૩) આરોપીઓ સામે ‘‘પાસા’’ તેમજ સી.આર.પી.સી. િલમ-૧૦૭, ૧૫૧ તિા હદપારીની િાયષવાહી િરવામાાં 
આવેલ છે. 

(૪) આરોપીઓ કવરૂધ્ધ ગુનો નોંધી િાયદેસરની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
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અમરેલી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ બેરોજગારો 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૫૫ (૦૪-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં િેટલા કશકક્ષત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે, અને 

(૨) આ બેરોજગાર યુવાનોને રોજગારી પૂરી પાડવા તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ િી ૩૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીમાાં શાાં પગલાાં 
લીધાાં? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૨૧-૦૧-૨૦) 

(૧) ૧૨૧૮૨ 

(૨) આ અાંગે નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોકગિ ભરતીમેળા અને લશ્િરી 
ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, તેમજ થવરોજગાર કશકબરો, શાળા િોલેજોમાાં િેરીયર િોનષરના વગો દ્વારા માગષદશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર એિમો પાસેથી બાિી પાણી િેરો િસુલિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૫૭૪ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા એિમો પાસેિી પાણી વેરા પેટે થિાયી દર, વપરાશી 
દર, પેનલ્ટી અને વ્યાજની રિમ સરહત િુલ િેટલી રિમ વસુલવાની બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી રિમ પૈિી િેટલી રિમ એિ વર્ષ, ત્રણ વર્ષ, અને પાાંચ વર્ષ િરતાાં વધુ સમયિી બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત રિમ વસુલવા સરિારે છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં શાાં પગલાાં લીધાાં? 

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) *પરરકશષ્ટ મુજબ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ૧૩૪૨૩ એિમો પાસેિી પાણી વેરા પેટે 
થિાયી દર, વપરાશી દર, પેનલ્ટી દર, પેનલ્ટી અને વ્યાજની રિમ સરહત િુલ રૂ. ૨૨૦૫૫૭.૪૫ લાખ રિમ વસુલવાની બાિી છે. 

(૨) ઉક્ત રિમ પૈિી રૂ. ૬૨૩૫૪.૦૬ લાખ એિ વર્ષિી, રૂ. ૬૬૬૯૧.૦૫ લાખ ત્રણ વર્ષિી અને રૂ. ૯૧૫૧૨.૪૯ 
લાખ પાાંચ વર્ષ િરતાાં વધુ સમયિી બાિી છે. 

(૩) સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયત, નગરપાકલિા, ઉદ્યોગો અને અન્ય સાંથિાઓને વારાંવાર લેકખત તેમજ મૌકખિ પાણી વેરો 
ભરવા જણાવેલ છે. 

(*પરરકશષ્ટ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

િડોદરા ભાિનગર અને સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં નમમદા િેનાલ િે િેનાલનો ભાગ તુટિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૮૨ (૦૮-૦૮-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમષદા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વડોદરા-ભાવનગર અને સુરેન્દ્રનગર કજલ્લામાાં નમષદાની 
િેનાલ િે િેનાલોનો ભાગ તુટવાના/ભાંગાણ પડવાના િેટલા બનાવો બન્યા, 

(૨) ઉક્ત બનાવો બનવાનાાં િારણો શા છે અને તે માટે જવાબદારો સામે સરિારે શા પગલા લીધા, અને 

(૩) ઉક્ત િેનાલ તુટવાના િે ભાંગાણ પડવાના િારણે ખેડૂતોના ખેતરોના ઉભા પાિને વ્યાપિ નુિશાન િાય ત્યારે 
સરિાર દ્વારા િેવી રીતે વળતર આપવામાાં આવે છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમમદા) : (૧૩-૧૨-૧૯) 

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વડોદરા, ભાવનગર અને સુરેન્દ્રનગર કજલ્લામાાં નમષદા િેનાલ 
િે િેનાલોનો ભાગ તૂટવાનાાં/ ભાંગાણ પડવાનાાં બનેલ બનાવોની કવગત નીચે મુજબ છે. 
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વજલ્લો છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં િેનાલોમાાં પડેલ ગાબડાાં/ભાંગાણની વિગત 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ િુલ 

વડોદરા ૦ ૦ ૦૧ ૦૫ ૦૧ ૦૭ 

ભાવનગર ૦ ૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦૧ 

સુરન્દ્રનગર ૦૧ ૦ ૦૧ ૦૫ ૦૩ ૧૦ 

(૨) નમષદાની િેનાલ િે િેનાલનો ભાગ તૂટવાના િારણો મુખ્યત્વે નહેરમાાં ઓવરટોકપાંગ િવાિી, નહેરના પાળામાાં 
ઝમણ િવાિી, ખેડૂતો દ્વારા અવરોધ િરવાિી, ઉંદર િે નોળીયાના દરને િારણે પાઇપીંગ િવાિી વગેરે છે. જ ેઇજારાદારના રડફેક્ટ 
લાયાબીલીટી કપરીયડમાાં ભાંગાણ િયેલ હોઇ, ઇજારાદારશ્રી દ્વારા રીપેર િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) િેનાલ તૂટવાના િે ભાંગાણ પડવાના િારણે ખેડૂતોના ખેતરોના ઉભા પાિને િયેલ નુિશાનનુાં ખેતીવાડી 
અકધિારી/ કવથતરણ અકધિારી (ખેતીવાડી) અને સાંબાંકધત િચેરીના અકધિારી/ િમષચારીશ્રીને સાિે રાખીને જોઇન્ટ સવે િરાવવામાાં 
આવે છે અને સાંબાંકધત એ.પી.એમ.સી.ના નુિશાન િયેલ પાિના જ ેતે વખતના ભાવ મુજબ પાિ નુિશાનની ગણતરી િરવામાાં આવ ે
છે. ઉક્ત િેનાલમાાં ભાંગાણ પડવાને િારણે ખેડૂતોના પાિને નુિશાન િયેલ ન હોઇ, વળતર ચુિવવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં ખેતીલાયિ જમીનને વસાંચાઇનુાં પાણી આપિા માટે 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૮૩ (૧૬-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી વજજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સાંપકત્ત) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં િેટલી ખેતીલાયિ જમીનમાાં કસાંચાઇની સુકવધા ઉપલબ્ધ નિી, અને  

(૨) આ જમીનને કસાંચાઇનુાં પાણી મળે એ માટે સરિારે શુાં આયોજન િયુું છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સાંપકત્ત) : (૦૬-૦૧-૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં િુલ ખેતી લાયિ કવથતાર ૧૨૦,૯૬,૬૦૦ હેક્ટર પૈિી 
૭૨,૨૯,૦૬૨ હેક્ટર કવથતારમાાં કસાંચાઇની સુકવધા ઉપલબ્ધ િરાવી શિાયેલ નિી. 

(૨) ચેિડેમો, તળાવો/પરિોલેશન ટેન્િ, બાંધારા, ટાઇડલ રેગ્યુલેટર, થપ્રેડીંગ િેનાલ, ખાનગી િુવા, પાતાળ િુવા, 
ખેત તલાવડી કવગેરે જવેા કસાંચાઇના અન્ય સ્ત્રોતમાાંિી કસાંચાઇ સુકવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાિીના કવથતારમાાં પાણીની ઉપલકબ્ધ 
અને થિળકથિકતની અનુિૂળતા મુજબ આયોજન હાિ ધરવામાાં આવશે. 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ગ્રામ પાંચાયતનો દરજ્જો ન ધરાિતા ગામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૩૨ (૦૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પુનાભાઇ ગાવમત (વ્યારા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા ગામો ગ્રામ પાંચાયતનો દરજ્જો ધરાવતા નિી, અને 

(૨) ઉક્ત ગામોને ઉક્ત કથિકતએ ગ્રામ પાંચાયત હેઠળ મળતી સુકવધાનો લાભ આપવા સરિારે શી િાયષવાહી િરી? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૬-૦૧-૨૦) 

(૧)  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ 
રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર નીચે મુજબ ગામો 
ગ્રામ પાંચાયતનો દરજ્જો ધરાિતા નથી.  

૧ અમદાવાદ ૫૭ 

૨ અમરેલી ૨૯ 

૩ આણાંદ ૧૫ 

૪ અરવલ્લી ૩૫૨ 

૫ ભરૂચ ૧૧૭ 

૬ બનાસિાાંઠા ૩૭૫ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ 
રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર નીચે મુજબ ગામો 
ગ્રામ પાંચાયતનો દરજ્જો ધરાિતા નથી.  

૭ ભાવનગર ૨૦ 

૮ બોટાદ ૧૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૫૪૫ 

૧૦ ડાાંગ ૨૪૧ 

૧૧ દાહોદ   ૧૫૮ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૦ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૧૨ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૧૨ 

૧૫ જામનગર ૬ 

૧૬ જુનાગઢ ૧૩ 

૧૭ ખેડા  ૪૪ 

૧૮ િચ્છ-ભુજ ૨૮૭ 

૧૯ મરહસાગર ૩૬૨ 

૨૦ મહેસાણા ૫૭ 

૨૧ મોરબી ૧૩ 

૨૨ નમષદા ૩૩૦ 

૨૩ નવસારી ૨૬ 

૨૪ પાંચમહાલ ૧૫૦ 

૨૫ પાટણ ૪૪ 

૨૬ પોરબાંદર ૧ 

૨૭ રાજિોટ ૭ 

૨૮ સુરેન્દ્રનગર  ૩૦ 

૨૯ સાબરિાાંઠા ૨૬૮ 

૩૦ સુરત ૧૪૭ 

૩૧ તાપી ૨૧૭ 

૩૨ વડોદરા ૧૪૦ 

૩૩ વલસાડ ૮૫ 

 િુલ ૪૧૮૦ 

(૨) ઉક્ત તમામ ગામો જૂિ ગ્રામ પાંચાયતના ભાગ હોઇ તમામને ગ્રામ પાંચાયત હેઠળ મળતી તમામ સુકવધાનો લાભ 
આપવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્ય સમિારી વનવધમાાં જમા રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૩૯ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી 
(રાજ્યિક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ રાજ્ય સમિારી કનકધમાાં િેટલી રિમ જમા છે, અને 

(૨) આ કનકધમાાંિી રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં િેટલી રિમ વાપરવામાાં આવી? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૧-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ રાજ્ય સમિારી કનકધમાાં રૂ. ૨,૨૬,૫૪,૯૦૧/- રિમ જમા છે. 

(૨) આ કનકધમાાંિી રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રૂ. ૧,૦૮,૪૯,૯૦૯/- રિમ વાપરવામાાં આવી છે. 

-------- 



23 
 

રાજ્યમાાં સરદાર આિાસ યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૭૭ (૨૨-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જુનાગઢ): માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમામણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરદાર આવાસ યોજના હેઠળ 
િેટલા આવાસ બાાંધવાનુાં નક્કી િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ વર્ષવાર, કજલ્લાવર િેટલા આવાસ બાાંધવાની વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત વહીવટી માંજૂરી પૈિી કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલા આવાસની માંજૂરી મરહલાઓના નામે આપવામાાં આવી? 

ગ્રામ ગૃહ વનણામણ માંત્રીશ્રી : (૨૧-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ  

િિમ 
પત્રિ-૧ પ્રમાણે સરદાર આિાસ યોજના હેઠળ 

આિાસ બાાંધિાનુાં નક્કી િરિામાાં આવ્યુાં 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૨૬૧૧૧ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૬૧૨૧૮ 

૨૦૧૬-૧૭ ૦ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

િુલ ૩૮૭૩૨૯ 

(વજલ્લાિાર, િિમિાર પત્રિ-૧ સામેલ છે) 

(૨)  

િિમ 
પત્રિ-૨ પ્રમાણે વજલ્લાિાર િિમિાર 

સરદાર આિાસ યોજના હેઠળ િહીિટી 
માંજૂરી આપિામાાં આિી 

૨૦૧૪-૧૫ ૧૮૧૩૩૧ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૪૧૦૫૬ 

૨૦૧૬-૧૭ ૦ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

િુલ ૩૨૨૩૮૭ 

(વજલ્લાિાર, િિમિાર પત્રિ-૨ સામેલ છે)  

(૩)  

િિમ 

પત્રિ-૩ પ્રમાણે વજલ્લાિાર િિમિાર 

સ.આ.યો. મકહલાઓના નામે આિાસની 
માંજૂરી આપિામાાં આિી 

૨૦૧૪-૧૫ ૪૬૭૨૨ 

૨૦૧૫-૧૬ ૩૪૪૦૨ 

૨૦૧૬-૧૭ ૦ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

િુલ ૮૧૧૨૪ 

(વજલ્લાિાર, િિમિાર પત્રિ-૩ સામેલ છે)  
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પત્રિ-૧ 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં જીલ્લાિાર િિમિાર સરદાર આિાસ યોજના હેઠળ આિાસ બાાંધિા નક્કી િરિામાાં આિેલ સાંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯) 
સુધી 

૧ અમદાવાદ ૩૨૭૦ ૧૨૮૧ ૦ ૦ ૦ 

૨ અરવલ્લી ૩૨૧૨ ૪૬૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૩ અમરેલી ૨૧૭૭ ૨૭૪ ૦ ૦ ૦ 

૪ આણાંદ ૧૬૦૨૦ ૧૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૧૯૦૮૪ ૬૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ભાવનગર ૩૪૮૪ ૪૬૫ ૦ ૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૬૨૭ ૧૭૬ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભરૂચ ૨૩૭૭ ૯૪૬ ૦ ૦ ૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૮૧૦૧ ૧૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ દાહોદ ૧૫૮૭૪ ૧૫૯૪૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૫૧૧ ૬૨૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ડાાંગ ૩૨૩૭ ૩૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ગીર સોમનાિ ૨૨૫૫ ૬૪૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૩૯૩ ૭૯ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જામનગર ૨૧૮ ૧૯૯ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૩૨૩ ૯૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ ખેડા ૨૫૦૮૧ ૧૯૦૨૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ િચ્છ ૧૯૦૦ ૪૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મરહસાગર ૧૬૧૫૯ ૧૫૮૫૫ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મોરબી ૧૧૨ ૨૯ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મહેસાણા ૧૭૭૦ ૪૯૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ નમષદા ૯૨૫૦ ૮૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નવસારી ૯૮૩૪ ૯૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૧૪૪૦૩ ૧૨૫૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાટણ ૪૬૩૦ ૩૦૩૯ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૨૩૪૦ ૧૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ ૧૫૭ ૨૨૬ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૭૨૮૫ ૪૯૧૬ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ સુરત ૫૦૮૭ ૬૬૫૫ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૯૬૩૦ ૨૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ વડોદરા ૬૩૫૩ ૧૬૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ વલસાડ ૧૩૮૨૩ ૬૫૮૯ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ તાપી ૧૫૧૩૪ ૧૫૫૦૦ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૨૨૬૧૧૧ ૧૬૧૨૧૮ ૦ ૦ ૦ 

પત્રિ-૨ 

તે પૈિી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં જીલ્લાિાર િિમિાર આિાસ યોજના બાાંધિાની આપેલ િહીિટી માંજૂરીની સાંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯) 
સુધી 

૧ અમદાવાદ ૨૯૪૦ ૧૨૧૪ ૦ ૦ ૦ 

૨ અરવલ્લી ૩૨૦૭ ૪૬૧૩ ૦ ૦ ૦ 

૩ અમરેલી ૨૧૭૭ ૨૭૪ ૦ ૦ ૦ 

૪ આણાંદ ૧૦૩૪૯ ૭૨૫૧ ૦ ૦ ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૨૬૧૧ ૩૮૭૮ ૦ ૦ ૦ 

૬ ભાવનગર ૭૬૮ ૩૨૯ ૦ ૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૬૨૭ ૧૭૪ ૦ ૦ ૦ 
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તે પૈિી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં જીલ્લાિાર િિમિાર આિાસ યોજના બાાંધિાની આપેલ િહીિટી માંજૂરીની સાંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯) 

સુધી 

૮ ભરૂચ ૨૩૭૭ ૯૪૬ ૦ ૦ ૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૮૧૦૧ ૧૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ દાહોદ ૧૫૮૫૯ ૧૫૯૪૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૩૭ ૬૨ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ડાાંગ ૩૨૩૭ ૩૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ગીર સોમનાિ ૭૭૫ ૪૨૫ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૩૯૩ ૭૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જામનગર ૨૧૬ ૭૫ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૩૨૩ ૯૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ ખેડા ૨૫૦૮૧ ૧૯૦૨૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ િચ્છ ૪૧૧ ૧૫૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મરહસાગર ૧૬૧૫૯ ૧૫૮૫૫ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મોરબી ૧૧૨ ૨૯ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મહેસાણા ૧૭૭૦ ૪૯૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ નમષદા ૯૨૫૦ ૮૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નવસારી ૯૮૩૪ ૯૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૧૪૩૯૮ ૧૨૪૦૩ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાટણ ૪૫૩૫ ૨૮૭૬ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૪૧ ૩૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ ૧૪૧ ૭૩ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૬૪૯૫ ૨૯૯૪ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ સુરત ૫૦૮૭ ૬૬૫૫ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૨૨૩૨ ૯૯૭ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ વડોદરા ૬૩૫૩ ૧૬૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ વલસાડ ૧૦૨૦૧ ૪૧૫૬ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ તાપી ૧૫૧૩૪ ૮૩૪૧ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૧૮૧૩૩૧ ૧૪૧૦૫૬ ૦ ૦ ૦ 

પત્રિ-૩ 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં િિમિાર જીલ્લાિાર મહીલાઓના નામે આિાસ આપિામાાં આિેલ માંજૂરીની સાંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯) 

સુધી 

૧ અમદાવાદ ૩૬૯ ૧૭૩ ૦ ૦ ૦ 

૨ અરવલ્લી ૫૧૬ ૫૭૪ ૦ ૦ ૦ 

૩ અમરેલી ૪૮૧ ૫૩ ૦ ૦ ૦ 

૪ આણાંદ ૨૧૮૭ ૧૬૫૪ ૦ ૦ ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૩૦૦ ૪૪૩ ૦ ૦ ૦ 

૬ ભાવનગર ૧૧૯ ૨૯ ૦ ૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૭૪ ૧૬ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભરૂચ ૩૮૧ ૧૯૪ ૦ ૦ ૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૯૨૯ ૧૨૩૯ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ દાહોદ ૬૯૫૫ ૭૯૪૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૮ ૧૩ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ડાાંગ ૧૩૪૮ ૧૧૪૮ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ગીર સોમનાિ ૧૧૦ ૪૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૧૫૦ ૨૮ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જામનગર ૨૮ ૧૫ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૬૨ ૮ ૦ ૦ ૦ 
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તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં િિમિાર જીલ્લાિાર મહીલાઓના નામે આિાસ આપિામાાં આિેલ માંજૂરીની સાંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯) 

સુધી 

૧૭ ખેડા ૪૪૬૪ ૩૭૧૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ િચ્છ ૧૦૭ ૧૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મરહસાગર ૬૩૪૯ ૨૩૧૭ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મોરબી ૧૮ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મહેસાણા ૨૭૭ ૮૮ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ નમષદા ૫૦૩૯ ૩૪૨૬ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નવસારી ૫૨૩૬ ૩૮૬૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૪૦૨૭ ૩૦૩૭ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાટણ ૪૪૯ ૩૪૮ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૪ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ ૩૯ ૭ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૯૪૬ ૩૭૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ સુરત ૭૫૨ ૧૨૪૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૩૦૦ ૧૩૬ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ વડોદરા ૧૩૫૩ ૩૫૭ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ વલસાડ ૧૨૧૫ ૭૭૧ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ તાપી ૨૧૨૦ ૧૧૩૫ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૪૬૭૨૨ ૩૪૪૦૨ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૫૧ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર આવતી તાલુિા પાંચાયતોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેિમ 
િેટલુાં છે, 

(૨) તે અન્વયે કજલ્લાવાર, સાંવગષવાર િુલ િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ભરવા શી િાયષવાહી િરેલ છે? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા): (૦૩-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર આવતી તાલુિા પાંચાયતોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેિમ 
પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૨) તે પૈિી કજલ્લાવાર ખાલી રહેલ અને ભરાયેલ જગ્યાઓની કવગત પત્રિ-બ મુજબ છે. 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે નીચેની કવગતે િાયષવાહી િરેલ છે 

વગષ-૧ તિા વગષ-૨ સાંવગષની જગ્યાઓ સરિારશ્રી દ્વારા ભરવામાાં આવે છે 

વગષ-૩ ની સીધી ભરતીિી ભરવાની િતી જગ્યાઓ ૧૦ વકર્ષય ભરતી િેલેન્ડર અાંતગષત ભરવામાાં આવેલ છે તિા ખાલી 
રહેલ જગ્યાઓ ભરવાની િાયષવાહી ચાલુ છે. 

વગષ-૩ ની બઢતીિી ભરવાની િતી જગ્યાઓ ફીડર િેડરમાાં િમષચારીઓ ઉપલબ્ધ િયે સાંબાંકધત કજલ્લા પાંચાયતો દ્વારા 
બઢતીિી ભરવામાાં આવશે. 

વગષ-૪ની જગ્યાઓ પ્રવતષમાન જોગવાઈ અનુસાર ભરવાની રહેતી નિી પરાંતુ તે માટેની સેવાઓ આઉટસોસષિી લેવાની રહે 
છે જ ેમાટે સાંબાંકધત િચેરીના વડા દ્વારા િાયષવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં પાંચાયતનુાં નામ 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ સાંિગમિાર માંજૂર થયેલ મહેિમ 

િગમ-૧ િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

૧ અમદાવાદ ૦ ૯ ૧૫૧ ૩૬ ૧૯૬ 

૨ અમરેલી  ૦ ૧૧ ૨૫૬ ૩૧ ૨૯૮ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં પાંચાયતનુાં નામ 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ સાંિગમિાર માંજૂર થયેલ મહેિમ 

િગમ-૧ િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

૩ આણાંદ ૦ ૮ ૨૦૪ ૪૪ ૨૫૬ 

૪ અરવલ્લી ૦ ૧૩ ૩૬૮ ૩૫ ૪૧૬ 

૫ બનાસિાાંઠા ૧ ૧૭ ૨૧૮ ૫૯ ૨૯૫ 

૬ ભરૂચ ૨ ૮ ૧૯૬ ૪૮ ૨૫૪ 

૭ ભાવનગર ૦ ૧૦ ૧૯૬ ૪૩ ૨૪૯ 

૮ બોટાદ ૦ ૪ ૮૪ ૧૨ ૧૦૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૦ ૬ ૯૯ ૨૧ ૧૨૬ 

૧૦ દાહોદ ૧ ૧૪ ૧૫૯ ૨૧ ૧૯૫ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૪ ૮૮ ૧૪ ૧૦૬ 

૧૨ ડાાંગ ૧ ૩ ૪૪ ૪ ૫૨ 

૧૩ ગાાંધીનગર  ૦ ૪ ૧૦૫ ૨૪ ૧૩૩ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૦ ૬ ૧૧૩ ૨૭ ૧૪૬ 

૧૫ જામનગર ૦ ૬ ૧૫૫ ૨૩ ૧૮૪ 

૧૬ જુનાગઢ ૦ ૯ ૧૭૬ ૩૮ ૨૨૩ 

૧૭ િચ્છ  ૦ ૧૦ ૨૩૪ ૨૮ ૨૭૨ 

૧૮ ખેડા ૦ ૧૦ ૧૯૦ ૪૫ ૨૪૫ 

૧૯ મરહસાગર ૦ ૮ ૧૦૯ ૧૬ ૧૩૩ 

૨૦ મહેસાણા ૦ ૧૦ ૨૨૮ ૩૫ ૨૭૩ 

૨૧ મોરબી ૦ ૫ ૯૦ ૧૭ ૧૧૨ 

૨૨ નમષદા ૧ ૫ ૯૯ ૨૫ ૧૩૦ 

૨૩ નવસારી ૨ ૪ ૧૦૭ ૧૯ ૧૩૨ 

૨૪ પાંચમહાલ ૦ ૧૪ ૧૨૬ ૨૪ ૧૬૪ 

૨૫ પાટણ ૦ ૯ ૧૮૭ ૨૭ ૨૨૩ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૪ ૬૮ ૧૫ ૮૭ 

૨૭ રાજિોટ ૦ ૧૧ ૨૩૪ ૪૮ ૨૯૩ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૧ ૮ ૧૪૮ ૩૯ ૧૯૬ 

૨૯ સુરત ૧ ૮ ૧૮૦ ૫૪ ૨૪૩ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૦ ૧૦ ૧૬૯ ૨૫ ૨૦૪ 

૩૧ તાપી ૨ ૭ ૧૨૫ ૨૯ ૧૬૩ 

૩૨ વડોદરા ૦ ૮ ૧૭૫ ૨૯ ૨૧૨ 

૩૩ વલસાડ ૧ ૫ ૧૩૪ ૧૭ ૧૫૭ 

િુલ - ૧૩ ૨૬૮ ૫૨૧૫ ૯૭૨ ૬૪૬૮ 

પત્રિ-બ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં પાંચાયતનુાં નામ 
સાંિગમિાર ભરાયેલ મહેિમ સાંિગમિાર ખાલી થયેલ મહેિમ 

િગમ-૧ િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ િગમ-૧ િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

૧ અમદાવાદ ૦ ૮ ૮૦ ૨૪ ૧૧૨ ૦ ૧ ૭૧ ૧૨ ૮૪ 

૨ અમરેલી  ૦ ૮ ૧૧૫ ૧૧ ૧૩૪ ૦ ૩ ૧૪૧ ૨૦ ૧૬૪ 

૩ આણાંદ ૦ ૮ ૯૯ ૨૭ ૧૩૪ ૦ ૦ ૧૦૫ ૧૭ ૧૨૨ 

૪ અરવલ્લી ૦ ૪ ૨૬૩ ૧૬ ૨૮૩ ૦ ૯ ૧૦૫ ૧૯ ૧૩૩ 

૫ બનાસિાાંઠા ૦ ૧૨ ૧૪૮ ૩૬ ૧૯૬ ૧ ૫ ૭૦ ૨૩ ૯૯ 

૬ ભરૂચ ૧ ૩ ૮૩ ૧૪ ૧૦૧ ૧ ૫ ૧૧૩ ૩૪ ૧૫૩ 

૭ ભાવનગર ૦ ૭ ૮૦ ૨૦ ૧૦૭ ૦ ૩ ૧૧૬ ૨૩ ૧૪૨ 

૮ બોટાદ ૦ ૪ ૩૪ ૫ ૪૩ ૦ ૦ ૫૦ ૭ ૫૭ 

૯ છોટાઉદેપુર ૦ ૪ ૫૮ ૧૦ ૭૨ ૦ ૨ ૪૧ ૧૧ ૫૪ 

૧૦ દાહોદ ૧ ૬ ૮૫ ૧૨ ૧૦૪ ૦ ૮ ૭૪ ૯ ૯૧ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૨ ૩૧ ૧૩ ૪૬ ૦ ૨ ૫૭ ૧ ૬૦ 

૧૨ ડાાંગ ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ ૧ ૨ ૩૧ ૨ ૩૬ 

૧૩ ગાાંધીનગર  ૦ ૪ ૫૯ ૨૧ ૮૪ ૦ ૦ ૪૬ ૩ ૪૯ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૦ ૩ ૫૧ ૮ ૬૨ ૦ ૩ ૬૨ ૧૯ ૮૪ 

૧૫ જામનગર ૦ ૬ ૬૩ ૧૧ ૮૦ ૦ ૦ ૯૨ ૧૨ ૧૦૪ 

૧૬ જુનાગઢ ૦ ૬ ૭૫ ૨૪ ૧૦૫ ૦ ૩ ૧૦૧ ૧૪ ૧૧૮ 

૧૭ િચ્છ  ૦ ૬ ૧૫૦ ૧૯ ૧૭૫ ૦ ૪ ૮૪ ૯ ૯૭ 

૧૮ ખેડા ૦ ૯ ૧૧૨ ૩૧ ૧૫૨ ૦ ૧ ૭૮ ૧૪ ૯૩ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં પાંચાયતનુાં નામ 
સાંિગમિાર ભરાયેલ મહેિમ સાંિગમિાર ખાલી થયેલ મહેિમ 

િગમ-૧ િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ િગમ-૧ િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િુલ 

૧૯ મરહસાગર ૦ ૫ ૪૬ ૯ ૬૦ ૦ ૩ ૬૩ ૭ ૭૩ 

૨૦ મહેસાણા ૦ ૫ ૧૫૩ ૨૪ ૧૮૨ ૦ ૫ ૭૫ ૧૧ ૯૧ 

૨૧ મોરબી ૦ ૩ ૩૬ ૧૦ ૪૯ ૦ ૨ ૫૪ ૭ ૬૩ 

૨૨ નમષદા ૧ ૨ ૪૩ ૮ ૫૪ ૦ ૩ ૫૬ ૧૭ ૭૬ 

૨૩ નવસારી ૧ ૪ ૬૦ ૫ ૭૦ ૧ ૦ ૪૭ ૧૪ ૬૨ 

૨૪ પાંચમહાલ ૦ ૬ ૫૯ ૧૩ ૭૮ ૦ ૮ ૬૭ ૧૧ ૮૬ 

૨૫ પાટણ ૦ ૯ ૧૦૧ ૧૩ ૧૨૩ ૦ ૦ ૮૬ ૧૪ ૧૦૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૧ ૩૬ ૫ ૪૨ ૦ ૩ ૩૨ ૧૦ ૪૫ 

૨૭ રાજિોટ ૦ ૯ ૯૧ ૨૩ ૧૨૩ ૦ ૨ ૧૪૩ ૨૫ ૧૭૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૦ ૪ ૬૯ ૨૩ ૯૬ ૧ ૪ ૭૯ ૧૬ ૧૦૦ 

૨૯ સુરત ૧ ૭ ૯૬ ૧૯ ૧૨૩ ૦ ૧ ૮૪ ૩૫ ૧૨૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૦ ૭ ૮૧ ૧૯ ૧૦૭ ૦ ૩ ૮૮ ૬ ૯૭ 

૩૧ તાપી ૧ ૫ ૭૫ ૨૩ ૧૦૪ ૧ ૨ ૫૦ ૬ ૫૯ 

૩૨ વડોદરા ૦ ૭ ૭૧ ૨૦ ૯૮ ૦ ૧ ૧૦૪ ૯ ૧૧૪ 

૩૩ વલસાડ ૧ ૫ ૬૩ ૯ ૭૮ ૦ ૦ ૭૧ ૮ ૭૯ 

િુલ - ૭ ૧૮૦ ૨૬૭૯ ૫૨૭ ૩૩૯૩ ૬ ૮૮ ૨૫૩૬ ૪૪૫ ૩૦૭૫ 

-------- 

રાજ્યમાાં સરદાર આિાસ યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૮૯ (૨૨-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમામણ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરદાર આવાસ યોજના હેઠળ 
િેટલા આવાસ બાાંધવાનુાં નક્કી િરવામાાં આવ્યુાં છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલા આવાસ બાાંધવાની વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત વહીવટી માંજૂરી પૈિી કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલા આવાસની માંજૂરી મરહલાઓના નામે આપવામાાં આવી? 

ગ્રામ ગૃહ વનણામણ માંત્રીશ્રી : (૨૧-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ  

િિમ 
પત્રિ-૧ પ્રમાણે સરદાર આિાસ યોજના હેઠળ 

આિાસ બાાંધિાનુાં નક્કી િરિામાાં આવ્યુાં 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૨૬૧૧૧ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૬૧૨૧૮ 

૨૦૧૬-૧૭ ૦ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

િુલ ૩૮૭૩૨૯ 

(વજલ્લાિાર, િિમિાર પત્રિ-૧ સામેલ છે) 

(૨)  

િિમ 
પત્રિ-૨ પ્રમાણે વજલ્લાિાર િિમિાર સરદાર 

આિાસ યોજના હેઠળ િહીિટી માંજૂરી 
આપિામાાં આિી 

૨૦૧૪-૧૫ ૧૮૧૩૩૧ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૪૧૦૫૬ 

૨૦૧૬-૧૭ ૦ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

િુલ ૩૨૨૩૮૭ 

(વજલ્લાિાર,િિમિાર પત્રિ-૨ સામેલ છે)  
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(૩)  

િિમ 
પત્રિ-૩ પ્રમાણે વજલ્લાિાર િિમિાર 

સ.આ.યો. મકહલાઓના નામે આિાસની 
માંજૂરી આપિામાાં આિી 

૨૦૧૪-૧૫ ૪૬૭૨૨ 

૨૦૧૫-૧૬ ૩૪૪૦૨ 

૨૦૧૬-૧૭ ૦ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

િુલ ૮૧૧૨૪ 

(વજલ્લાિાર, િિમિાર પત્રિ-૩ સામેલ છે)  

પત્રિ-૧ 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં વજલ્લાિાર િિમિાર સરદાર આિાસ યોજના હેઠળ આિાસ બાાંધિા નક્કી િરિામાાં આિેલ સાંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯) 
સુધી 

૧ અમદાવાદ ૩૨૭૦ ૧૨૮૧ ૦ ૦ ૦ 

૨ અરવલ્લી ૩૨૧૨ ૪૬૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૩ અમરેલી ૨૧૭૭ ૨૭૪ ૦ ૦ ૦ 

૪ આણાંદ ૧૬૦૨૦ ૧૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૧૯૦૮૪ ૬૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ભાવનગર ૩૪૮૪ ૪૬૫ ૦ ૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૬૨૭ ૧૭૬ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભરૂચ ૨૩૭૭ ૯૪૬ ૦ ૦ ૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૮૧૦૧ ૧૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ દાહોદ ૧૫૮૭૪ ૧૫૯૪૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૫૧૧ ૬૨૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ડાાંગ ૩૨૩૭ ૩૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ગીર સોમનાિ ૨૨૫૫ ૬૪૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૩૯૩ ૭૯ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જામનગર ૨૧૮ ૧૯૯ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૩૨૩ ૯૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ ખેડા ૨૫૦૮૧ ૧૯૦૨૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ િચ્છ ૧૯૦૦ ૪૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મરહસાગર ૧૬૧૫૯ ૧૫૮૫૫ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મોરબી ૧૧૨ ૨૯ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મહેસાણા ૧૭૭૦ ૪૯૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ નમષદા ૯૨૫૦ ૮૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નવસારી ૯૮૩૪ ૯૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૧૪૪૦૩ ૧૨૫૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાટણ ૪૬૩૦ ૩૦૩૯ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૨૩૪૦ ૧૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ ૧૫૭ ૨૨૬ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૭૨૮૫ ૪૯૧૬ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ સુરત ૫૦૮૭ ૬૬૫૫ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૯૬૩૦ ૨૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ વડોદરા ૬૩૫૩ ૧૬૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ વલસાડ ૧૩૮૨૩ ૬૫૮૯ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ તાપી ૧૫૧૩૪ ૧૫૫૦૦ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૨૨૬૧૧૧ ૧૬૧૨૧૮ ૦ ૦ ૦ 
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પત્રિ-૨ 

તે પૈિી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં જીલ્લાિાર િિમિાર આિાસ યોજના બાાંધિાની આપેલ િહીિટી માંજૂરીની સાંખ્યા 

ક્રમ 

વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯) 
સુધી 

૧ અમદાવાદ ૨૯૪૦ ૧૨૧૪ ૦ ૦ ૦ 

૨ અરવલ્લી ૩૨૦૭ ૪૬૧૩ ૦ ૦ ૦ 

૩ અમરેલી ૨૧૭૭ ૨૭૪ ૦ ૦ ૦ 

૪ આણાંદ ૧૦૩૪૯ ૭૨૫૧ ૦ ૦ ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૨૬૧૧ ૩૮૭૮ ૦ ૦ ૦ 

૬ ભાવનગર ૭૬૮ ૩૨૯ ૦ ૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૬૨૭ ૧૭૪ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભરૂચ ૨૩૭૭ ૯૪૬ ૦ ૦ ૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૮૧૦૧ ૧૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ દાહોદ ૧૫૮૫૯ ૧૫૯૪૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૩૭ ૬૨ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ડાાંગ ૩૨૩૭ ૩૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ગીર સોમનાિ ૭૭૫ ૪૨૫ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૩૯૩ ૭૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જામનગર ૨૧૬ ૭૫ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૩૨૩ ૯૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ ખેડા ૨૫૦૮૧ ૧૯૦૨૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ િચ્છ ૪૧૧ ૧૫૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મરહસાગર ૧૬૧૫૯ ૧૫૮૫૫ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મોરબી ૧૧૨ ૨૯ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મહેસાણા ૧૭૭૦ ૪૯૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ નમષદા ૯૨૫૦ ૮૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નવસારી ૯૮૩૪ ૯૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૧૪૩૯૮ ૧૨૪૦૩ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાટણ ૪૫૩૫ ૨૮૭૬ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૪૧ ૩૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ ૧૪૧ ૭૩ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૬૪૯૫ ૨૯૯૪ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ સુરત ૫૦૮૭ ૬૬૫૫ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૨૨૩૨ ૯૯૭ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ વડોદરા ૬૩૫૩ ૧૬૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ વલસાડ ૧૦૨૦૧ ૪૧૫૬ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ તાપી ૧૫૧૩૪ ૮૩૪૧ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૧૮૧૩૩૧ ૧૪૧૦૫૬ ૦ ૦ ૦ 

પત્રિ-૩ 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં િિમિાર જીલ્લાિાર મહીલાઓના નામે આિાસ આપિામાાં આિેલ માંજૂરીની સાંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮) 
સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯) 
સુધી 

૧ અમદાવાદ ૩૬૯ ૧૭૩ ૦ ૦ ૦ 

૨ અરવલ્લી ૫૧૬ ૫૭૪ ૦ ૦ ૦ 

૩ અમરેલી ૪૮૧ ૫૩ ૦ ૦ ૦ 

૪ આણાંદ ૨૧૮૭ ૧૬૫૪ ૦ ૦ ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૩૦૦ ૪૪૩ ૦ ૦ ૦ 

૬ ભાવનગર ૧૧૯ ૨૯ ૦ ૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૭૪ ૧૬ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભરૂચ ૩૮૧ ૧૯૪ ૦ ૦ ૦ 
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તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િિમમાાં િિમિાર જીલ્લાિાર મહીલાઓના નામે આિાસ આપિામાાં આિેલ માંજૂરીની સાંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮) 

સુધી 

(તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯) 

સુધી 

૯ છોટાઉદેપુર ૯૨૯ ૧૨૩૯ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ દાહોદ ૬૯૫૫ ૭૯૪૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૮ ૧૩ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ડાાંગ ૧૩૪૮ ૧૧૪૮ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ગીર સોમનાિ ૧૧૦ ૪૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૧૫૦ ૨૮ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ જામનગર ૨૮ ૧૫ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૬૨ ૮ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ ખેડા ૪૪૬૪ ૩૭૧૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ િચ્છ ૧૦૭ ૧૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મરહસાગર ૬૩૪૯ ૨૩૧૭ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મોરબી ૧૮ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મહેસાણા ૨૭૭ ૮૮ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ નમષદા ૫૦૩૯ ૩૪૨૬ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નવસારી ૫૨૩૬ ૩૮૬૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૪૦૨૭ ૩૦૩૭ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાટણ ૪૪૯ ૩૪૮ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૪ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ ૩૯ ૭ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૯૪૬ ૩૭૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ સુરત ૭૫૨ ૧૨૪૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનગર ૩૦૦ ૧૩૬ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ વડોદરા ૧૩૫૩ ૩૫૭ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ વલસાડ ૧૨૧૫ ૭૭૧ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ તાપી ૨૧૨૦ ૧૧૩૫ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૪૬૭૨૨ ૩૪૪૦૨ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

 

મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં ગૌચર જમીનમાાં દબાણો 

અતારાાંકિતઃ ૬૧૬૬ (૨૯-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી 
(રાજ્ય િક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ મોરબી અને રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ગૌચર જમીન િેટલી છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત જમીનમાાં તાલુિાવાર િેટલા દબાણો છે, 

(૩) ઉક્ત દબાણો ક્યાાં સુધી દૂર િરવામાાં આવશે? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા): (૯-૧-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ મોરબી અને રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર નીચે મુજબ ગૌચરની જમીન છે. 

મોરબી રાજિોટ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગૌચરનુાં ક્ષેત્રફળ 
(હે. આરે. પ્ર.) 

તાલુિાનુાં નામ ગૌચરનુાં ક્ષેત્રફળ 
(હે. આરે. પ્ર) 

૧ વાાંિાનેર ૧૩૨૬૯.૧૫.૩૫ લોધીિા ૩૪૫૩.૩૭.૧૨ 

૨ મોરબી ૩૨૨૫.૪૩.૦૫ ગોંડલ ૬૮૮૨.૫૨.૪૭ 

૩ હળવદ ૫૧૪૨.૪૯.૯૨ જતેપુર ૪૨૪૪.૮૭.૦૮ 

૪ માળીયા ૨૨૭૧.૦૦.૦૦ ધોરાજી ૩૬૫૬.૧૯.૨૦ 
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મોરબી રાજિોટ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગૌચરનુાં ક્ષેત્રફળ 
(હે. આરે. પ્ર.) 

તાલુિાનુાં નામ ગૌચરનુાં ક્ષેત્રફળ 
(હે. આરે. પ્ર) 

૫ ટાંિારા ૨૧૬૩.૪૩.૪૬ પડધરી ૪૭૩૦.૦૩.૨૭ 

૬   િોટડાસાાંગણી ૩૩૭૨.૮૯.૨૦ 

૭ જામ િાંડોરણા ૩૦૮૮.૦૦.૮૮ 

૮ ઉપલેટા ૮૬૧૯.૦૧.૮૬ 

૯ જસદણ ૫૮૫૬.૪૩.૬૪ 

૧૦ રાજિોટ ૬૧૬૩.૩૨.૨૧ 

૧૧ કવાંછીયા ૩૬૧૭.૩૯.૯૨ 

િુલ  ૨૩૮૦૦.૭૪.૪૯  ૫૩૬૮૪.૦૬.૮૫ 

(૨) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ મોરબી અને રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ગૌચરની જમીનમાાં નીચેની કવગતે 
દબાણો િયેલા છે. 

મોરબી રાજિોટ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ દબાણની સાંખ્યા તાલુિાનુાં નામ દબાણની સાંખ્યા 

૧ વાાંિાનેર ૩ લોધીિા ૦ 

૨ મોરબી ૦ ગોંડલ ૨૦૫ 

૩ હળવદ ૭૦ જતેપુર ૬૫ 

૪ માળીયા ૦ ધોરાજી ૦ 

૫ ટાંિારા ૦ પડધરી ૦ 

૬   િોટડાસાાંગણી ૧ 

૭ જામ િાંડોરણા ૦ 

૮ ઉપલેટા ૦ 

૯ જસદણ ૨૦ 

૧૦ રાજિોટ ૦ 

૧૧ કવાંછીયા ૦ 

િુલ  ૭૩  ૨૯૧ 

(૩) ઉક્ત દબાણનુાં તાલુિાવાર નીચે મુજબનુાં કે્ષત્રફળ છે. 

મોરબી રાજિોટ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગૌચર દબાણનુાં ક્ષેત્રફળ 
(હે.આરે.પ્ર.) 

તાલુિાનુાં નામ ગૌચર દબાણનુાં ક્ષેત્રફળ 
(હે.આરે.પ્ર.) 

૧ વાાંિાનેર ૦૦.૦૩.૩૯ લોધીિા ૦ 

૨ મોરબી ૦ ગોંડલ ૮૫.૦૧.૯૭ 

૩ હળવદ ૦૦.૩૦.૧૪ જતેપુર ૦૨.૭૫.૭૭ 

૪ માળીયા ૦ ધોરાજી ૦ 

૫ ટાંિારા ૦ પડધરી ૦ 

૬   િોટડાસાાંગણી ૦૦.૦૮.૦૦ 

૭ જામ િાંડોરણા ૦ 

૮ ઉપલેટા ૦ 

૯ જસદણ ૦૧.૦૧.૦૨ 

૧૦ રાજિોટ ૦ 

૧૧ કવાંછીયા ૦ 
 

િુલ  ૦૦.૩૩.૫૩  ૮૮.૮૬.૭૬ 

 (૪) ગુજરાત પાંચાયત અકધકનયમ-૧૯૯૩ની િલમ-૧૦૫ અન્વયે ધોરણસરની િાયષવાહી િરવામાાં આવશે. 

-------- 
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રાજ્યમાાં તાલુિા આરોગ્ય િચેરીઓમાાં સ્ત્રી આરોગ્ય વનરીક્ષિની જગ્યા 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૪૭ (૧૬-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજયિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા તાલુિાઓમાાં તાલુિા આરોગ્ય િચેરીમાાં સ્ત્રી આરોગ્ય 
કનરીક્ષિની કનમણિ િયેલ છે અને િેટલા તાલુિાઓમાાં આ જગ્યા ખાલી છે, અને 

(૨) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા સરિારે શી િાયષવાહી િરી? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજયિક્ષા) : (૩-૧-૨૦) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર તાલુિાઓમાાં તાલુિા આરોગ્ય િચેરીમાાં સ્ત્રી આરોગ્ય 
કનરીક્ષિની િયેલ કનમણિ અને તાલુિાઓમાાં રહેલ ખાલી જગ્યાઓની કવગતો પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૨) કજલ્લા િક્ષાએ સ્ત્રી આરોગ્ય િાયષિર સાંવગષની ફીડર િેડરમાાંિી બઢતી આપી જગ્યાઓ ભરવામાાં આવે છે. જ ેમુજબ 
૧૨ કજલ્લાઓમાાં સ્ત્રી આરોગ્ય કનરીક્ષિની તમામ જગ્યાઓ ભરાયેલ હોઈ બઢતી આપવાની રહેતી નિી જ્યારે અન્ય ૨૦ કજલ્લાઓમાાં 

બઢતી આપવાની િાયષવાહી ચાલુમાાં છે. 

રાજિોટ કજલ્લાના ફીમેલ હેલ્િ વિષર સાંવગષના િમષચારીઓ ધ્વારા નામ. ગુજરાત હાઈિોટષમાાં એસ.સી.એ. ૧૧૮૬૧/૨૦૧૭ 
દાખલ િરેલ છે. તેમાાં ફીમેલ હેલ્િ સાંવગષના િમષચારીઓને બઢતી આપવા થટે આપવામાાં આવેલ છે. જ ે િેસ હાલમાાં પેન્ડીંગ હોઈ 
રાજિોટ કજલ્લામાાં બઢતીિી જગ્યા ભરી શિાયેલ નિી. નામ.હાઈિોટષના અાંકતમ ચુિાદા મુજબ રાજિોટ કજલ્લામાાં જગ્યાઓ ભરવાની 
િાયષવાહી િરવામાાં આવશે. 

પત્રિ - અ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
તાલુિાઓમાાં તાલુિા આરોગ્ય િચેરીમાાં સ્ત્રી 

આરોગ્ય વનરીક્ષિની થયેલ વનમણાંિ 
તાલુિાઓમાાં ખાલી જગ્યા 

૧ અમદાવાદ ૦૬ ૦૩ 

૨ અમરેલી ૦૮ ૦૩ 

૩ આણાંદ ૦૬ ૦૨ 

૪ અરવલ્લી-મોડાસા ૦૫ ૦૧ 

૫ બનાસિાાંઠા ૧૦ ૦૪ 

૬ ભાવનગર ૦૮ ૦૧ 

૭ ભરૂચ ૦૦ ૦૯ 

૮ બોટાદ ૦૪ ૦૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૦૧ ૦૫ 

૧૦ દાહોદ ૦૬ ૦૨ 

૧૧ દેવભૂકમદ્વારિા ૦૪ ૦૦ 

૧૨ ડાાંગ ૦૨ ૦૦ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૦૪ ૦૦ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૦૬ ૦૦ 

૧૫ જામનગર ૦૬ ૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૦૭ ૦૨ 

૧૭ ખેડા ૦૫ ૦૫ 

૧૮ િચ્છ ૦૯ ૦૧ 

૧૯ મહેસાણા ૦૯ ૦૧ 

૨૦ મોરબી ૦૫ ૦૦ 

૨૧ મહીસાગર ૦૬ ૦૦ 

૨૨ નમષદા ૦૦ ૦૪ 

૨૩ નવસારી ૦૬ ૦૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૦૦ ૦૭ 

૨૫ પાટણ ૦૮ ૦૧ 

૨૬ પોરબાંદર ૦૩ ૦૦ 

૨૭ રાજિોટ ૦૨ ૦૯ 



34 
 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
તાલુિાઓમાાં તાલુિા આરોગ્ય િચેરીમાાં સ્ત્રી 

આરોગ્ય વનરીક્ષિની થયેલ વનમણાંિ 
તાલુિાઓમાાં ખાલી જગ્યા 

૨૮ સુરેન્દ્રનગર ૦૯ ૦૧ 

૨૯ સાબરિાાંઠા ૦૩ ૦૫ 

૩૦ સુરત ૦૨ ૦૭ 

૩૧ તાપી ૦૫ ૦૦ 

૩૨ વડોદરા ૦૫ ૦૩ 

૩૩ વલસાડ ૦૫ ૦૧ 

 િુલઃ- ૧૬૫ ૭૭ 

-------- 
અમરેલી વજલ્લામાાં ડીિીઝનિાર સાંિગમિાર માંજૂર મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૪૯ (૨૫-૦૯-૨૦૧૯) કવરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં માગષ અને મિાન (પાંચાયત) હથતિના ડીવીઝન અને 
સબડીવીઝનવાર િુલ િેટલુાં મહેિમ સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ ડીવીઝન અને સબડીવીઝનવાર સાંવગષવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી ખાલી 
છે, અને 

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૩-૧-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં માગષ અને મિાન (પાંચાયત) હથતિના ડીવીઝન અને 
સબડીવીઝનવાર માંજૂર િયેલ સાંવગષવાર મહેિમ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લા પાંચાયત અમરેલી 
માંજૂર મહેિમ 

િુલ 
િગમ-૧ િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ 

ડીવીઝન  ૧ - ૧૮ ૨ ૨૧ 

અમરેલી સબ ડીબીઝન - ૧ ૮ ૨ ૧૧ 

લાઠી સબ ડીબીઝન - ૧ ૬ ૧ ૮ 

િુિાવાવ સબ ડીબીઝન - ૧ ૬ ૧ ૮ 

ધારી સબ ડીબીઝન - ૧ ૬ ૨ ૯ 

રાજુલા સબ ડીબીઝન - ૧ ૬ ૧ ૮ 

સાવરિુાં ડલા સબ ડીબીઝન - ૧ ૫ ૧ ૭ 

િુલ ૧ ૬ ૫૫ ૧૦ ૭૨ 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ ડીવીઝન અને સબડીવીઝનવાર સાંવગષવાર ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યાની કવગતો નીચે 
મુજબ છે.  

વજલ્લા પાંચાયત અમરેલી 
ભરાયેલ જગ્યાઓ 

િુલ 
ખાલી જગ્યાઓ 

િુલ 
િગમ-૧ િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ િગમ-૧ િગમ-૨ િગમ-૩ િગમ-૪ 

ડીવીઝન  ૧ - ૭ - ૮ - - ૧૧ ૨ ૧૩ 

અમરેલી સબ ડીબીઝન - ૧ ૨ - ૩ - - ૬ ૨ ૮ 

લાઠી સબ ડીબીઝન - - ૩ - ૩ - ૧ ૩ ૧ ૫ 

િુિાવાવ સબ ડીબીઝન - - ૨ - ૨ - ૧ ૪ ૧ ૬ 

ધારી સબ ડીબીઝન - ૧ ૩ - ૪ - - ૩ ૨ ૫ 

રાજુલા સબ ડીબીઝન - - ૫ - ૫ - ૧ ૧ ૧ ૩ 

સાવરિુાં ડલા સબ ડીબીઝન - ૧ ૪ - ૫ - - ૧ ૧ ૨ 

િુલ ૧ ૩ ૨૬ ૦ ૩૦ ૦ ૩ ૨૯ ૧૦ ૪૨ 

(૩) વગષ-૧ િી ૩ ની ખાલી જગ્યાઓ વહીવટી અનુિુળતા અનુસાર ભરવામાાં આવશે. વગષ-૪ની ખાલી જગ્યાઓ 
પ્રવતષમાન જોગવાઈ અનુસાર આઉટસોસષિી ભરવામાાં આવશે. 

-------- 
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સવતયા ગામે ગૌચર દબાણો દૂર િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૨૮ (૨૫-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ જામનગર કજલ્લાના િાલાવડ તાલુિાના સકતયા ગામે ગૌચર દબાણો છે તે 
હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો લાાંબા સમયિી ચાલુ રહેલ દબાણો દૂર િરવા સરિારે શી િાયષવાહી િરી? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) : (૯-૧-૨૦૨૦) 

(૧) ના જી, 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

મોરબી વજલ્લામાાં ડુબની જમીન 

અતારાાંકિતઃ ૬૧૭૦ (૩૦-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી વિજશેભાઈ મેરજા (મોરબી): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ મોરબી કજલ્લાના માળીયા (કમ.) મિિે િેટલા સવે નાંબરોમાાં િેટલી જમીન 
ડુબમાાં છે, 

(૨) આ ડુબની જમીન ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં િેટલા ખાતેદારોના ખાતે ચડાવવામાાં આવી, અને 

(૩) જો ના, તો ક્યારે ખાતેદારોના ખાતે આ જમીન ચડાવવામાાં આવશે? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૩-૧-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ મોરબી કજલ્લાના માળીયા (કમ.) મિિે િૂલ - ૩૯૪ ખાતાની 
િૂલ હે.૮૮૨-૯૩-૫૪ ચો.મી. જમીન ડુબમાાં છે. 

(૨) એિ પણ નહીં. 

(૩) તમામ જમીનની માપણી રજીથટર તિા પ્રમોલગેશન નોંધ સરિારશ્રીના નામે ચાલે છે. જિેી સરિારશ્રીના નામે 
ચાલતી જમીન ખાતેદારોના નામે ચડાવવાની જોગવાઈ નિી. જો િોઈ આસામીનુાં આ જમીનમાાં રહત સમાયેલ હોય તો માકલિી હક્ક 
નક્કી િરવા કનયમાનુસારના દાવાઓ રજુ િરવામાાં આવે તો આગળની કનયમાનુસારની િાયષવાહી સક્ષમ િક્ષાએિી િરવાની િાય છે.  

-------- 
રાજ્યની નગરપાવલિાઓને સફાઈ માટે સફાઈિેરા પ્રોત્સાહિ યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૦૩ (૨૧-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યની નગરપાકલિાઓને સફાઈની િામગીરી માટે તા.૨૫-૦૨-૨૦૧૪ ના ઠરાવિી સફાઈવેરા પ્રોત્સાહિ 
યોજના અમલમાાં મુિેલ છે તે હિીિત તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ સાચી છે, અને   

(૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત યોજના હેઠળ િેટલા રૂકપયા સહાય િેટલી 
નગરપાકલિાઓને આપવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) શહેરી કવિાસ કવભાગની ઘ-શાખાના તા.૨૫-૦૨-૨૦૧૪ ના ઠરાવિી સને ૨૦૧૪-૧૫ િી સને ૨૦૧૮-૧૯ 
ના સમયગાળા માટે સફાઈવેરા પ્રોત્સાહિ યોજના અમલમાાં હતી. 

(૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં નગરપાકલિાને આપવામાાં આવેલ સહાય 

ક્રમ િિમ નગરપાવલિાની સાંખ્યા સહાય રૂ. લાખમાાં 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૦૩ ૨૧૭૦.૬ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૭૫ ૧૭૦૫.૯૮ 
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ક્રમ િિમ નગરપાવલિાની સાંખ્યા સહાય રૂ. લાખમાાં 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૮૧ ૨૨૨૩.૫ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૩ ૨૫૯૨.૧૫ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૫ ૨૬૬૫.૫૩ 

-------- 

ધોલેરા ખાતે સોલારપાિમની િાયમિાહી 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૭૯ (૨૯-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી હિમદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય ઉજામ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની કથિકતએ ધોલેરા ખાતે સોલાર પાિષ  થિાપવામાાં આવેલ છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ક્યાાં સુધીમાાં ધોલેરા સોલાર પાિષ  િાયાષકન્વત િનાર છે અને આ સોલાર પાિષમાાંિી િેટલી વીજળી ઉત્પન્ન 
િનાર છે, અને 

(૩) ઉક્ત િામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ઉજામ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૧-૨૦૨૦) 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની કથિકતએ ધોલેરા ખાતે સોલાર પાિષ  થિાપવામાાં આવેલ નિી. પરાંતુ હાલમાાં થિળ પરના 
જરૂરી અભ્યાસો, તેમજ આાંતરમાળખાિીય સુકવધા આપવાના િામો માટે આકિષિ, તિનીિી અહેવાલો શરૂ િરી દેવામાાં આવ્યા છે. 

(૨) પ્રાિકમિ, આકિષિ, તિનીિી શક્યતાઓ તપાસીને ત્યારબાદ જરૂરી માંજુરીઓ લઈ હાલમાાં ૧૦૦૦ મેગાવોટ 
(ફેઝ-૧) ની વીજક્ષમતાનો સોલાર પાિષ  થિાપવાનુાં આયોજન છે. ગુજરાત ઉજાષ કવિાસ કનગમ લીમીટેડ (GUVNL) દ્વારા આ 
પ્રોજકે્ટ િિી ઉત્પાદીત િનાર વીજળી ખરીદવા માટેની ટેન્ડર પ્રક્રીયા પૂણષ િરી દેવામાાં આવેલ છે. જ ેદ્વારા ૧૦૦૦ મે.વો. પૈિી ૩૦૦ 
મે.વો. માટેના ટેન્ડરો મળેલ છે. તિા ટેન્ડરની શરતોને આધારે ૨૫૦ મે.વો.ના સોલાર પ્રોજકે્ટો થિાપવા માટેના LOA આપવા 
માટેની પ્રક્રીયા હાલ GUVNL દ્વારા હાલમાાં ચાલુ છે. ૨૫૦ મે.વો.નો પ્રોજકે્ટ ટાટા પાવર રીન્યુએબલ એનજી લીમીટેડ દ્વારા 
થિાપવામાાં આવશે. 

વધુમાાં, ૭૫૦ મે.વો. માટે ડેવલપર પસાંદ િરવાની પ્રક્રીયા શરૂ િરી દેવામાાં આવી છે. 

(૩) વીજ પ્રોજકે્ટ ડેવલોપરની પસાંદગી િયાાં બાદ અાંદાજ ે૧૮ મરહનામાાં આ યોજના િાયાષકન્વત િરવાનુાં આયોજન છે.  

-------- 

સોલાર પાિર પોલીસી અન્િયે ખરીદિામાાં આિેલ િીજળી 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૯૭ (૨૯-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય ઉજામ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

કબન પરાંપરાગત ઉજાષ અાંગેની ૨૦૦૯ની સોલાર પાવર પોલીસી અન્વયે તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ 
વર્ષમાાં વર્ષવાર ક્યા ક્યા ખાનગી ઉત્પાદિ પાસેિી િેટલા યુનીટ વીજળી ક્યા ભાવે ખરીદવામાાં આવી ? 

ઉજામ માંત્રીશ્રી : (૦૩-૦૧-૨૦૨૦) 

સોલાર પાવર પોલીસી-૨૦૦૯ અન્વયે તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ખાનગી વીજ 
ઉત્પાદિો પાસેિી ખરીદવામાાં આવેલ વીજળી અને તેના િરારરત ભાવની કવગત આ સાિેના પત્રિ-અ માાં સામેલ છે. 

પત્રિ-અ 

ખાનગી ઉત્પાિદોના નામ 

(યુનીટ વમવલયનમાાં) 

િરાકરત ભાિ  

(રૂ./યુવનટ) 

િિમ 

૨૦૧૪-૧૫ 

િિમ 

૨૦૧૫-૧૬ 

િિમ 

૨૦૧૬-૧૭ 

િિમ 

૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ 

૨૦૧૮-૧૯ 

૧-૪-૧૯ 

થી 

૩૦-૬-૧૯ 

લેન્િો ઈન્રાટેિ લીમીટેડ(ભદ્રાડા) ૧૫.૦૦ ૮ ૮ ૭ ૪ ૪ ૧ 

અઝુર પાવર (હરરયાણા) લીમીટેડ ૧૫.૦૦ ૧૮ ૧૭ ૧૭ ૧૬ ૧૬ ૫ 

પે્રકસયસ એનજી સકવષસ લી. ૧૫.૦૦ ૨૪ ૨૪ ૨૩ ૨૦ ૨૧ ૬ 



37 
 

ખાનગી ઉત્પાિદોના નામ 

(યુનીટ વમવલયનમાાં) 

િરાકરત ભાિ  
(રૂ./યુવનટ) 

િિમ 

૨૦૧૪-૧૫ 

િિમ 

૨૦૧૫-૧૬ 

િિમ 

૨૦૧૬-૧૭ 

િિમ 

૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ 

૨૦૧૮-૧૯ 

૧-૪-૧૯ 

થી 

૩૦-૬-૧૯ 

સોલીટેર એનેજી પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૨૪ ૨૪ ૨૩ ૨૧ ૨૧ ૬ 

લેન્િો સોલાર (ગુજરાત) પ્રા.લી. (ચકન્દયાણા) ૧૫.૦૦ ૨૧ ૨૦ ૨૦ ૧૪ ૧૨ ૩ 

ગ્રીન ઈન્રા સોલાર એનજી પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૧૭ ૧૭ ૧૬ ૧૬ ૧૬ ૫ 

અદાણી પાવર લીમીટેડ ૧૫.૦૦ ૫૫ ૫૯ ૫૭ ૭૨ ૭૫ ૨૧ 

વલ્વ્હાન ઉજાષ અાંજાર કલકમટેડ ૧૫.૦૦ ૨૫ ૨૬ ૨૫ ૨૪ ૨૪ ૭ 

આઈરન ત્રાઈએાંગલ લીમીટેડ ૧૫.૦૦ ૯ ૯ ૮ ૮ ૮ ૨ 

વા સોલાર પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૧૮ ૧૮ ૧૭ ૧૬ ૧૭ ૫ 

કવઝુઅલ પરસેપ્ટ સોલર પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૩૯ ૪૦ ૩૮ ૩૮ ૩૯ ૧૦ 

અરાવલી ઈન્ફાપાવર લીમીટેડ ૧૫.૦૦ ૬ ૭ ૪ ૨ - - 

જી.એચ.આઈ. એનજી પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૧૫ ૧૫ ૧૫ ૧૫ ૧૫ ૪ 

ટાટા પાવર રીન્યુએબલ એનજી કલકમટેડ ૧૫.૦૦ ૪૪ ૪૪ ૪૩ ૪૨ ૪૧ ૧૧ 

લોરોક્ષ બયો એનજી કલકમટેડ ૧૫.૦૦ ૪૨ ૪૪ ૪૨ ૪૧ ૪૨ ૧૨ 

ઈન્ટીગે્રટેડ િોલ માઈનીંગ ૧૫.૦૦ ૧૪ ૧૪ ૧૪ ૧૨ ૧૩ ૪ 

રોહા ડાયિેમ પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૪૩ ૪૩ ૪૩ ૪૧ ૪૧ ૧૨ 

સુરાનાાં ટેલીિોમ એન્ડ પાવર લી. ૧૫.૦૦ ૮ ૭ ૭ ૭ ૭ ૨ 

સનિલીન રીન્યુએબલ પાવર પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૯ ૧૦ ૩ 

પોરબાંદર સોલાર પાવર લીમીટેડ ૧૫.૦૦ ૨૫ ૨૫ ૨૪ ૨૩ ૨૩ ૬ 

મોનો થટીલ(ઈકન્ડયા) લીમીટેડ ૧૫.૦૦ ૧૯ ૧૮ ૧૮ ૧૭ ૧૭ ૫ 

ઈમામી કસમેન્ટ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ ૧૫.૦૦ ૧૭ ૧૭ ૧૭ ૧૬ ૧૬ ૫ 

જી.એમ.આર.ગુજરાત સોલર પ્રાવર પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૪૩ ૪૩ ૪૨ ૩૯ ૩૯ ૧૧ 

એલેક્ષ એથટરલ પાવર પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૪૧ ૪૨ ૪૨ ૪૧ ૪૧ ૧૨ 

અઝૂર પાવર (ગુજરાત) પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૮ ૭ ૭ ૭ ૭ ૨ 

એન.િે.જી. ઈરાથટરિચર લી. ૧૫.૦૦ ૧૮ ૧૮ ૧૭ ૧૬ ૧૬ ૫ 

જયરહન્દ પાવર પ્રોજિેટ લી. ૧૫.૦૦ ૭ ૬ ૭ ૬ ૬ ૨ 

મીલેકનયમ સીનજી ગુજરાત પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૧૯ ૧૯ ૧૮ ૧૮ ૧૮ ૫ 

ઈ.એસ.પી. ઉજાષ પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૯ ૯ ૮ ૮ ૮ ૨ 

લેન્િો સોલાર (ગુજરાત) પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૨૨ ૨૪ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૬ 

એિમે સોલાર ટેિનોલોજીસ (ગુજરાત) પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૨૪ ૨૫ ૨૫ ૨૪ ૨૫ ૭ 

સોલર રફલ્ડ એનજી પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૩૩ ૩૩ ૩૩ ૩૧ ૩૨ ૯ 

એસ.ઈ.આઈ. સોલર પાવર ગુજરાત પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૪૧ ૪૨ ૪૨ ૪૦ ૩૯ ૧૧ 

િોનાિષ  ગુજરાત પીવી પ્રાઈવેટ લીમીટેડ ૧૫.૦૦ ૧૦ ૧૦ ૯ ૯ ૮ ૨ 

પી.એલ.જી. ફોટોવોલ્ટેિ કલકમટેડ ૧૫.૦૦ ૩૪ ૩૩ ૩૪ ૩૨ ૩૨ ૯ 

ઝેડ એફ.થટીરીંગ ગીયર (ઈન્ડીયા) લી. ૧૧.૧૮ ૯ ૯ ૮ ૮ ૮ ૨ 

એમ્િો લીમીટેડ ૯.૯૮ ૮ ૮ ૮ ૬ ૭ ૨ 

વલ્વ્હાન સોલર એનજી જી.જ.ે લીમીટેડ ૧૫.૦૦ ૯ ૯ ૮ ૮ ૮ ૨ 

પેલેસ સોલર એનજી પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૨૬ ૨૫ ૨૬ ૨૪ ૨૪ ૭ 

ગેન્જીસ ગ્રીન એનજી પ્રા.લી. ૧૧.૯૮ ૪૧ ૪૧ ૪૦ ૩૮ ૩૯ ૧૧ 

સીન્ડીિેટમ સોલાર એનજી ગુજરાત પ્રા.લી. ૧૧.૩૨ ૨૪ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૬ 

સનબોનષ એનજી ગુજરાત વન પ્રા.લી. ૧૫.૦૦ ૨૬ ૨૬ ૨૬ ૨૪ ૨૪ ૭ 
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ખાનગી ઉત્પાિદોના નામ 

(યુનીટ વમવલયનમાાં) 

િરાકરત ભાિ  
(રૂ./યુવનટ) 

િિમ 

૨૦૧૪-૧૫ 

િિમ 

૨૦૧૫-૧૬ 

િિમ 

૨૦૧૬-૧૭ 

િિમ 

૨૦૧૭-૧૮ 

િિમ 

૨૦૧૮-૧૯ 

૧-૪-૧૯ 

થી 

૩૦-૬-૧૯ 

કશવલાખા સોલાર એનજી પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૩૨ ૩૧ ૨૯ ૨૫ ૨૬ ૭ 

સનિોન એનજી પ્રા.લી. ૧૧.૬૬ ૧૭ ૧૭ ૧૭ ૧૬ ૧૬ ૪ 

હીરાિો રરનેવેબલ એનજી પ્રા.લી. ૯.૯૮  ૩૩ ૩૩ ૩૨ ૩૦ ૩૨ ૮ 

સી.બી.સી. સોલર ટેિનોલોજીસ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૧૭ ૧૭ ૧૬ ૧૫ ૧૫ ૪ 

ગણેશવાની મિેન્ડીસ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૮ ૮ ૮ ૮ ૭ ૨ 

સેન્ડલેંડ રીયલ એથટેટ પ્રા.લી. ૧૩.૫૯ ૪૩ ૪૨ ૪૧ ૩૯ ૩૯ ૧૧ 

યાંત્ર ઈ-સોલર (ઈન્ડીયા) પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૭ ૭ ૭ ૬ ૬ ૨ 

ચેટેલ િન્થટરિસન પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૪૧ ૪૧ ૩૮ ૩૫ ૩૫ ૧૦ 

ડરેઝટ્ઝ માયસોલર ૨૪ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૨૬ ૨૪ ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૬ 

એસ.જ.ે ગ્રીન પાિષ  એનજી પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૯ ૯ ૮ ૮ ૮ ૨ 

રીથપોંસીવ સુટીપ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૪૦ ૪૧ ૩૯ ૩૩ ૩૬ ૧૦ 

આતાશ પાવર પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૮ ૮ ૮ ૮ ૮ ૨ 

યુરો સોલર પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૮ ૮ ૮ ૮ ૮ ૨ 

મી માયસોલર ૨૪ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૨૬ ૨૫ ૨૪ ૨૨ ૨૩ ૬ 

આપ્િા પાવર પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૮ ૮ ૭ ૭ ૭ ૨ 

એથટોનફીલ્ડ સોલર ગુજરાત પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૧૮ ૧૦ ૭ ૩ ૦ ૧ 

અવતાર સોલર પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૮ ૮ ૮ ૮ ૮ ૨ 

ઉજ્જવલા પાવર પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૩૮ ૩૮ ૩૭ ૩૪ ૩૪ ૧૦ 

ટેક્ષસ ઈફાથટરિચર એન્ડ પ્રોજિેટ પ્રા.લી. ૯.૧૩ ૫ ૪ ૩ ૨ ૨ - 

--------  
ઘરિપરાશ અને ઉદ્યોગો પાસેથી મળેલ િીજ શુલ્િની રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૦૯૩ (૨૯-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય ઉજામ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઘરવપરાશ અને ઉદ્યોગો પાસેિી કવજ શુલ્િ પેટે 

રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી રિમ સરિારને મળી? 
ઉજામ માંત્રીશ્રી : (૦૮-૦૧-૨૦૨૦) 

        (રૂવપયા લાખમાાં) 

િિમ 
ઘરિપરાશથી થયેલ 

વિદ્યુત શુલ્િની આિિ 
ઉદ્યોગો પાસેથી થયેલ 
વિદ્યુત શુલ્િની આિિ 

૨૦૧૪-૧૫ ૮૮૬૮૩.૦૩ ૪૦૪૫૬૯.૧૮ 

૨૦૧૫-૧૬ ૯૮૬૯૪.૭૫ ૩૯૪૭૧૮.૭૩ 

૨૦૧૬-૧૭ ૯૭૬૯૩.૫૧ ૩૯૭૭૨૫.૧૦ 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૭૬૧૮.૭૭ ૪૩૧૩૫૪.૩૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૫૫૦૧.૮૮ ૪૭૧૫૫૯.૨૧ 

૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯સુધી) 
૩૨૩૭૮.૩૧ ૧૧૪૧૮૯.૧૭ 

વર્ષવાર ઘરવપરાશ અને ઉદ્યોગો પાસેિી િયેલ કવજ શુલ્િ પેટે રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િયલે આવિનુાં પત્રિ આ સાિે સામલે છે. 

 



 

ક્રમ વજલ્લા 
૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(૬/૨૦૧૯ સુધી) 

ઘર િપરાશ િુલ ઉદ્યોગો ઘર િપરાશ િુલ ઉદ્યોગો ઘર િપરાશ િુલ ઉદ્યોગો ઘર િપરાશ િુલ ઉદ્યોગો ઘર િપરાશ િુલ ઉદ્યોગો ઘર િપરાશ િુલ ઉદ્યોગો 

૧ સુરત ૧૫૬૪૪.૫૦ ૧૦૬૫૧૩.૫૫ ૧૭૬૦૧.૪૯ ૮૪૮૧૮૨.૨૭ ૧૭૫૧૭.૬૮ ૮૨૧૮૨.૨૭ ૧૯૫૩૯.૩૨ ૯૧૩૨૪.૮૪ ૨૦૫૦૬.૪૫ ૧૧૮૧૩૮.૬૪ ૬૧૪૩.૬૭ ૨૦૭૭૯.૫૦ 

૨ તાપી ૩૮૨.૫૭ ૧૨૬૦.૨૮ ૪૧૧.૩૮ ૧૩૧૪.૦૩ ૪૨૧.૭૯ ૧૩૭૦.૨૨ ૪૫૩.૨૪ ૧૩૧૭.૪૧ ૪૪૬.૧૩ ૮૨૧.૫૪ ૧૨૫.૭૩ ૨૩૯.૬૧ 

૩ ભરૂચ ૧૯૫૪.૨૭ ૪૬૦૦૧.૯૫ ૨૨૭૩.૯૪ ૪૫૯૧૬.૯૫ ૨૩૨૯.૧૭ ૪૯૬૮૧.૪૫ ૨૬૯૯.૮૭ ૪૨૨૭૨.૨૧ ૨૭૭૯.૧૮ ૩૯૭૧૦.૬૩ ૫૬૭.૭૯ ૧૩૮૦૯.૮૧ 

૪ નમષદા ૧૯૪.૭૦ ૧૦૭૬.૨૯ ૨૦૮.૬૨ ૮૮૫.૧૭ ૨૦૯.૨૪ ૮૭૨.૮૬ ૨૪૦.૩૮ ૧૩૩૧.૧૭ ૨૫૨.૧૩ ૧૦૮૮.૪૮ ૫૨.૭૨ ૨૯૬.૭૩ 

૫ વલસાડ ૨૬૫૨.૦૨ ૨૧૩૧૪.૮૦ ૨૯૧૩.૦૧ ૨૧૬૦૩.૪૨ ૨૯૬૭.૩૪ ૨૧૮૨૩.૧૭ ૩૩૫૭.૮૨ ૨૨૧૧૭.૨૯ ૩૫૨૫.૮૫ ૨૫૦૪૦.૧૦ ૮૯૩.૧૨ ૬૭૭૬.૩૩ 

૬ નવસારી ૧૧૭૪.૩૩ ૧૮૩૫.૧૭ ૧૩૦૨.૧૧ ૨૦૩૦.૫૦ ૧૩૧૬.૮૭ ૧૯૯૩.૫૨ ૧૩૯૩.૩૯ ૧૭૪૭.૨૮ ૧૪૧૬.૬૨ ૧૭૯૦.૮૩ ૩૭૩.૭૮ ૩૭૦.૩૬ 

૭ ડાાંગ ૩૭.૧૮ ૦.૧૮ ૪૪.૧૯ ૦.૨૦ ૪૫.૮૬ ૦.૦૫ ૫૨.૩૫ ૦.૦૧ ૫૫.૧૭ ૦.૦૪ ૧૧.૭૧ ૦.૦૦ 

૮ વડોદરા ૭૭૪૩.૪૧ ૩૫૮૬૩.૬૧ ૮૮૬૦.૫૫ ૩૮૨૬૮.૫૧ ૯૨૧૫.૩૮ ૩૮૦૭૮.૮૧ ૧૦૦૬૧.૭૬ ૩૫૧૯૫.૧૬ ૧૦૬૨૭.૮૧ ૩૫૨૭૧.૦૯ ૨૮૯૧.૭૭ ૧૩૨૦.૩૯ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૨૩૫.૨૫ ૨૬૪.૮૬ ૨૭૭.૯૦ ૨૮૦.૫૭ ૨૭૭.૪૮ ૨૭૯.૨૨ ૩૧૬.૨૫ ૩૨૪.૦૬ ૩૨૯.૪૬ ૨૯૭.૮૦ ૬૧.૮૮ ૭૪.૧૩ 

૧૦ આણાંદ ૨૬૨૦.૧૮ ૩૭૬૩.૬૯ ૨૯૪૩.૬૦ ૪૩૪૮.૩૬ ૨૯૭૨.૪૨ ૪૨૭૭.૪૬ ૩૨૫૦.૮૮ ૪૧૦૩.૫૬ ૩૩૬૮.૧૫ ૪૬૬૧.૪૮ ૮૩૬.૨૮ ૧૩૧૮.૬૯ 

૧૧ ખેડા ૧૬૩૪.૩૯ ૨૩૧૪.૬૨ ૧૮૧૪.૫૨ ૨૮૦૯.૫૩ ૧૮૯૬.૫૦ ૨૯૬૯.૦૬ ૨૦૨૪.૫૪ ૨૫૪૫.૧૯ ૨૦૯૯.૮૩ ૨૭૬૬.૪૭ ૫૨૬.૯૦ ૭૧૯.૦૭ 

૧૨ પાંચમહાલ ૮૮૫.૦૯ ૬૧૬૭.૫૧ ૯૯૯.૭૩ ૭૨૩૬.૯૮ ૯૯૭.૦૧ ૭૯૪૬.૪૦ ૧૦૮૪.૪૮ ૭૫૯૯.૮૩ ૧૧૩૭.૩૩ ૮૫૬૦.૫૩ ૨૮૪.૭૨ ૨૧૩૭.૦૬ 

૧૩ મહીસાગર ૪૦૨.૭૭ ૧૦૫.૪૪ ૪૪૬.૨૨ ૧૧૭.૩૪ ૪૫૬.૪૩ ૧૧૮.૨૩ ૫૫૨.૬૦ ૧૩૧.૬૬ ૫૮૧.૭૦ ૧૩૬.૯૬ ૧૨૩.૯૯ ૩૫.૬૩ 

૧૪ દાહોદ ૫૭૩.૪૬ ૪૩૫.૪૯ ૬૪૪.૪૭ ૪૬૧.૫૦ ૬૪૯.૬૧ ૪૮૯.૫૬ ૭૨૭.૪૮ ૪૯૩.૪૫ ૭૫૫.૪૨ ૪૫૮.૪૭ ૧૮૭.૮૪ ૧૪૦.૬૫ 

૧૫ અમરેલી ૧૨૦૪.૨૪ ૪૩૪૯.૦૩ ૧૧૯૨.૭૫ ૪૧૫૯.૪૯ ૧૨૪૪.૭૬ ૪૫૨૫.૯૨ ૧૩૧૬.૧૮ ૨૨૪.૫૯ ૧૩૨૬.૪૪ ૪૩૭.૦૮ ૩૨૫.૦૯ ૪૩૬.૩૭ 

૧૬ ભાવનગર ૨૪૮૧.૯૯ ૬૬૭૭.૧૪ ૨૬૭૮.૨૦ ૭૨૬૨.૧૦ ૨૬૯૯.૬૩ ૮૧૪૧.૧૫ ૨૮૫૩.૭૭ ૧૦૯૮૮.૪૩ ૨૯૭૪.૫૪ ૧૧૮૩૦.૨૯ ૭૭૨.૬૫ ૩૦૧૯.૩૧ 

૧૭ િચ્છ ૨૫૮૫.૨૯ ૨૦૨૫૩.૬૩ ૨૮૧૭.૭૬ ૨૩૨૭૪.૦૪ ૨૯૪૪.૩૪ ૨૨૫૦૫.૫૫ ૩૧૬૧૯૬ ૨૨૨૮૨.૪૩ ૩૩૩૩.૯૧ ૨૧૬૨૪.૭૧ ૭૭૯.૩૪ ૪૧૭૪.૩૩ 

૧૮ બોટાદ ૪૯૯.૨૮ ૧૧૪૧.૯૬ ૫૪૫.૩૧ ૧૧૫૩.૩૭ ૫૬૧.૨૮ ૧૩૪૪.૭૯ ૫૮૦.૧૯ ૧૪૬૮.૯૭ ૬૨૦.૩૧ ૧૪૮૦.૮૮ ૧૫૨.૫૪ ૪૧૩.૨૯ 

૧૯ દેવભૂકમ દ્વારિા ૪૨૦.૬૯ ૧૨૭૫.૪૩ ૫૦૯.૫૬ ૧૯૭૭.૧૯ ૫૧૭.૫૬ ૧૯૨૯.૭૬ ૫૧૯.૨૧ ૧૯૩૨.૭૩ ૫૪૭.૭૯ ૧૯૩૪.૯૯ ૧૩૩.૧૨ ૪૪૧.૧૪ 

૨૦ ગીર સોમનાિ ૭૪૬.૬૩ ૫૨૭૯.૦૧ ૮૦૯.૯૪ ૭૨૪૩.૫૫ ૮૪૫.૮૪ ૬૮૧૩.૫૫ ૮૮૮.૫૮ ૬૫૮૮.૮૨ ૯૩૧.૪૩ ૩૬૭૬.૬૯ ૨૧૧.૩૩ ૮૪૩.૨૯ 

૨૧ જામનગર ૨૦૩૨.૮૨ ૨૫૦૯૮.૦૩ ૨૨૨૩.૪૮ ૨૫૬૩૯.૬૩ ૨૨૮૫.૪૫ ૨૭૩૮૫.૪૦ ૨૩૬૩.૪૧ ૨૧૩૦૦.૨૮ ૨૪૪૮.૫૫ ૧૪૮૯૪.૮૩ ૫૭૩.૦૯ ૧૨૬૪૭.૧૦ 

૨૨ જુનાગઢ ૧૭૮૬.૬૨ ૨૯૪૮.૬૧ ૨૦૦૬.૦૫ ૧૨૭૩.૧૫ ૧૯૫૦.૧૦ ૧૧૯૯.૪૪ ૨૦૮૩.૪૨ ૧૩૨૭.૨૧ ૨૧૪૨.૭૬ ૧૩૯૫.૮૦ ૫૩૪.૨૨ ૩૮૧.૯૫ 

૨૩ મોરબી ૧૦૩૫.૩૮ ૧૧૭૦૦.૨૨ ૧૧૩૭.૬૨ ૧૫૭૩૧.૦૦ ૧૨૩૭.૦૧ ૧૩૦૮૮.૮૭ ૧૩૪૨.૧૭ ૨૧૯૩૧.૪૨ ૧૪૪૯.૯૧ ૧૯૫૬૨.૩૬ ૩૮૧.૬૮ ૪૩૫૧.૮૪ 

૨૪ પોરબાંદર ૭૬૬.૪૩ ૨૧૬૫.૩૫ ૮૫૪.૪૨ ૨૩૬૬.૯૭ ૮૫૬.૦૭ ૨૩૦૩.૬૨ ૮૮૭.૮૧ ૨૧૯૬.૨૪ ૯૦૪.૫૮ ૨૨૬૫.૫૮ ૨૧૪.૩૬ ૬૨૩.૮૩ 

૨૫ રાજિોટ ૬૦૮૮.૧૮ ૧૨૪૮૦.૫૭ ૬૭૭૯.૩૮ ૧૨૫૫૧.૨૫ ૬૮૦૩.૩૩ ૧૨૯૭૭.૧૭ ૭૧૪૨.૮૮ ૧૬૧૫૨.૧૦ ૭૫૭૯.૦૪ ૧૭૯૦૪.૧૩ ૧૯૭૭.૯૩ ૪૮૫૪.૧૯ 

૨૬ સુરેન્દ્રનગર ૧૧૬૬.૪૭ ૩૪૬૭.૧૨ ૧૨૪૯.૮૬ ૫૯૭૩.૮૨ ૧૨૮૨.૫૭ ૮૮૫૪.૩૧ ૧૩૪૨.૦૩ ૮૦૮૫.૧૫ ૧૩૫૮.૭૧ ૪૪૮૬.૧૭ ૩૫૦.૪૭ ૯૧૦.૪૧ 

૨૭ બનાસિાાંઠા ૧૧૧૧.૮૨ ૨૦૦૪.૬૧ ૧૪૪૧.૧૮ ૨૬૩૦.૪૯ ૧૪૮૯.૩૬ ૨૬૮૧.૩૩ ૧૭૪૦.૮૪ ૩૩૪૨.૦૯ ૧૮૭૪.૨૬ ૩૭૮૮.૭૨ ૪૩૭.૬૧ ૧૦૭૭.૪૬ 

૨૮ મહેસાણા ૧૯૨૧.૩૭ ૭૫૩૧.૦૬ ૨૧૨૬.૩૮ ૯૩૬૫.૮૨ ૨૩૪૪.૬૦ ૯૪૭૩.૪૬ ૨૫૪૭.૯૧ ૯૭૪૭.૪૫ ૨૬૩૮.૯૩ ૧૦૭૭૩.૦૨ ૬૪૭.૩૬ ૨૮૦૨.૬૧ 

૨૯ અરવલ્લી ૪૫૩.૭૭ ૧૦૫૧.૧૬ ૫૧૨.૩૨ ૧૧૧૫.૮૦ ૫૩૦.૯૩ ૧૧૯૭.૧૨ ૭૬૦.૬૧ ૧૩૧૨.૩૭ ૭૭૦.૧૫ ૧૩૨૯.૧૬ ૧૬૦.૩૧ ૩૬૦.૫૬ 

૩૦ અમદાવાદ ૨૪૩૧૭.૦૩ ૫૨૮૬૦.૭૧ ૨૬૭૧૪.૫૨ ૪૪૯૧૭.૧૨ ૨૪૨૦૫.૧૩ ૪૨૦૧૦.૦૧ ૨૭૪૦૫.૦૪ ૪૪૬૦૮.૬૫ ૩૧૩૧૨.૯૫ ૪૫૫૪૪.૨૦ ૧૦૨૩૭.૨૯ ૧૨૮૯૪.૫૦ 

૩૧ ગાાંધીનગર ૨૧૬૮.૭૭ ૧૩૫૩૨.૬૪ ૨૪૦૬.૫૫ ૧૩૯૪૬.૮૨ ૨૫૮૨.૫૪ ૧૪૪૮૦.૪૧ ૨૭૯૪.૬૦ ૪૨૩૬૦.૫૫ ૩૨૭૨.૦૮ ૬૪૨૧૮.૦૫ ૮૭૦.૭૮ ૧૪૯૬૨.૬૨ 

૩૨ પાટણ ૯૦૮.૦૨ ૧૬૮૪.૯૫ ૧૦૦૪.૫૭ ૧૭૨૬.૧૭ ૧૦૧૧.૨૨ ૨૩૫૨.૮૬ ૧૦૦૨.૮૭ ૨૪૪૦.૨૧ ૧૦૫૮.૪૨ ૨૪૩૩.૫૨ ૨૪૫.૧૮ ૨૫૨.૪૩ 

૩૩ સાબરિાાંઠા ૮૫૩.૭૭ ૨૧૫૦.૫૧ ૯૪૩.૧૭ ૨૩૧૯.૬૨ ૧૦૨૯.૦૧ ૨૩૭૮.૯૦ ૧૧૩૦૯૩ ૨૫૬૧.૫૧ ૧૦૭૫.૮૯ ૩૨૩૫.૯૭ ૨૯૨.૦૬ ૭૨૩.૯૮ 

િુલ ૮૮૬૮૩.૦૩ ૪૦૪૫૬૯.૧૮ ૯૮૬૯૪.૭૫ ૩૯૪૭૧૮.૭૩ ૯૭૬૯૩.૫૧ ૩૯૭૭૨૫.૧૦ ૧૦૭૬૧૮.૭૭ ૪૩૧૩૫૪.૩૨ ૧૧૫૫૦૧.૮૮ ૪૭૧૫૫૯.૨૧ ૩૨૩૭૮.૩૧ ૧૧૪૧૮૯.૧૭ 

--------

39 
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રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર પ્રાણીના ટર ાન્સપોટેશન િાહનોને સ્પેશીયલ લાઈસન્સ આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૧૭૮ (૩૦-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ધી સેન્ટરલ મોટર વ્હીિલ (અમેન્ડમેન્ટ) રૂલ્સ-૨૦૧૫ અમલમાાં આવ્યાિી તા.૧૫-૦૮-૨૦૧૯ સુધીમાાં 
રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પ્રાણીઓના ટર ાન્સપોટેશન િરતા િેટલા વાહનોને ‘‘થપેશીયલ લાઈસન્સ’’ આપવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી િેટલા વાહનોમાાં ઉપરોક્ત િાયદામાાં દશાષવ્યા મુજબના િાયમી ધોરણે ‘‘થપેશીયલ પાટીશન’’ મુિવામાાં 
આવ્યા નિી, અને 

(૩) તે માટે જવાબદારો સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં  આવેલ છે? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૧૦-૨૦૧૯) 

(૧) આ સાિે સામેલ ‘‘પત્રિ’’માાં દશાષવેલ છે. 

(૨) તે પૈિી તમામ વાહનોમાાં ઉપરોક્ત િાયદામાાં દશાષવ્યા મુજબના િાયમી ધોરણે ‘‘થપેશીયલ પાટીશન’’ મુિવામાાં 
આવ્યા છે. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ 

અ.નાં. વજલ્લો િુલ 

૧ અમદાવાદ ૦ 

૨ મહેસાણા ૧૦ 

૩ રાજિોટ ૦ 

૪ ભાવનગર ૦ 

૫ સુરત ૦ 

૬ વડોદરા ૦ 

૭ નરડયાદ ૧૩  

૮ પાલનપુર ૦ 

૯ રહાંમતનગર ૦ 

૧૦ જામનગર ૦ 

૧૧ જુનાગઢ ૪ 

૧૨ ભુજ ૦ 

૧૩ સુરેન્દ્રનગર ૦ 

૧૪ અમરેલી ૦ 

૧૫ વલસાડ ૦ 

૧૬ ભરૂચ ૧૪ 

૧૭ ગોધરા ૦ 

૧૮ ગાાંધીનગર ૦ 

૧૯ બારડોલી ૦ 

૨૦ દાહોદ ૦ 

૨૧ નવસારી ૦ 

૨૨ રાજપીપળા ૦ 

૨૩ આણાંદ ૦ 

૨૪ પાટણ ૦ 

૨૫ પોરબાંદર ૦ 

૨૬ વ્યારા ૧૬ 

૨૭ અમદાવાદ પૂવષ (વસ્ત્રાલ) ૦ 

૨૮ આહવા ડાાંગ ૦ 
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અ.નાં. વજલ્લો િુલ 

૨૯ અરવલ્લી ૦ 

૩૦ ગીર સોમનાિ ૦ 

૩૧ બોટાદ ૧૮ 

૩૨ છોટા ઉદેપુર ૦ 

૩૩ મરહસાગર ૦ 

૩૪ મોરબી ૦ 

૩૫ ખાંભાકળયા ૦ 

૩૬ બાવળા ૨ 

િુલ ૭૭ 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં જાવતના પ્રમાણપત્રો રદ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૫૧ (૧૧-૦૭-૨૦૧૯) ડો. અવનલ જોિીયારા (કભલોડા): માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ના ઠરાવિી રબારી, ભરવાડ અને ચારણ જાકતને અનુસૂકચત જનજાતીના પ્રમાણપત્રો 
આપવામાાં આવેલ છે, તે ઠરાવ તા.૧૧-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજિી રદ િરવામાાં આવેલ છે, ત્યારે આ બાંને તારીખો વચ્ચેના સમયમાાં 

આપેલા ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં જાતી પ્રમાણપત્રો-રદ િરવામાાં આવેલ છે િે િેમ, અને 

(૨) જો ના, તો એના િારણો શા છે અને હવે આ જાતીના પ્રમાણપત્રો ક્યાાં સુધીમાાં રદ િરવામાાં આવશે? 

આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૨-૨૦૨૦) 

(૧) ના. 

(૨) જાકત પ્રમાણપત્રો ચિાસવાની સત્તા કવશ્ર્લેર્ણ સકમકત હથતિ છે. તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ના ઠરાવને આધારે 
અપાયેલ પ્રમાણપત્રો કવશ્ર્લેર્ણ સકમકત સમક્ષ આવ્યેિી ચિાસવાના રહે. જ ેપૈિી ખોટા જણાય તો તે રદ િરી શિાય. 

-------- 

આકદજાવત વિિાસ વિભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં સાંિગમિાર માંજૂર મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૧૩૯ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ આરદજાકત કવિાસ કવભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગષવાર 
માંજૂર િયેલ મહેિમ િેટલુ છે, 

(૨) તે પૈિી સાંવગષવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ભરવા શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી? 

આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૧-૨૦૨૦) 

(૧) સામેલ *પત્રિ ૧(૧) િી ૧(૭) મુજબ 

(૨) સામેલ *પત્રિ ૨(૧) િી ૨(૭) મુજબ 

(૩) સામેલ *પત્રિ ૩(૧) િી ૩(૪) મુજબ 

વધુમાાં, ગુજરાત જમીન કવહોણા મજૂરો અને હળપકત ગૃહકનમાષણ બોડષની જગ્યાઓના ભરતી કનયમો માંજૂર િરવાની તેમજ 
િરાર આધારરત જગ્યાઓ ભરવા માટેની પ્રરક્રયા ગકતમાાં છે. આરદવાસી સાંશોધન અને તાલીમ િેન્દ્ર તિા ડેવલપમેન્ટ સપોટષ  એજન્સી 
ઓફ ગુજરાતની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટેની વહીવટી પ્રરક્રયા હાલ ગકતમાાં છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 
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અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેશ પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્ અને સહિાર કવભાગ ૬૩૭૪, ૬૫૨૫, ૬૫૩૦ ૦૩ 

૨ કશક્ષણ કવભાગ ૫૮૦૧, ૬૧૦૩, ૬૩૦૬, ૬૩૦૮, ૬૩૮૧, ૬૩૮૪, ૬૩૮૬, ૬૩૮૯, 
૬૩૯૨, ૬૩૯૩, ૬૩૯૫, ૬૪૦૧, ૬૪૦૫, ૬૪૧૨, ૬૪૧૫, ૬૪૨૬ 

૧૬ 

૩ અન્ન, નાગરરિ પુરવઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોનો કવભાગ 

૬૫૨૭, ૬૫૩૨ ૦૨ 

૪ વન અને પયાષવરણ કવભાગ ૬૫૪૧ ૦૧ 

૫ આરોગ્ય અને પરરવાર િલ્યાણ 
કવભાગ 

૩૩૬૮, ૩૪૫૭ ૦૨ 

૬ ગૃહ કવભાગ ૫૮૪૧, ૬૩૨૦, ૬૩૮૭, ૬૪૬૯, ૬૫૨૯ ૦૫ 

૭ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ ૬૫૫૫ ૦૧ 

૮ નમષદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા 

અને િલ્પસર કવભાગ 

૪૫૭૪, ૫૭૮૨, ૬૪૮૩ ૦૩ 

૯ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહકનમાષણ અને ગ્રામ 
કવિાસ કવભાગ 

૪૪૩૨, ૫૮૩૯, ૫૮૭૭, ૫૯૫૧, ૫૯૮૯, ૬૧૬૬, ૬૨૪૭, ૬૪૪૯, 
૬૫૨૮ 

૦૯ 

૧૦  મહેસૂલ કવભાગ ૬૧૭૦ ૦૧ 

૧૧ શહેરી કવિાસ અને  શહેરી ગૃહકનમાષણ 
કવભાગ 

૫૮૦૩ ૦૧ 

૧૨ ઉજાષ અને પેટર ોિેમીિલ્સ કવભાગ ૫૮૭૯, ૫૮૯૭, ૬૦૯૩ ૦૩ 

૧૩ બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર કવભાગ ૬૧૭૮ ૦૧ 

૧૪ આરદજાકત કવિાસ ૫૭૫૧, ૬૧૩૯ ૦૨ 

િુલ ૫૦ 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યથિ મુદ્રણાલય, ગાાંધીનગર. 

 

 

 



 

 

ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભા 
છઠ્ઠુ સત્ર, ૨૦૨૦ 

શધુ્ધધપત્રક 
 

પ્રથમ અતારાાંકકત યાદી 
અ.નાં. અતારાાંકકત 

પ્રશ્ન ક્રમાાંક 

પા.નાં. વિગત અશધુધ શધુધ 

૧ ૬૫૨૬ ૨ જિાબ ખાંડ-૩ ની પ્રથમ 
લીટી 

જેડોલ છે. જોડલે છે. 

૨ ૬૦૨૧ ૪ જિાબના પત્રકની ઉપર -- પત્રક 
૩ ૬૪૦૦ ૧૮ પ્રશ્નનુાં શીર્ષક દાહોદ જજલ્લામાાં દાહોદ અને નમષદા 

જજલ્લામાાં 
૪ ૬૪૭૯ ૨૧ પ્રશ્ન ખાંડ-૧  તા.૩૧-૦૯-૨૦૧૯ની 

સ્થથવતએ 
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની 

સ્થથવતએ 
૫ ૫૯૧૮ ૨૮ જિાબના પત્રક-અની ત્રીજી 

કોલમની સત્તાિીસમી રૉ 
૯૮૫ ૩૮૫ 

બીજી અતારાાંકકત યાદી 
૬ ૬૩૭૪ ૧ જિાબમાાં માંત્રીશ્રીના હોદ્દા 

પછીની તારીખ 

કૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૧-
૨૦૧૯) 

કૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૦૨-
૦૧-૨૦૨૦) 

૭ ૬૩૮૧ ૫ અતારાાંકકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક ૬૩૧૮ ૬૩૮૧ 

૮ ૬૧૬૬ ૩૨ જિાબ ખાંડ-૧,૨ અને ૩ના 
રાજકોટના તાલકુાની 

કોલમમાાં 

કોટડાસાાંગણી કોટડાસાાંગાણી 

૯ - ૪૨ વિભાગના નામોના 
પત્રકમાાં ૧૪મી રૉ 

આકદજાવત વિકાસ આકદજાવત વિકાસ 
વિભાગ 

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

 




