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અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

 
 

રાજ્યમાાં આઇ. એ. એસ.ની ખાલી જગ્યાઓ  

અતારાાંકિતઃ ૪૬૦૭ (૨૧/૦૨/૧૯) શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર):  માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં આઇ. એ. એસ.ની િુલ િેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે. 

(૨) તે અન્વયે િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

(૩) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યના િેટલા આઇ. એ. એસ. અકિિારીઓને િેન્રમાાં ડેપ્યુટેશનમાાં મોિલવામાાં 

આવ્યા ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય િહીિટ) :  (૧૭-૦૫-૧૯) 

(૧) ગુજરાત િેડર આઇ. એ. એસ. અકિિારીઓનુાં સાંખ્યાબળ િુલ ૨૯૭નુાં છે.  

(૨ ) માંજૂર િયેલ સાંખ્યાબળ સામે િુલ ૪૫ આઇ. એ. એસ. અકિિારીઓની જગ્યા ખાલી છે. ? 

(૩) છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યના િુલ ૨૦ આઇ. એ.એસ. અકિિારીઓ િેન્રમાાં ડેપ્યુટેશનમાાં મોિલવામાાં આવ્યા. સેન્ટરલ ડેપ્યુટેશન 

રરઝવષ સાંખ્યાબળ ૬૪ કનિાષરરત િયેલ છે.  

-------- 
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ઘાસબેંિો ઉભી િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૭૭ (૦૩/૦૧/૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ):  માનનીય ગૌસાંવિષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
(૧) િૃકર્ અને સહિાર કવભાગ (પશુપાલન)ના તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૨ના ઠરાવ અનુસાર ગૌસેવા અને ગૌચર કવિાસ બોડે કજલ્ાવાર 

ઘાસ બેંિ ઉભી િરવાની રહે છે, તે હિીિત સાચી છે,    

(૨) જો હા, તો રાજ્ય  સરિારના ઠરાવ પ્રકસધ્િ િયાિી પાાંચ વર્ષમાાં કજલ્ાવાર િેટલી ઘાસબેંિો ઉભી િરવામાાં આવી છે, અને  
(૩) જો તે ઉભી ન િરાઇ હોય તો તેના શાાં િારણો છે ? 

િૌસાંિધધનમાંત્રીશ્રી  :  (૦૧-૦૫-૧૯) 

(૧) હા,જી   

(૨ ) શૂન્ય  
(૩) આ કવભાગના તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૨ના ઠરાવ ક્રમાાંિ : સીડીએસ/૧૧/૨૦૧૧/૩૮૯૧/પી૧િી સરખા ક્રમાાંિના                   

તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૨ ના ઠરાવને રદ િરવામાાં આવેલ છે. 
-------- 

તલાલા ખાતે િેસર િેરીના ગિિાસ માટે એક્સપોટધ  ઝોન બનાિિાની િાયધિાહી    

અતારાાંકિતઃ૪૮૬૭ (૦૯/૦૧/૧૯) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંિીનગર ઉત્તર):  માનનીય િૃકર્માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ ગીર સોમનાિ કજલ્ામાાં તાલાલા ખાતે િેસર િેરીના કવપુલ પાિ સામે આ િેરીઓની  કનિાસ 

માટે એક્સપોટષ  ઝોન બનાવવાની િાયષવાહી િયા તબકે્ક છે, અને,    

(૨) િેટલા સમયામાાં પૂણષ િરવામાાં આવશે.  
િૃગિમાંત્રીશ્રી  :  (૧૨-૦૪-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ ગીર સોમનાિ કજલ્ામાાં તાલાલા ખાતે િેસર િેરીના કવપુલ પાિ સામે આ િેરીઓની કનિાસ 

માટે એક્સપોટષ  ઝોન બનાવવા માટે િેન્ર સરિારમાાં આવી િોઈ યોજના હાલ િાયષરત ન હોઈ, િોઈ દરખાથત િરવાનો પ્રશ્ન 

ઉપકથિત િતો નિી.  
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

અમદાિાદ ગજલ્લામાાં િતલખાનાઓનુાં ઇન્્પકે્શનની િામિીરી 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૧૨ (૦૯/૦૧/૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા):  માનનીય પશુપાલનમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા   િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય સરિારે િૃકર્ અને સહિાર કવભાગના તા. ૦૫/૦૧/૨૦૧૧ના રોજ એસ. પી. સી. એ. (સોસાયટી ફોર કપ્રવેન્શન ઓફ 
કુ્રઅલ્ટી ટુ એનીમલ્સ)ની રચના અને તેની િામગીરી સાંદભષમાાં નોટીફીિેશન પ્રકસધ્િ િરી કજલ્ામાાં ચાલતાાં િતલખાનાઓનુાં 

ઈન્થપેિશન અને માનવીય િતલ િાય તે જોવાની િામગીરી કનિાષરરત િરી છે તે હિીિત સાચી છે ?     

(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં નવેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ કજલ્ા સરહત એિ પણ કજલ્ામાાં આ િામગીરી શરૂ િરવામાાં આવી 

નિી તે હિીિતિી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, અને  
(૩) જો હા, તો રાજ્ય સરિારના નોટીફીિેશન મુજબ દરેિ કજલ્ામાાં એસ. પી. સી. એ. મારફતે આ િામગીરી હાિ િરવા સરિારે શા 

આદેશ આપ્યા છે ?   
પશુપાલનમાંત્રીશ્રી  :  (૨૨-૦૫-૧૯) 

(૧) હા, જી. 
(૨)  કનયમોનુસારની િામગીરી શરૂ િરવામાાં આવેલ છે.  
(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 
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અમદાિાદ અને િડોદરા ગજલ્લામાાં િતલખાનાઓનુાં ઇન્્પકે્શનની િામિીરી     

અતારાાંકિતઃ ૫૬૫૪ (૧૧/૦૨/૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ):  માનનીય પશુપાલનમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય સરિારના િૃકર્ અને સહિાર કવભાગના તા. ૦૫/૦૧/૨૦૧૪ના નોટીફીિેશન અનુસાર પ્રાણીઓની માનવીય રીતે િતલ 
િાય તે માટે િતલખાના ઇન્થપેિશન િરવાની જવાબદારી કજલ્ાની એસ. પી. સી. એ. (સોસાયટી ફોર કપ્રવેન્શન ઓફ કુ્રએલ્ટી 

ટુ એનીમલ્સ)ને સોંપવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી છે,     

(૨) જો હા, તો અમદાવાદ અને વડોદરા કજલ્ામાાં આવેલા િતલખાનાઓના ઇન્થપેક્શનની િામગીરી જ ેતે કજલ્ાની એસ. પી. સી. 

એ. દ્વારા જાહેરનામુાં પ્રકસદ્ધ િયાિી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ એિપણ વાર િરવામાાં આવી નિી તે હિીિત સાચી છે, 
અને   

(૩) જો હા, તો તેના શા િારણો છે.  
પશુપાલનમાંત્રીશ્રી  :  (૨૨-૦૫-૧૯) 

(૧) હા, જી. 

(૨)  ના, જી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

સોસાયટી ફોર ગપ્રિેન્શન ઓફ કુ્રએલ્ટી ટુ એગનમલ્સનો િાગિધિ અહેિાલો 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૦૭ (૨૦/૦૩/૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત(સાવરિુાં ડલા):  માનનીય પશુપાલનમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર ચાલતી િેટલી એસ. પી. સી. એ. (સોસાયટી ફોર િી કપ્રવેન્શન ઓફ કુ્રએલ્ટી ટુ એનીમલ્સ)તરફિી 

ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વાકર્ષિ અહેવાલો થટેટ એકનમલ વેલફેર બોડષ ને મોિલી આપવામાાં આવ્યા 

નિી, અને  

(૨) તેના શા િારણો છે, તે માટે જવાબદારો સામે શાાં પગલાાં લેવાયા છે ?   

પશુપાલન માંત્રીશ્રી  :  (૨૨-૦૫-૧૯) 

(૧) ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ તમામ કજલ્ાની એસ. પી. સી. એ. દ્વારા વર્ષવાર નાણાાંિીય ખચષ અને બેઠિની કવગતો મોિલી 

આપવામાાં આવે છે.   
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

ગશક્ષણ ગિભાિ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં ખાલી જગ્યાઓ       

અતારાાંકિતઃ ૨૨૫૦ (૨૦/૦૮/૧૮) િેનીબેન ઠાિોર (વાવ):  માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ કશક્ષણ કવભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેિમ િેટલુાં છે,  

(૨) તે પેિી સાંવગષવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
(3) ખાલી જગ્યાઓ પૈિી એિ વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાાંચ વર્ષ િરતાાં વિુ સમયિી િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

(૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યા સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે ?   
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ગશક્ષણમાંત્રીશ્રી  :  (૦૪-૦૫-૧૯) 

(૧)  

ક્રમ સાંિિધ માંજૂર મહેિમ 

૧ વગષ-૧ ૯૮૨ 

૨ વગષ-૨ ૫૫૧૧ 

૩ વગષ-૩ ૫૪૩૫ 

૪ વગષ-૪ ૨૯૭૪ 

(૨)   

સાંિિધ  િુલ ભરાયેલ  િુલ ખાલી  

વગષ-૧ ૪૧૫ ૫૬૭ 

વગષ-૨  ૩૯૭૭ ૧૫૩૪ 

વગષ-૩  ૩૦૩૪ ૨૪૦૧ 

વગષ-૪ ૧૩૫૩ ૧૫૯૩ 

(૩) 

સાંિિધ ખાલી જગ્યાઓ  

 એિ િિધથી િધુ 
સમયથી ખાલી  

ત્રણ િિધથી િધુ 
સમયથી ખાલી 

પાાંચ િિધથી િધુ 
સમયથી ખાલી 

વગષ-૧ ૭૮ ૭૯ ૩૮૬ 

વગષ-૨  ૩૩૪ ૩૧૭ ૭૯૦ 

વગષ-૩  ૭૨૨ ૬૦૯ ૯૯૩ 

વગષ-૪ ૩૧૦ ૪૭૩ ૭૮૫ 

(૪)  જમે બને તેમ જલ્દીિી.  

-------- 

 

રીલાયન્સ પેટર ો, જામનિરન ેજાંિલની જમીનની ફાળિણી       

અતારાાંકિતઃ ૧૦૨૫ (૨૯/૦૬/૧૮) શ્રી ગિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાળીયા):  તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ સભાગૃહમાાં રજુ િયેલ 
તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ : ૨૬૩૬૩(અગ્રતા-૧૦૪)ના અનુસાંિાને માનનીય વનમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રીલાયન્સ પેટર ો લી. કસક્કા, કજ. જામનગરને ૧૮.૩૬૦૫ હેક્ટર જાંગલની જમીનની ફાળવણી િરેલ છે. તે પ્રકત ચો. મી. શા 

ભાવે આપવામાાં આવેલ છે,   

(૨) જાંગલની જમીન આપવાના િારણો શા હતા,  
(૩) આપવામાાં આવેલ જમીનમાાં િયા પ્રિારના િેટલા ઝાડ હતા, અને  
(૪) આપવામાાં આવેલ જમીનના બદલામાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથિકતએ અન્ય થિળે જાંગલ માટે જમીન લેવામાાં આવેલ હતી 

િે િેમ ?  
િનમાંત્રીશ્રી  :  (૦૩-૦૫-૧૯) 

(૧) વન કવથતારની જમીનની ફાળવણી પ્રકત ચો. મી. ના ભાવે િરવામાાં આવતી નિી. પરાંતુ વન સાંરક્ષણ િારા-૧૯૮૦ હેઠળ 
જાંગલની જમીનના કબન જાંગલ ઉપયોગના કિથસામાાં ડાયવટષ  િતી જાંગલની જમીન માટે હેક્ટર દીઠ વળતર વનીિરણ નેટ પ્રેઝન્ટ 

વેલ્યુ (NPV) તેમજ ભારત સરિારશ્રી દ્વારા મુિવામાાં આવતી શરતો અનુસારની રિમો વસૂલ િરવામાાં આવે છે.   
(૨) ઔદ્યોકગિ હેતુ જટેી માટે તિા મરીન ફેસીલીટી માટે ફાળવવામાાં આવેલ છે.  
(૩) ઉક્ત જમીનમાાં િોઇ પ્રિારના ઝાડો આવેલ ન હતા.  
(૪) જાંગલની જમીનના બદલામાાં તા. કજ. જામનગરના મોજ.ે મોટી ખાવડી ગામની ૧.૯૮ હેિ. જમીન લેવામાાં આવેલ છે.    

-------- 
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પાટણ ગજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય ગજલ્લા આરોગ્ય અગધિારીએ લીધલે મુલાિાત  

અતારાાંકિતઃ ૫૦૯૧ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્િપુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા    

િરશે િે.- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પાટણ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િયા તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય 

િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકિિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી,  

(૨) એમાાં મખુ્યત્વે િયા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા, અને  

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

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

(૧) મારહતી નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ કસધ્િપુર ૦ ૦ ૧ ૪ ૫ 

૨ સરથવતી  ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

૩ પાટણ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ સાાંતલપુર  ૦ ૦ ૨ ૪ ૨ 

૫ સમી  ૦ ૦ ૦ ૩ ૨ 

૬ શાંખેશ્વર  ૦ ૧ ૨ ૧ ૦ 

૭ રાિનપુર  ૦ ૦ ૧ ૦ ૨ 

૮ ચાણથમા  ૦ ૨ ૬ ૨ ૧ 

૯ હારીજ  ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

 િુલ ૦ ૪ ૧૩ ૧૬ ૧૩ 

 (૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાિન-સુકવિા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલા હતા. 
 (૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાિ િરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

અરિલ્લી ગજલ્લામાાં સામકુહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય ગજલ્લા આરોગ્ય અગધિારીએ લીધેલ મુલાિાત       

અતારાાંકિતઃ ૫૦૯૭ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી રાજને્રગસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અરવલ્ી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િયા તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય 

િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકિિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી,  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે િયા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા, અને  

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

PC1
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) :  (૨૫-૦૪-૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ મોડાસા  

 

કજલ્ો નવો 

િયેલ છે. 

 

૩ ૧ ૨ 

૨ બાયડ  ૭ ૫ ૯ 

૩ ભીલોડા ૩ ૬ ૫ 

૪ િનસુરા  ૪ ૪ ૭ 

૫ માલપુર  ૨ ૭ ૪ 

૬ મેઘરજ  ૨ ૪ ૩ 

 િુલ ૨૧ ૨૭ ૩૦ 

 (૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાિન-સુકવિા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા. 
 (૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાિ િરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
સુરેન્રનિર ગજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય ગજલ્લા આરોગ્ય અગધિારીએ લીધેલ મુલાિાત       

અતારાાંકિતઃ ૫૧૩૩ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટેલ (લીંમડી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય)              
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરેન્રનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િયા તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય 
િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકિિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી,  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે િયા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા, અને  
(૩) તે પૈિી િેટલા પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવામાાં આવ્યુાં છે ?  
નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) :  (૨૫-૦૪-૧૯) 
(૧) મારહતી નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ ચુડા ૨ ૬ ૫ ૪ ૩ 

૨ ચોટીલા  ૨ ૩ ૪ ૪ ૩ 
૩ મુળી ૧ ૪ ૩ ૬ ૩ 
૪ હળવદ  ૧ ૨ ૩ ૦ ૦ 
૫ પાટડી  ૨ ૪ ૪ ૧૧ ૬ 
૬ લખતર  ૨ ૩ ૪ ૫ ૩ 
૭ વઢવણ  ૧ ૪ ૩ ૪ ૪ 
૮ લીંમડી  ૨ ૪ ૫ ૬ ૪ 
૯ િાન  ૧ ૩ ૪ ૩ ૫ 

૧૦ ધ્ાાંગધ્ા  ૧ ૬ ૩ ૫ ૩ 
૧૧ સાયલા  ૧ ૩ ૩ ૩ ૩ 

 િુલ ૧૬ ૪૨ ૪૧ ૫૧ ૩૭ 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાિન-સુકવિા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા. 
(૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાિ િરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
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આણાંદ ગજલ્લામાાં સામકુહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય ગજલ્લા આરોગ્ય અગધિારીએ લીધેલ મુલાિાત  

અતારાાંકિતઃ ૫૧૯૮ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર આણાંદ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િયા તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય 

િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકિિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી,  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે િયા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા, અને  

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) :  (૨૯-૪-૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ આાંિલાવ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૨ આણાંદ  ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૩ ઉમરેઠ  ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૪ ખાંભાત  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ તારાપુર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ બોરસદ  ૦ ૧ ૧ ૦ ૨ 

૭ પેટલાદ  ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૮ સોજીત્રા  ૦ ૧ ૦ ૦ ૩ 

 િુલ ૦ ૪ ૪ ૧ ૬ 

 (૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાિન-સુકવિા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા. 
 (૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાિ િરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
દાહોદ ગજલ્લામાાં સામકુહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય ગજલ્લા આરોગ્ય અગધિારીએ લીધેલ મુલાિાત  

અતારાાંકિતઃ ૫૨૧૪ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રીમગત ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય)              
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િયા તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય 
િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકિિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી,  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે િયા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા, અને  

(૩) તે પૈિી િેટલા પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવામાાં આવ્યુાં છે ?  
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) :  (૨૯-૪-૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ દાહોદ ૩ ૩ ૬ ૫ ૧ 

૨ દેવગઢ બારીયા ૩ ૪ ૩ ૪ ૦ 

૩ િાનપુર  ૫ ૨ ૫ ૪ ૨ 

૪ ફતેપુરા  ૯ ૬ ૫ ૬ ૪ 

૫ ગરબાડા  ૫ ૩ ૨ ૩ ૨ 

૬ લીમખેડા  ૬ ૧૩ ૧૨ ૫ ૨ 

૭ ઝાલોદ  ૧૦ ૧૨ ૧૫ ૧૧ ૧૦ 

૮ સાંજલેી  ૦ ૦ ૨ ૨ ૧ 

 િુલ ૪૧ ૪૩ ૫૦ ૪૦ ૨૨ 

 (૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાિન-સુકવિા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદભવેલ હતા. 
 (૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાિ િરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
ભરૂચ ગજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય ગજલ્લા આરોગ્ય અગધિારીએ લીધેલ મુલાિાત  

અતારાાંકિતઃ ૫૨૩૪ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ભરૂચ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િયા તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય 
િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકિિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી,  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે િયા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા, અને  
(૩) તે પૈિી િેટલા પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવામાાં આવ્યુાં છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) :  (૨૯-૪-૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ જાંબુસર ૩ ૨ ૪ ૪ ૬ 

૨ નેત્રગ   ૬ ૫ ૭ ૩ ૨ 

૩ વાલીયા  ૫ ૧૦ ૧૦ ૧૨ ૧૩ 

૪ ઝઘડીયા ૮ ૧૨ ૬ ૪ ૦ 

૫ ભરૂચ  ૪ ૯ ૩ ૫ ૨ 

૬ હાાંસોટ  ૬ ૧૮ ૨૬ ૨૦ ૨૨ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

૭ વાગરા  ૧ ૦ ૨ ૦ ૫ 

૮ આમોદ  ૦ ૨ ૧ ૩ ૨ 

૯ અાંિલેશ્વર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ 

 િુલ ૩૩ ૫૮ ૫૯ ૫૧ ૫૪ 

 (૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાિન-સુકવિા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદભવેલ હતા. 

 (૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાિ િરવામાાં આવેલ છે.  
--------- 

સુરત ગજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય ગજલ્લા આરોગ્ય અગધિારીએ લીધેલ મુલાિાત  

અતારાાંકિતઃ ૫૨૩૭ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િયા તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય 

િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકિિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી,  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે િયા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા, અને  
(૩) તે પૈિી િેટલા પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવામાાં આવ્યુાં છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) :  (૨૯-૪-૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ ઓલપાડ  ૦ ૦ ૫ ૨ ૧ 

૨ મહુવા  ૦ ૦ ૪ ૨ ૨ 

૩ ઉમરપાડા ૦ ૦ ૨ ૦ ૧ 

૪ પલસાણા  ૦ ૦ ૧ ૬ ૨ 

૫ બારડોલી  ૦ ૦ ૩ ૩ ૨ 

૬ િામરેજ  ૦ ૦ ૨ ૧ ૦ 

૭ માાંગરોળ  ૦ ૦ ૧ ૦ ૨ 

૮ ચોયાષસી  ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ ૦ ૦ ૧૯ ૧૪ ૧૧ 

 (૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાિન-સુકવિા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદ્ ભવેલ હતા. 
 (૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાિ િરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

PC1
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રાજ્યમાાં રહેણાાંક અને વ્યાપારરક હેતુ માટેના ગેરકાયદેસર બહુમાળી બબલ્ડીંગ બનાવવા બાબત   

અતારાાંકિતઃ ૪૫૦૨ (૨૧/૦૧/૧૯) ડૉ. સી. જી. ચાવડા (ગાાંધીનગર  ઉત્તર): માનનીય  મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ)  જણાવવા  િૃપા  િરશ ે

િે.- 
(૧) બેઝમેન્ટ/રોલેર/ટેરેસ વેચાણ િરતા કબલ્ડર/પ્રમોટસસ કવરુદ્ધ છેતરપીંડી અને બોગસ દસ્તાવેજના ગુના દાખલ િરવા બાબતના 

પોલીસ મહાકનદેશિ અને મુખ્ય  પોલીસ અકધિારીની િચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગરના તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૧ની યાદી 

અન્વયે કજલ્લામાાં રહેણાાંિ અને વ્યાપારરિ હેતુ માટેના ગેરિાયદેસર બહુમાળી કબલ્ડીંગો બનાવનાર અને વેચનાર િેટલા ઇસમો 

સામે પગલાાં લેવા માટે તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્િકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્સમાાં વર્સવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી રજુઆતો મળી,    

(૨) ઉક્ત મળેલ રજુઆતો અન્વયે ગેરિાયદેસર બહુમાળી કબલ્ડીંગો બનાવનાર અને વેચનાર ઇસમો સામે શી િાયસવાહી િરવામાાં 

આવી, અને  
(૩) આવા બહુમાળી કબલ્ડીંગો બનાવીને વેચવાની પરમીશન આપનાર િે ન રોિનાર સાંબાંકધત અકધિારીઓ સામે શી િાયસવાહી 

િરવામાાં આવી ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) :  (૨૯-૪-૧૯) 

(૧) એિપણ નહી. 
(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્િત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્િત િતો નિી. 

--------- 
બનાસકાાંઠા અને સાબરકાાંઠા બિલ્લામાાં ગેરકાયદે ચાલી રહેલ મીટ/ફીશ શોપ    

અતારાાંકિતઃ ૫૬૪૧ (૩૧/૦૩/૧૯) શ્રી મહેશકુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તા.૩૧મી ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ની કસ્િકતએ િેટલી ગેરિાયદે મીટ શોપ-ફીશ શોપ અને 

ચીિન શોપ ચાલી રહી છે, અને  
(૨) ઉક્ત ગેરિાયદે ચાલતી શોપને બાંધ િરવા ઉક્ત કસ્િકતએ શી િાયસવાહી િરવામાાં આવી છે ?  
મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) :   

(૧) ૪૫ 
(૨) નોટીસ આપેલ છે.  

--------- 

કચ્છ બિલ્લામાાં ખત્રી તળાવ નજીક મળેલ ગાયના કાં કાલો બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૫૬૯૪ (૧૮/૦૩/૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
(૧) િચ્છ કજલ્લાના ભૂજિી ૮ કિ. મી. દૂર આવેલા ખત્રી તળાવ નજીિ ડુાં ગરાળ કવસ્તારમાાં તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૯ની કસ્િકતએ ૭ 

રદવસમાાં આશરે ૩૦૦િી વધારે મૃત્યુ પામેલી ગાયો તિા તેના િાં િાલો મળી આવ્યા હતા તે હિીિતિી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, 

અને    
(૨) જો હા, તો જવાબદારો સામે શી િાયસવાહી િરવામાાં આવી ?  
મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) :   

(૧) હા જી.  
(૨) આ જગ્યા પાંચાયત તરફિી િુદરતી રીતે મૃત્યુ પામેલ ઢોરો દાટવા માટે નક્કી િરવામાાં આવેલ હોય જવાબદારો સામે િાયસવાહી 

િરવાનો પ્રશ્ન ઉપકસ્િત િતો નિી.  

--------- 
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અરવલ્લી બિલ્લામાાં રેતી તેમિ ગૌણ ખબનિના પરવાના  

અતારાાંકિતઃ ૪૬૬૨ (૦૪/૦૧/૧૯) શ્રી રાિને્દ્રબસાંહ ઠાકોર (મોડાસા):  માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અને ખકનજ)   જણાવવા  
િૃપા  િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્િકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્સમાાં અરવલ્લી કજલ્લામાાં રેતી તેમજ ગૌણ ખકનજ માટેના િુલ િેટલા પરવાના 

આપ્યા,  

(૨)  આ લીઝ ધારિો તેઓને ફાળવવામાાં આવેલ લીઝ ઉપરાાંતની જગ્યામાાં ખોદિામ િરતા હોવાના િેટલા કિસ્સાઓ સરિારને ધ્યાને 

આવ્યા, 

(૩) આવા િસુરદાર સામે સરિારે  શી િાયસવાહી િરી, અને  

(૪) ઉક્ત કસ્િકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્સમાાં આવા લીઝ ધારિો પાસેિી રોયલ્ટીની કજલ્લાવાર િેટલી આવિ િઈ ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખબનિ): (૨૭/૨/૧૯) 

(૧) શૂન્ય. 
(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્િત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્િત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકસ્િત િતો નિી. 

-------- 

વાયબ્રન્દ્ટ સબમટ-૨૦૧૩માાં થયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકીના પ્રોિકે્ટ બાબત 

અતારાાંકિતઃ  ૪૬૮૩ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી ગ્યાસુરિન  શેખ (દરરયાપુર) :  માનનીય  નાગરરિ  ઉડ્ડયનમાંત્રીશ્રી જણાવવા  િૃપા  િરશે 

િે.—  

(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેસ્ટસસ સમીટ-૨૦૧૩માાં કસકવલ એકવએશન ક્ષેત્રે ૧૦ એમ. ઓ. યુ./પ્રોજકે્ટની સાંખ્યા િયેલી હતી,  ત ે

પૈિી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની કસ્િકતએ િેટલા પ્રોજકે્ટ ઉત્પાદનમાાં ગયા, અને  

(૨) ૧૦ એમ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ટ પૈિી ઉક્ત કસ્િકતએ પ્રોજકે્ટ સ્િાપવા િોના દ્વારા િોઈ િાયસવાહી િરવામાાં આવી નિી અને 

એમ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ટ પડતા મુિવામાાં આવ્યા તેના િારણો શા છે ? 

નાગરરક ઉડ્ડયનમાંત્રીશ્રી : (૨૯/૪/૧૯) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) એવીએશન કે્ષત્રે  ઉદ્દભવતા ટેિકનિલ િારણો, ખાનગી જમીન સાંપાદનનાાં િારણો, મૂડી રોિાણના િારણો કવગેરે િારણોને લીધે 

એમ.ઓ.યુ. રદ િયેલ છે.  

-------- 
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પોરબાંદર ગજલ્લામાાં રેતી તેમજ િૌણ ખગનજના પરિાના  

અતારાાંકિતઃ ૪૬૯૭ (૦૪/૦૧/૧૯) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી):  માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખકનજ)   જણાવવા  
િૃપા  િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં પોરબાંદર કજલ્ામાાં રેતી તેમજ ગૌણ ખકનજ માટેના િુલ િેટલા પરવાના 

આપ્યા,  

(૨)  આ લીઝ િારિો તેઓને ફાળવવામાાં આવેલ લીઝ ઉપરાાંતની જગ્યામાાં ખોદિામ િરતા હોવાના િેટલા કિથસાઓ સરિારને ધ્યાને 

આવ્યા, 

(૩) આવા િસુરદાર સામે સરિારે શી િાયષવાહી િરી, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં આવા લીઝ િારિો પાસેિી રોયલ્ટીની કજલ્ાવાર િેટલી આવિ િઈ ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખગનજ): (૨૭/૨/૧૯) 

(૧) શૂન્ય. 
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજિોટ ગજલ્લામાાં રેતી તેમજ િૌણ ખગનજના પરિાના  

અતારાાંકિતઃ ૪૭૦૯ (૦૪/૦૧/૧૯) શ્રી લગલત િસોયા (િોરાજી): માનનીય  મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખકનજ)  જણાવવા   િૃપા   
િરશે િે.—  

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજિોટ કજલ્ામાાં રેતી તેમજ ગૌણ ખકનજ માટેના િુલ િેટલા પરવાના 

આપ્યા,  

(૨)  આ લીઝ િારિો તેઓને ફાળવવામાાં આવેલ લીઝ ઉપરાાંતની જગ્યામાાં ખોદિામ િરતા હોવાના િેટલા કિથસાઓ સરિારને ધ્યાને 

આવ્યા, 

(૩) આવા િસુરદાર સામે સરિાર શી િાયષવાહી િરી, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં આવા લીઝ િારિો પાસેિી રોયલ્ટીની કજલ્ાવાર િેટલી આવિ િઈ ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખગનજ): (૨૭/૨/૧૯) 

(૧) શૂન્ય. 
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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અરિલ્લી ગજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખગનજ સાંબાંગધત કિ્સા 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૬૦ (૦૭/૦૧/૧૯) શ્રી રાજને્રગસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ -ખકનજ)   જણાવવા  િૃપા  
િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં અરવલ્ી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના ઈ-રોયલ્ટી પાવતી 

આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ  િેટલી ટર ીપો 

પિડવામાાં આવી છે,  

(૨)  ઉક્ત કથિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા પગલાાં 

ભરવામાાં આવ્યા, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવ્યો ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખગનજ): (૨૮/૨/૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવ્હિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે. જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયષક્ષેત્રમાાં આવતા ન હોઈ 

િોઈ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ નિી.  
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

બોટાદ ગજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખગનજ સાંબાંગધત કિ્સા  

અતારાાંકિતઃ ૪૮૯૬ (૦૭/૦૧/૧૯) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ -  ખકનજ) જણાવવા  
િૃપા  િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં બોટાદ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના ઈ-રોયલ્ટી પાવતી 

આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ  િેટલી ટર ીપો 

પિડવામાાં આવી છે,  

(૨)  ઉક્ત કથિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા પગલાાં 

ભરવામાાં આવ્યા, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવ્યો ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખગનજ): (૨૮/૨/૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવ્હિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે. જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયષક્ષેત્રમાાં આવતા ન હોઈ 

િોઈ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ નિી.  
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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રાજિોટ ગજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખગનજ સાંબાંગધત કિ્સા 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૦૫ (૦૭/૦૧/૧૯) શ્રી લગલત િસોયા (િોરાજી): માનનીય  મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખકનજ) જણાવવા  િૃપા   
િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજિોટ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના ઈ-રોયલ્ટી પાવતી 

આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ  િેટલી ટર ીપો 

પિડવામાાં આવી છે,  

(૨)  ઉક્ત કથિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા પગલાાં 

ભરવામાાં આવ્યા, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવ્યો ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખગનજ): (૨૮/૨/૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવ્હિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે. જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયષક્ષેત્રમાાં આવતા ન હોઈ 

િોઈ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ નિી.  
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

િીર સોમનાથ ગજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખગનજ સાંબાંગધત કિ્સા 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૩૬ (૦૭/૦૧/૧૯) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના):  માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ખાણ - ખકનજ)  જણાવવા  િૃપા  િરશે 
િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં ગીર સોમનાિ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના ઈ-રોયલ્ટી 

પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ  િેટલી 

ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે,  

(૨)  ઉક્ત કથિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા પગલાાં 

ભરવામાાં આવ્યા, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવ્યો ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખગનજ): (૨૮/૨/૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર વ્હીિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયષક્ષેત્રમાાં આવતા ન હોઈ 

િોઈ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ નિી.  
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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િલસાડ ગજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખગનજ સાંબાંગધત કિ્સા 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૦૮ (૦૭/૦૧/૧૯) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા):  માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ખાણ - ખકનજ)   જણાવવા  િૃપા  
િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વલસાડ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના ઈ-રોયલ્ટી પાવતી 

આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ  િેટલી ટર ીપો 

પિડવામાાં આવી છે,  

(૨)  ઉક્ત કથિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા પગલાાં 

ભરવામાાં આવ્યા, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવ્યો ?  

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ખાણ - ખગનજ): (૨૮/૨/૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર વ્હીિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયષક્ષેત્રમાાં આવતા ન હોઈ 

િોઈ િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ નિી.  
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

દેિભૂગમ દ્વારિા ગજલ્લામાાં લીઝોની તપાસ/માપણી  

અતારાાંકિતઃ ૫૫૩૫ (૧૧/૦૨/૧૯) શ્રી ગિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા):  માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખકનજ) જણાવવા  િૃપા  
િરશે િે.—  

(૧) તા. ૩૧ /૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્ામાાં આવેલ આશાપુરા માઈનિેમ કલ. ની િેટલી 

લીઝોની તપાસ, માપણી િરવામાાં આવેલ છે,  

(૨)  ઉક્ત તપાસ/માપણી વખતે િયા પ્રિારની ગેરરીકત સામે આવી, અને  

(૩) તે અન્વયે ક્યારે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ - ખગનજ): (૩૦/૫/૧૯) 

(૧) દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્ામાાં આશાપુરા માઈનિેમ કલ.ના નામની િોઈ લીઝ અકથતત્વ િરાવતી નિી, જિેી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં તપાસ/માપણી િરવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

અને    

(૩)  

-------- 
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ગ્રામ ગિિાસ ક્ષેતે્ર િેન્ર તરફથી મળેલ ગ્રાન્ટ  

અતારાાંકિતઃ ૪૪૮૨ (૨૧/૦૧/૧૯)  શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર):  માનનીય ગ્રામ કવિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.— 

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ ગ્રામ કવિાસ કે્ષત્રે િેન્ર સરિાર તરફિી છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી ગ્રાન્ટ મળી, અને  

(૨)  મળેલ ગ્રાન્ટ અન્વયે કજલ્ાવાર િેટલી રિમ ફાળવી ?  

ગ્રામ ગિિાસમાંત્રીશ્રી: (૧૬/૦૫/૧૯) 

(૧)  તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ ગ્રામ કવિાસ કે્ષત્રે િેન્ર સરિાર તરફિી છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર નીચે મુજબની ગ્રાન્ટ 

મળેલ છે.  

ક્રમ િિધ ફાળિેલ રિમ  
રૂગપયા લાખમાાં  

૧  ૨૦૧૪-૧૫  ૫૮૨૮૩.૫૬  

૨  ૨૦૧૫-૧૬ ૮૭૩૯૮.૭૨ 

૩  ૨૦૧૬-૧૭  ૧૭૪૫૮૬.૭૩  

૪  ૨૦૧૭-૧૮ ૧૯૧૪૬૬.૭૨  

૫  ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૦૦૫.૭૧  

(૨) િકમશનરશ્રી ગ્રામ કવિાસની િચેરી દ્વારા યોજનાિીય ગ્રાન્ટ દરેિ યોજનાનાાં નોડલ એિાઉન્ટમાાં ફાળવવામાાં આવે છે. જિેી 

કજલ્ાવાર ગ્રાન્ટ ફાળવવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

નિસારી ગજલ્લામાાં ગમલિત અને ઝાડ તોડી પાડિા અાંિનેી ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૧૯  (૧૯/૦૭/૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય મહેસૂલમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.—   

(૧) નવસારી કજલ્ામાાં મહારાજા ગાયિવાડ વડોદરાના શાસન દરમ્યાન ખરીદવામાાં આવેલ જમીનના માકલિી હક્કના પુરાવાઓ ન 

હોઈ તેવી જમીનો િોઈપણ જાતની નોટીસ આપ્યા કસવાય િે જાણ િયાષ કસવાય કમલિત અને ઝાડ તોડી પાડવા અાંગેની િેટલી 

ફરીયાદો તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં સરિારને મળી,  અને  

(૨) મળેલ ફરીયાદો અન્વયે સરિારે શાાં પગલાાં લીિા ?  

મહેસૂલમાંત્રીશ્રી:  (૧૭/૫/૧૯) 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં, આવી િોઈ ફરરયાદ મળેલ નિી.   

(૨) ફરીયાદ મળેલ ન હોય પ્રશ્ન નિી.  

-------- 
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મોરબી-િચ્છ  અને રાજિોટ ગજલ્લામાાં પાાંજરાપોળો અન ે્િૈગચ્છિ સાં્થાઓને ઘાસચારા  સબસીડી બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૫૨  (૨૪/૦૧/૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મહેસૂલમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.— 

પ્રશ્ન :   

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા એિ વર્ષમાાં મોરબી-િચ્છ અને રાજિોટ કજલ્ામાાં પાાંજરાપોળો અને થવૈકચ્છિ સાંથિાઓ 

સાંચાકલત િેટલા િેટલ િેમ્પોને િેટલી ઘાસચારા સબસીડી ચૂિવવામાાં આવી,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િઈ સાંથિાઓના ઘાસચારા સબસીડીના કબલના નાણા ચૂિવવામાાં આવ્યા અને િઈ સાંથિાઓને સબસીડીના 

નાણા ચૂિવવાના બાિી છે, અને   

(૩) ઉક્ત બાિી સબસીડી િેટલા સમયમાાં ચૂિવવામાાં આવશે ?  

મહેસૂલમાંત્રીશ્રી:  (૨૧/૦૫/૧૯) 

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ મોરબી અને રાજિોટ કજલ્ામાાં પાાંજરાપોળો અને થવૈકચ્છિ સાંથિાઓને િેટલ િેમ્પ ખોલવાની 

માાંગણી રજુ િયેલ ન હોઈ ઉક્ત કજલ્ાઓમાાં સબસીડી ચૂિવવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  િચ્છ કજલ્ામાાં                                

તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા એિ વર્ષમાાં પાાંજરાપોળો અને થવૈકચ્છિ સાંથિાઓ તરફિી સબસીડી માટેના િોઈ 

ક્લેઈમ્સ રજુ િયેલ ન હોઈ, તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ ઘાસચારા સબસીડી ચૂિવવાનો પ્રશ્ન રહેતો ન હતો.  
(૨) ઉપર ખાંડ-૧ના જવાબની કવગતે મોરબી અને રાજિોટ કજલ્ા પુરતો પ્રશ્ન રહેતો નિી. જ્યારે િચ્છ કજલ્ામાાં પણ ઉક્ત કથિકતએ 

િોઈપણ સાંથિાના રજુ િયેલ ક્લેઈમ્સનુાં ચુિવણાં બાિી ન હતુાં.  

(૩) પ્રશ્ન  રહેતો નિી.  

-------- 

મહેસાણા ગજલ્લામાાં સામાગજિ અને શૈક્ષગણિ રીતે પછાત િિધના ગિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૫૪  (૦૯/૦૧/૧૯) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકિિારરતામાંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં મહેસાણા કજલ્ામાાં સામાકજિ અને શૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગષના ઉચ્ચ 

અભ્યાસ િરતા કવદ્યાિીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર િઈ , 

(૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના શા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતેએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવશે ?      

સામાગજિ ન્યાય અને અગધિાકરતામાંત્રીશ્રી:  (૧૧/૦૩/૧૯) 

(૧) ૨૩૦ અરજીઓ  
(૨) તે પૈિી ૨૦૭ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી જ્યારે ૧૭ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ છે.  

(૩) (૧) લોન દથતાવેજ રજૂ ન િરેલ હોવાિી, 

(૨) NBCFDC નવી રદલ્હીની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ષ હોવાિી  

 (૩) ટિાવારી ઓછી હોવાિી 

(૪) કનયમોનુસાર દથતાવેજોની ચિાસણી પૂણષ િયેિી  

 --------  

PC1
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અરિલ્લી ગજલ્લામાાં સામાગજિ અને શકૈ્ષગણિ રીતે પછાત િિધના ગિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૫૯ (૦૯/૦૧/૧૯) શ્રી રાજને્રગસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકિિારરતામાંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં અરવલ્ી કજલ્ામાાં સામાકજિ અને શૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગષના ઉચ્ચ 

અભ્યાસ િરતા કવદ્યાિીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર િઈ, 

(૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના શા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતેએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવશે ?      

સામાગજિ ન્યાય અને અગધિાકરતામાંત્રીશ્રી:  (૧૧/૦૩/૧૯) 

(૧) ૭૦   

 

(૩) (૧) NBCFDCની ગાઈડલાઈન્સ મુજબ અમાન્ય િોર્ષ હોવાિી, 

 (૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાિી, 

(૪) કનયમાનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણષ િયેિી  

-------- 

મોરબી ગજલ્લામાાં સામાગજિ અને શકૈ્ષગણિ રીતે પછાત િિધના ગિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૯૭ (૦૯/૦૧/૧૯) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકિિારરતામાંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં મોરબી કજલ્ામાાં સામાકજિ અને શૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગષના ઉચ્ચ 

અભ્યાસ િરતા કવદ્યાિીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર િઈ, 

(૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના શા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતેએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવશે ?      

સામાગજિ ન્યાય અને અગધિાકરતામાંત્રીશ્રી:  (૧૧/૦૩/૧૯) 

(૧) ૩૩   
માંજૂર અરજી  નામાંજૂર અરજી  

૨૮ ૦૫  

 

(૩) (૧) લોન દથતાવેજ રજૂ ન િરેલ હોવાિી, 

 (૨) ટિાવારી ઓછી હોવાિી  

 (૩) અરજદાર અન્ય જ્ઞાકતનો હોવાિી   

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત  િતો નિી.  

-------- 

(૨) માંજૂર અરજી  નામાંજૂર અરજી  

૬૫ ૦૩  
 

(૨) 
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પોરબાંદર ગજલ્લામાાં સામાગજિ અને શકૈ્ષગણિ રીતે પછાત િિધના ગિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૦૬ (૦૯/૦૧/૧૯) શ્રી લગલત િસોયા (િોરાજી): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકિિારરતામાંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં પોરબાંદર કજલ્ામાાં સામાકજિ અને શૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગષના ઉચ્ચ 

અભ્યાસ િરતા કવદ્યાિીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર િઈ, 

(૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના શા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતેએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવશે ?      

સામાગજિ ન્યાય અને અગધિાકરતામાંત્રીશ્રી:  (૧૧/૦૩/૧૯) 

(૧) ૧૯   
માંજૂર અરજી  નામાંજૂર અરજી  

૧૬ ૦૨  

(૩) NBCFDCની ગાઈડલાઈન્સ  મુજબ અમાન્ય િોર્ષ હોવાિી, 

(૪) કનયમાનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણષ િયેિી 

-------- 

દેિભૂગમ દ્વારિા ગજલ્લામાાં સામાગજિ અને શૈક્ષગણિ રીતે પછાત િિધના ગિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૧૭ (૦૯/૦૧/૧૯) શ્રી ગિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકિિારરતામાંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્ામાાં સામાકજિ અને શૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગષના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાિીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર િઈ, 

(૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના શા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતેએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવશે ?      

સામાગજિ ન્યાય અને અગધિાકરતામાંત્રીશ્રી:  (૧૧/૦૩/૧૯) 

(૧) ૫૫ અરજીઓ   
(૨) ૫૧ અરજીઓ માંજૂર, ૪- અરજીઓ નામાંજૂર 

(૩) િોર્ષ અમાન્ય હોવાિી,  

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

(૨) 
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જિાહર નહેરૂ નેશનલ અબધન કરન્યુઅલ ગમશન હેઠળ આિાસો   

અતારાાંકિતઃ ૪૨૯૬ (તા. ૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી ગશિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.—   

 (૧) જવાહર નહેરૂ નેશનલ અબષન રરન્યુઅલ કમશન હેઠળ આવાસો બાાંિવા માટે િેન્ર સરિાર તરફિી તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની 

કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી રિમ મળી, અને  

(૨) ઉક્ત સમયગાળા દરકમયાન ફાળવવામાાં આવેલ રિમમાાંિી િયા શહેરમાાં િેટલા આવાસો બાાંિવામાાં આવ્યા ?      

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગિિાસ):  (૧૪/૦૫/૧૯) 

(૧) જવાહર નહેરૂ નેશનલ અબષન રરન્યુઅલ કમશન હેઠળ ગરીબોના આવાસો બાાંિવા માટે િેન્ર સરિાર તરફિી તારીખ 

૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી રિમ મળી તેની કવગત નીચે મુજબ છે. 

િિધ શહેરી િરીબોના આિાસો બાાંધિા માટે િેન્ર સરિાર તરફથી મળેલ રિમ (` િરોડમાાં) 

બી. એસ. યુ. પી. આઈ. એચ. એસ. ડી. પી. 

૨૦૧૩-૧૪ ૧૧૪.૩૪ ૨૮.૦૬ 

૨૦૧૪-૧૫ ૯૦.૩૯ ૧૮.૮૬ 

૨૦૧૫-૧૬ ૦.૦૦ ૪૫.૬૮ 

૨૦૧૬-૧૭ ૫.૨૮ ૦૦.૦૦ 

૨૦૧૭-૧૮ િોઈ રિમ મળી નિી િોઈ રિમ મળી નિી 

૩૦/૦૯/૨૦૧૮ સુિી િોઈ રિમ મળી નિી િોઈ રિમ મળી નિી 

(૨) ઉક્ત સમયગાળા દરકમયાન ફાળવવામાાં આવેલ રિમમાાંિી શહેર પ્રમાણે બાાંિવામાાં આવેલ આવાસોની કવગત આ સાિે સામેલ 

પત્રિ -૧ મુજબ છે. 

પત્રિ નાં. – ૧ 

યુ. એલ. બી. નુાં નામ આિાસ પ્રોજકે્ટ નુાં નામ ફાળિિામાાં આિેલ ગ્રાાંટનાાં શહેરોમાાં 

આિાસો બાાંધિામાાં આવ્યાની (સાંખ્યા) 

અમદાવાદ મ્યુ. િોપોરેશન BSUP- ૧૧૮૪  ૧૧૮૪ 

સુરત મ્યુ. િોપોરેશન BSUP ૬૫૭૪ 

રાજિોટ મ્યુ. િોપોરેશન બી. એસ. યુ. પી. -૩  ૭૭૬ 

વડોદરા મ્યુ. િોપોરેશન બી. એસ. યુ. પી. -૨,૩,૪,૫,    ૭૩૪૫ 

પોરબાંદર  બી. એસ. યુ. પી. ૨૪૪૮ 

આણાંદ  I.H.S.D.P. ૩૦૮ 

લીંબડી I.H.S.D.P. ૧૯૨ 

િડી I.H.S.D.P. ૬૬૪ 

પાટણ I.H.S.D.P. ૨૪૦ 

મહુવા I.H.S.D.P. *૩૬૮ 

ગોંડલ I.H.S.D.P. ૫૨૫ 

સોનગઢ I.H.S.D.P. ૫૬૦ 

સાંતરામપુર I.H.S.D.P. ૨૭૨* 

િુતીયાણા I.H.S.D.P. ૫૬૮* 

િરજણ I.H.S.D.P. ૫૧૨ 

પ્રાાંકતજ I.H.S.D.P. ૩૪૪ 

દહેગામ I.H.S.D.P. ૨૫૬ 

ઉના I.H.S.D.P. ૧૦૦૮ 
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યુ. એલ. બી. નુાં નામ આિાસ પ્રોજકે્ટ નુાં નામ ફાળિિામાાં આિેલ ગ્રાાંટનાાં શહેરોમાાં 

આિાસો બાાંધિામાાં આવ્યાની (સાંખ્યા) 

વેરાવળ I.H.S.D.P. ૯૬૦ 

હળવદ I.H.S.D.P. ૬૦૮ 

બગસરા I.H.S.D.P. ૧૮૮ 

િોડીનાર  I.H.S.D.P. ૫૧૨ 

આાંિલાવ  I.H.S.D.P. ૧૬૮+૧૬૮* 

બોરીયાવી I.H.S.D.P. ૪૧૬ 

ચોટીલા I.H.S.D.P. ૨૪૦ 

દાહોદ I.H.S.D.P. ૪૮૦ 

હાલોલ I.H.S.D.P. ૭૩ 

પાદરા I.H.S.D.P. ૧૬૮ 

મોરબી I.H.S.D.P. ૪૦૦+૬૦૮* 

નવસારી I.H.S.D.P. ૨૫૬ 

----------- 

“અમદાિાદ-િાાંધીનિર મેટર ો રેલ પ્રોજકે્ટની િામિીરી” 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૮૧ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી કહાંમતગસાંહ પટેલ (બાપુનગર):  માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) જણાવવા  િૃપા 
િરશે િે.—   

(૧) અમદાવાદ-ગાાંિીનગર મેટર ો રેલ પ્રોજકે્ટની િામગીરી અન્વયે પ્રિમ તબક્કાનુાં િામ સને-૨૦૧૮ સિુી પૂણષ િરવાનુાં આયોજન 

હતુાં તે િામગીરી તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની કથિકતએ િયા તબકે્ક છે,   

(૨) ઉક્ત પ્રિમ તબક્કાની િામગીરી િયા તબકે્ક છે, અને  

(૩) પ્રિમ તબક્કાની િામગીરી ક્યાાં સુિીમાાં પૂણષ િનાર છે અને રેલ ક્યાાં સુિીમાાં િાયષરત િરવાનુાં આયોજન છે ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગિિાસ) :   

(૧) તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની કથિકતએ પ્રિમ તબક્કાના બાાંિિામની િામગીરી ચાલી રહી છે. જ ેઅન્વયે પ્રિમ  

(૨)    તબક્કાની િામગીરીમાાં વસ્ત્રાલિી એપેરલ પાિષ  સુિીની િામગીરી પૂણષ િયેલ છે.  

(૩) પ્રિમ તબક્કાની િામગીરી જુલાઇ ૨૦૨૦ સુિીમાાં પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે.  

-------- 

“અમદાિાદ-િાાંધીનિર મેટર ો રેલ પ્રોજકે્ટની િામિીરી” 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૯૦ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા):  માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) જણાવવા  િૃપા 

િરશે િે.—   

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ-ગાાંિીનગર મેટર ો રેલ પ્રોજકે્ટ  િયા તબકે્ક છે,  

(૨) આ પ્રોજકે્ટ ક્યાાં સુિીમાાં પણૂષ િવાનો છે, અને  

(૩) આ પ્રોજકે્ટ પાછળ ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં િુલ િેટલો ખચષ િરવામાાં આવ્યો ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગિિાસ) : (૧૪/૦૫/૧૯)   

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મેટર ો રેલ પ્રોજકે્ટ બાાંિિામ ચાલુ છે.  

(૨)    પ્રિમ તબક્કા (ફેઝ-૧)નુાં બાાંિિામ જુલાઇ, ૨૦૨૦ સુિીમાાં પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે.   

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં (તા.૧/૧૦/૨૦૧૩ િી તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮) ` ૪૨૨૮.૮૬ િરોડનો ખચષ િરવામાાં 
આવેલ છે.  

-------- 

PC1
Typewritten Text
±õÇ-2009-6



22 
 

અમરેલી ગજલ્લામાાં જિાહરલાલ નહેરૂ શહેરી ગિિાસ ગમશન હેઠળ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૧૭ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા):  માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) જણાવવા  િૃપા િરશે 
િે.—   

(૧) જવાહરલાલ નહેરૂ શહેરી કવિાસ કમશન હેઠળ અમરેલી કજલ્ામાાં િઇ િઇ નગરપાકલિાને તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની કથિકતએ 

િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવાની બાિી છે,  

(૨) તે ન ફાળવવાના શા િારણો છે, અને  

(૩) તે ક્યારે ફાળવવામાાં આવનાર છે ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગિિાસ) : (૦૧/૦૬/૧૯)   

(૧) જવાહરલાલ નહેરૂ શહેરી કવિાસ કમશન હેઠળ અમરેલી કજલ્ાની તમામ નગરપાકલિાઓને તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની કથિકતએ 

મળવાપાત્ર તમામ ગ્રાન્ટની ફાળવણી િરી આપવામાાં આવેલ છે તિા િોઇ ગ્રાન્ટ ફાળવવાની બાિી નિી.  

(૨)    પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩)    પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

બનાસિાાંઠા ગજલ્લામાાં જિાહરલાલ નહેરૂ શહેરી ગિિાસ ગમશન હેઠળ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૩૦ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર):  માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) જણાવવા  િૃપા 
િરશે િે.—   

(૧) જવાહરલાલ નહેરૂ શહેરી કવિાસ કમશન હેઠળ બનાસિાાંઠા કજલ્ામાાં િઇ િઇ નગરપાકલિાને તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની કથિકતએ 

િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવાની બાિી છે,  

(૨) તે ન ફાળવવાના શા િારણો છે, અને  

(૩) તે ક્યારે ફાળવવામાાં આવનાર છે ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગિિાસ) : (૦૧/૦૬/૧૯)   

(૧) જવાહરલાલ નહેરૂ શહેરી કવિાસ કમશન હેઠળ બનાસિાાંઠા કજલ્ાની તમામ નગરપાકલિાઓને તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની કથિકતએ 

મળવાપાત્ર તમામ ગ્રાન્ટની ફાળવણી િરી આપવામાાં આવેલ છે તિા િોઇ ગ્રાન્ટ ફાળવવાની બાિી નિી.  

(૨)    પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩)    પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 
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“મેટર ો ટરે નની િામિીરીથી અસરગ્ર્ત પકરિારો માટે િૈિગલ્પિ િસિાટ” 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૪૬ (૨૧/૦૧/૧૯) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ):  માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) જણાવવા  િૃપા 

િરશે િે.—   

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા બે વર્ષમાાં અમદાવાદ શહેરમાાં મેટર ો ટરે નની િામગીરીના અનુસાંિાને િેટલા પરરવારો 

અસરગ્રથત બન્યા છે ?  

(૨) ઉક્ત અસરગ્રથત પરરવારો માટે રાજ્ય સરિાર દ્વારા વૈિકલ્પિ વસવાટ માટે શુાં િાયષવાહી િરી, અને  

(૩) ઉક્ત બાબતે િુલ િેટલો ખચષ િયો ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગિિાસ) : (૧૪/૦૫/૧૯)   

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૧૮ની કથિકતએ િુલ ૫૫૪ પરરવાર અસરગ્રથત બન્યા છે.  

(૨)    તે પૈિી ૪૫૦ પરરવારોને EWS ઘર તિા ૧૦૪ પરરવારોને વળતર આપેલ છે.  

(૩)    ઉક્ત બાબતે િુલ ખચષ `  ૪૫.૦૮ િરોડ િયેલ છે.  

-------- 

અમરેલી અને ભાિનિર ગજલ્લામાાં િેરિાયદે ચાલી રહેલ મીટ/ફીશ શોપ 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૩૫ (૧૧/૦૨/૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ)  જણાવવા  િૃપા   

િરશે િે.- 

(૧) અમરેલી અને ભાવનગર કજલ્ામાાં તા.૩૧મી ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ િેટલી ગેરિાયદે મીટ શોપ, ફીશ શોપ અને ચીિન 

શોપ ચાલી રહી છે, અને  

(૨) ઉક્ત ચાલતી શોપ્સને બાંિ િરવા ઉક્ત કથિકતએ શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી છે ?  
માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગિિાસ) :   

(૧) અમરેલી અને ભાવનગર કજલ્ામાાં તિા ભાવનગર મહાનગરપાકલિા કવથતારમાાં તા.૩૧મી ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ 

ગેરિાયદે મીટ શોપ, ફીશ શોપ અને ચીિન શોપ ચાલુ નિી.  

(૨) ગેરિાયદે મીટ શોપ, ફીશ શોપ અને ચીિન શોપ ચાલતી ન હોવાિી િાયષવાહી િરવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

--------- 

પાટણ અને િચ્છ ગજલ્લામાાં િેરિાયદે ચાલી રહેલ મીટ/ફીશ શોપ 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૪૫ (૧૧/૦૨/૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય  મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ)  જણાવવા  િૃપા     

િરશે િે.- 

(૧) પાટણ અને િચ્છ  કજલ્ામાાં તા.૩૧મી ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ િેટલી ગેરિાયદે મીટ શોપ, ફીશ શોપ અને ચીિન શોપ 

ચાલી રહી છે, અને  

(૨) ઉક્ત ચાલતી શોપને બાંિ િરવા ઉક્ત કથિકતએ શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી છે ?  
મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગિિાસ) :   

(૧) પાટણ અને િચ્છ  કજલ્ામાાં તા. ૩૧મી ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ની કથિકતએ ૬૯ ગેરિાયદે મીટ/ફીશ અને ચીિન શોપ ચાલુ છે.  
(૨) ઉક્ત ગેરિાયદે ચાલતી શોપ પૈિી ૧૨ શોપને દૂર િરવામાાં આવેલ છે. બાિી રહેતી શોપને નોટીસ આપવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
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પાલનપુર ખાતે રમતિમતના મેદાન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૬૦ (૧૧/૦૨/૧૯) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય રમતગમતમાંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) જણાવવા િૃપા     
િરશે િે.- 
(૧) બનાસિાાંઠાના મુખ્ય મિિ પાલનપુર ખાતે ખેલિુદ અને રમતગમત માટે તા.૧૫/૧/૨૦૧૯ની કથિકતએ સુકવિાયુક્ત િોઇ 

રમતગમતનુાં મેદાન નિી તે ફરરયાદિી રાજ્ય સરિાર વાિેફ છે િે િેમ,  
(૨) જો હા તો ઉક્ત ફરરયાદના ઉિેલ માટે આ સુકવિા ઉભી િરવા ઉપરોક્ત કથિકતએ બે વર્ષમાાં િેટલી માગણી રાજ્ય સરિારને મળી, 

અને  
(૩) ઉક્ત કથિકતએ સરિારે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી છે ?  
રમતિમતમાંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) :  (૦૨/૦૫/૧૯)   
(૧) બનાસિાાંઠાના મુખ્ય મિિ પાલનપુર ખાતે ખેલિૂદ અને રમતગમત માટે તા. ૧૫/૧/૨૦૧૯ની કથિકતએ પાલનપુર ખાતે 

થપોટષસ િોમ્પ્લેક્ષમાાં નીચે સુકવિાયુક્ત મેદાનો િાયષરત છે. (૧) િબડ્ડી (૨) ખોખો (૩) વોલીબોલ  
(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  
(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

--------- 

રાજ્યની િીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા  
અતારાાંકિતઃ ૪૭૮૯ (૧૫/૦૩/૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય ઉજાષમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યની િુલ થિાકપત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા િેટલી છે, 
(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં િેટલો વિારો િરવામાાં આવ્યો, અને  
(૩) આગામી પાાંચ વર્ષમાાં િેટલો વિારો િરવાનુાં આયોજન છે ?   
ઉજાધમાંત્રીશ્રી : (૦૩/૦૫/૧૯)  

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની  કથિકતએ રાજ્યની િુલ થિાકપત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા ૨૬,૯૮૧ મે. વો. છે.  
(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં િુલ ૬૦૬૮ મે. વો. નો વિારો િયેલ છે.  
(૩) આગામી પાાંચ વર્ષમાાં પરાંપરાગત સ્ત્રોતોમાાંિી ૧૯૮૩ મે. વો. ની. વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતાનો વિારો િવાનુાં આયોજન છે, જ્યારે 

કબન પરાંપરાગત સ્ત્રોતોમાાં વિારો માનનીય વીજ કનયમન આયોગ દ્વારા કનિાષરરત િતા રરન્યુએબલ પાવર પરચેઝ 
ઓકલલગેશનના આિારે િરવામાાં આવશે.  

--------- 

િચ્છ ગજલ્લામાાં ઓિરલોડ ટરિોની ફકરયાદો   
અતારાાંકિતઃ ૨૮૭૧ (૧૫/૧૦/૧૮) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય વાહન વ્યવહારમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા        
િરશે િે.- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ િચ્છ કજલ્ામાાં કસમેન્ટ િાંપનીઓમાાંિી ટરિો ઓવરલોડ ભરીને જાય છે તેવી ફરરયાદો છેલ્ા 

પાાંચ વર્ષમાાં િેટલી મળી,   

(૨) સરિારે ઓવરલોડ વાહનો બાંિ િરાવવા શા પગલાાં લીિાાં, અને  
(૩) િાયમી વજન િાાંટા સરહત ચેિપોથટ ઉભી િરવા શી િાયષવાહી િઇ છે ?  
િાહન વ્યિહારમાંત્રીશ્રી : (૧૬/૦૫/૧૯)  
(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની  કથિકતએ િચ્છ કજલ્ામાાં છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં કસમેન્ટ િાંપનીઓમાાંિી ટરિો ઓવરલોડ ભરીને જાય છે 

તેવી પાંદર ફરરયાદો મળી.  
(૨) ઓવરલોડ વાહનો બાંિ િરાવવા માટે ચેિીંગ અકિિારીઓ દ્વારા કનયકમતપણે ચેિીંગની િામગીરી હાિ િરવામાાં આવે છે. જ ે

દરકમયાન ઓવરલોડ વાહનોને દાંડ િરી તે અાંગેની માાંડવાળ ફી વસુલવામાાં આવે છે.  
(૩) િચ્છ કજલ્ાની સામકખયાળી ચેિપોથટ જ્યારિી શરૂ િરવામાાં આવેલ છે ત્યારિી ત્યાાં િાયમી વજનિાાંટાની વ્યવથિા ઉભી િરવામાાં 

આવેલ છે.  
--------- 
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રાજયમાાં ફોર વ્હીલરને સીએનજી િરિા માટેની પોલીસી જાહેર િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૬૭ (૨૪/૦૧/૧૯) શ્રી ગિરજીભાઈ ઠુમ્મર  (લાઠી) :  માનનીય વાહન વ્યવહારમાંત્રીશ્રી જણાવવા  િૃપા  િરશે િે.—   

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ફોર વ્હીલરને સીએનજી િરવા માટે નામદાર હાઇિોટષ  પોલીસી જાહેર િરવા આદેશ 

િરેલ છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨)  જો હા, તો ઉક્ત આદેશ ક્યારે િરેલ છે, 

(૩) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ  ક્યારે પોલીસી જાહેર િરવામાાં આવી અને તે અન્વયે િેટલા ફોર વ્હીલર છેલ્ાાં  પાાંચ વર્ષમાાં સીએનજી 

િરવામાાં આવ્યા, અને  

(૪) બાિી રહેલા ફોર વ્હીલરને સીએનજી િરવા શુાં આયોજન િરેલ છે?  

િાહન વ્યિહારમાંત્રીશ્રીઃ  (૩/૫/૧૯) 

(૧) હા, જી.  
(૨) રાજયમાાં ફોર વ્હીલરને સીએનજી િરવા માટે નામદાર હાઇિોટષ  રીટ પીટીશન (પીઆઇએલ) નાં.૪૭/૨૦૧૧  વીિ રીટ પીટીશન 

(પીઆઇએલ) નાં.૫૪/૨૦૧૧ માાં તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૫ના રોજ હુિમ િરેલ છે. 

(૩) તિા (૪) ઉપરોક્ત હુિમ ફેર કવચારણા માટે નામ. હાઇિોટષમાાં મીસલેનીયસ સીવીલ એપ્લીિેશન નાંબર (ફોર રીવ્યુ) નાંબર 
૪૧૭/૧૪ તિા મીસલેનીયસ સીવીલ એપ્લીિેશન નાંબર (ફોર રીવ્યુ) નાંબર ૪૧૮/૧૪ તિા મીસલેનીયસ સીવીલ એપ્લીિેશન 
નાંબર ૪૧૯/૧૪ િરવામાાં આવેલ છે. આિી િોઈ પોલીસી જાહેર િરવામાાં આવેલ નિી. અને તેિી તે અનુસાંિાને િોઈ ફોર 
વ્હીલરને સીએનજી િરવામાાં આવેલ નિી. 

 -------- 

રાજયમાાં ફોર વ્હીલરને સીએનજી માટેનો આદેશ  

અતારાાંકિતઃ ૫૫૭૫ (૨૫/૦૧/૧૯) શ્રી ગનરાં જન પટેલ  (પેટલાદ) :  માનનીય વાહન વ્યવહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા  િૃપા  િરશે િે.—   

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ફોર વ્હીલરને સીએનજી િરવા માટે નામદાર હાઇિોટે આદેશ િરેલ છે તે હિીિત 

સાચી છે,  

(૨)  જો હા, તો ઉક્ત આદેશ ક્યારે િરેલ છે, 

(૩) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ  િેટલા ફોર વ્હીલરને સીએનજી િરવામાાં આવેલ છે  અને િેટલા ફોર વ્હીલર બાિી છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ  બાિી  ફોર વ્હીલરને સીએનજી િરવા માટે રાજ્ય સરિારે છેલ્ાાં  પાાંચ વર્ષમાાં શા પગલા લીિા?   

િાહન વ્યિહારમાંત્રીશ્રીઃ  (૩/૫/૧૯) 

(૧) હા, જી.  
(૨)  રાજયમાાં ફોર વ્હીલરને સીએનજી િરવા માટે નામદાર હાઇિોટષ  રીટ પીટીશન (પીઆઇએલ) નાં.૪૭/૨૦૧૧  વીિ રીટ પીટીશન 

(પીઆઇએલ) નાં.૫૪/૨૦૧૧ માાં તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૫ના રોજ હુિમ િરેલ છે. 

(૩)  તિા  (૪) ઉપરોક્ત હુિમના ફેર કવચારણા માટે નામ. હાઇિોટષમાાં મીસલેનીયસ સીવીલ એપ્લીિેશન નાંબર (ફોર રીવ્યુ) નાંબર 
૪૧૭/૧૪ તિા મીસલેનીયસ સીવીલ એપ્લીિેશન નાંબર (ફોર રીવ્યુ) નાંબર ૪૧૮/૧૪ તિા મીસલેનીયસ સીવીલ એપ્લીિેશન  
નાંબર ૪૧૯/૧૪ િરવામાાં આવેલ છે. જ ેહાલ પડતર છે. આિી િોઈ ફોર વ્હીલરને તે અનુસાંિાને સીએનજી િરવામાાં આવેલ 
નિી.  

 -------- 
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દેિભૂગમ દ્વારિા જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૪૯ (૧૫/૧૦/૧૮) શ્રી રાજને્રગસાંહ ઠાિોર  (મોડાસા) :  માનનીય મરહલા અને બાળ િલ્યાણમાંત્રીશ્રી જણાવવા  
િૃપા  િરશે િે.—   

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ  છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર દેવભૂકમ દ્વારિા જીલ્ામાાં  નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો રજૂ 
િયા,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ  તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવ્યો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે?  

મકહલા અને બાળ િલ્યાણમાંત્રીશ્રીઃ (૨/૩/૧૯) 

(૧) 

િિધ રજુ થયેલ િેસો 

૧/૭/૨૦૧૩ િી ૩૦/૬/૧૪ ૫૭ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી ૩૦/૬/૧૫ ૬૨ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી ૩૦/૬/૧૬ ૫૮ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી ૩૦/૬/૧૭ ૭૯ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી ૩૦/૬/૧૮ ૯૧ 

(૨) 

િિધ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી ૩૦/૬/૧૪ ૫૨ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી ૩૦/૬/૧૫ ૫૨ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી ૩૦/૬/૧૬ ૪૩ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી ૩૦/૬/૧૭ ૬૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી ૩૦/૬/૧૮ ૮૩ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી, સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમરટ દ્વારા ઉિેલ લાવવામાાં આવે છે.  

---------- 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો  

ક્રમ ગિભાિનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ સામાન્ય વહીવટ કવભાગ  ૪૬૦૭  ૦૧ 

૨ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાગ  ૪૨૭૭, ૪૮૬૭, ૫૦૧૨, ૫૬૫૪, ૫૭૦૭  ૦૫ 

૩ કશક્ષણ કવભાગ  ૨૨૫૦  ૦૧ 

૪ વન અને પયાષવરણ કવભાગ  ૧૦૨૫ ૦૧ 

૫ આરોગ્ય અને પરરવાર િલ્યાણ કવભાગ  ૫૦૯૧, ૫૦૯૭, ૫૧૩૩, ૫૧૯૮, ૫૨૧૪, ૫૨૩૪, ૫૨૩૭  ૦૭ 

૬ ગૃહ કવભાગ  ૪૫૦૨,૫૬૪૧, ૫૬૯૪  ૦૩ 
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ક્રમ ગિભાિનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૭ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ  ૪૬૬૨, ૪૬૮૩, ૪૬૯૭, ૪૭૦૯, ૪૮૬૦, ૪૮૯૬, ૪૯૦૫, 
૪૯૩૬, ૫૦૦૮, ૫૫૩૫  

૧૦ 

૮ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાષણ અને ગ્રામ 
કવિાસ કવભાગ  

૪૪૮૨  ૦૧ 

૯ મહેસૂલ કવભાગ  ૧૬૧૯, ૫૨૫૨  ૦૨ 

૧૦ સામાકજિ ન્યાય અને અકિિારીતા કવભાગ  ૪૮૫૪, ૪૮૫૯, ૪૮૯૭, ૪૯૦૬, ૪૯૧૭ ૦૫ 

૧૧ શહેરી કવિાસ અને શહેરી ગૃહ કનમાષણ 
કવભાગ   

૪૨૯૬, ૪૬૮૧, ૪૬૯૦, ૪૮૧૭, ૪૮૩૦, ૫૦૪૬, ૫૬૩૫, 
૫૬૪૫ 

૦૮ 

૧૨ રમતગમત, યુવા અને સાાંથિૃકતિ 
પ્રવૃકતઓનો કવભાગ   

૫૬૬૦  ૦૧ 

૧૩ ઊજાષ અને પેટર ોિેમીિલ્સ કવભાગ  ૪૭૮૯  ૦૧ 

૧૪ બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર કવભાગ  ૨૮૭૧, ૫૦૬૭, ૫૫૭૫  ૦૩ 

૧૫ મરહલા અને બાળ કવિાસ કવભાગ  ૨૬૪૯  ૦૧ 

િુલ ૫૦ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મરુણાલય, વડોદરા.  

 



1 
 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

સોમવાર, તા.૨૨મી ુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 
પહલી અતારાં કત યાદ  

અ.ન.ં અતારાં કત 

 માકં 

પા.

ન.ં 

િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૪૫૮૭ ૨  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

ન કર ન કર તો 

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

બી  અતારાં કત યાદ   

૩ ૩૭૨૫ ૧૧ જવાબ ખડં-૩ના પ ક-

બ મા ંિવગત ન.ં૬ 

સાણંદ સાણદં 

ી  અતારાં કત યાદ  

૪ ૪૨૬૧ ૨ જવાબ ખડં-૨ની 

એકવીસમી લીટ  

િવગતો તમામ િવગતો તથા તમામ 

૫ ૬૮૯ ૨ ુ ંશીષક કારણેસર કારણોસર 

મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

- (૨૮/૦૩/૨૦૧૯) 

૨ 

અને 

૩ 

પ કના કોલમ-૩ની 

થમ રૉ 

મળે અર ઓ મળેલ અર ઓ 

૬ ૪૫૯૦ ૫ પ ક-અ ના કોલમ-

૨ની ૩૦મી રૉ 

રુન નગર રુ નગર 

૭ ૪૯૬૩ ૧૦  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

ભાવનગર પચંમહાલ 

૮ ૫૬૦૬ ૧૪ ુ ંશીષક ર-કોપટ ર કાપટ 

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

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

ચોથી અતારાં કત યાદ  

૧૧ ૪૫૮૧ ૬ સ ય ી ુ ંનામ કા તભાઇ સોઢા 

પરમાર 

કા તભાઇ સોઢાપરમાર 

૧૨ ૫૧૨ ૭ ુ ંશીષક યા ાધામો િવકાસ યા ાધામોનો િવકાસ 

૧૩ ૨૬૨૨ ૯ સ ય ી ુ ંનામ ીમતી સતંોકબેન 

ઓરઠ યા 

ીમતી સતંોકબેન આરઠ યા 

૧૪ ૨૬૪૪ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ડૉ.અિનલભાઇ 

જોિષયારા 

ડૉ. અિનલ જોિષયારા 

૧૫ ૪૩૩૪ ૪૩ સ ય ી ુ ંનામ ી નૌસાદ સોલકં  ી નૌશાદ સોલકં  

પાચંમી અતારાં કત યાદ  

૧૬ ૨૯૫૧ ૫  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

સમ ય બાબતની સમ યા બાબતની 

૧૭ ૪૫૨૭ ૮ અ.તા. માકં પછ ની 

તાર ખ 

૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ૨૯/૧૨/૨૦૧૮ 

૧૮ ૪૫૯૪ ૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

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

કો ટકમા ં ી  

કોલમમા ંપાચંમી રૉ 

ધોધબંા ઘોઘબંા 

૨૦ ૫૨૪૦ ૨૫ ુ ંશીષક મોટા, મા યમ અન ે

નાના તળાવો 

મોટા, મ યમ અને નાના તળાવો 

૨૧ ૫૬૦૧ ૨૭  ખડં-૩ તેના કારણો શા માટ 

છે, 

તેના કારણો શા છે, 

૨૨ ૪૪૧૦ ૨૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

અછતને આ સુંગક 

સમ યાઓના 

અછતને આ ષુાં ગક 

સમ યાઓના 

જવાબ ખડં-૧ની ી  

લીટ  

તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮થી તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ના 

૨૯ જવાબ ખડં-૨ના 

"પીવા ુ ંપાણી"ના 

ુ ામા ં થમ લીટ  

અછતને આ ષુંગક 

સમ યાઓની 

અછતને આ ષુાં ગક 

સમ યાઓના 

૨૩ ૫૬૮૨ ૩૮ જવાબ ખડં-૪મા ં

પોઈ ટ-૨ના 

પેટાપોઈ ટ -૨ની થમ 

લીટ  

માસના એવા બાળકો ક 

મ ુ ંવજન સમયે જ. 

માસના બાળકો ક મ ુ ંવજન 

જ મ સમયે જ. 

૨૪ ૫૬૮૩ ૪૦ જવાબ ખડં-૪મા ં

પોઈ ટ-૨ના 

પેટાપોઈ ટ -૨ની થમ 

લીટ  

માસના એવા બાળકો ક 

મ ુ ંવજન સમયે જ. 

માસના બાળકો ક મ ુ ંવજન 

જ મ સમયે જ. 

છ ી અતારાં કત યાદ  

૨૫ ૫૬૪૬ ૧૪ જવાબ ખડં-૧ ના 

પ કની પાચંમી 

કોલમના મ ન.ં૧૦ 

૬૪૯ ૯૪૬ 

૨૬ ૪૨૬૭ ૩૫ જવાબ ખડં-૧ ના 

પ કમા ંછ ી કોલમના 

મ ન.ં૯ 

૨૦૧૨ થી ખાલી 

તબ દલ 

૨૦૧૨ થી ખાલી તબ દલ થતા 

૨૨/૦૫/૨૦૧૨ 

૨૭ ૫૦૮૩ ૩૭ સ ય ી ુ ંનામ ી નાથાભાઇ પટલ ી નથાભાઇ પટલ 

૨૮ ૫૩૨૩ ૪૫ મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

(૦૬/૦૬/૨૦૧૯) (૦૬/૦૩/૨૦૧૯) 

૨૯ ૪૪૭૬ ૪૫ જવાબ  ખડં-૨ ની 

થમ લીટ  

િવ-

૨/૧૦૨૦૧૫/૧૪૮૦ 

િવ-૨/પસઅ/૧૦૨૦૧૫/૧૪૮૦ 

૩૦ ૪૭૨૫ ૪૬   ખડં-૧ ની બી  

લીટ  

કો ટર પોલીસ ટશનો કો ટલ પોલીસ ટશનો 

સાતમી અતારાં કત યાદ  

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

૩૨ ૫૪૯૮ ૧૦ ુ ંશીષક અને 

થમ લીટ  

એ ટર ાઇઝ લેધર એ ટર ાઇઝમા ંલેધર 

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

૩૪ ૪૯૬૬ ૧૯  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

દાહોદ જ લામા ં નવસાર  જ લામા ં

આઠમી અતારાં કત યાદ  

૩૫ ૫૧૮૩ ૧ જવાબ ખડં-૨ની ચોથી 

લીટ  

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

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

૩૮ ૫૪૭૮ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ડૉ.અિનલ 

જોિષયારા 

ડૉ.અિનલ જોિષયારા 

નવમી અતારાં કત યાદ  

૩૯ ૨૭૯૧ ૧૧ ુ ંશીષક સોમનાથ જ લામા ં ગીર સોમનાથ જ લામા ં

૪૦ ૫૬૬૬ ૧૭ સ ય ી ુ ંનામ ી નાથાભાઇ પટલ ી નથાભાઇ પટલ 

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

મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

- (૨૬/૦૪/૨૦૧૯) 

૪૨ ૧૯૮૦ ૪૪ 

૪૫ 

 ખડં-૧,૨ અને ૩મા ં (૧) પડતર છે ? 

(૨) કારણો શા ંછે ? 

(૩) અર ઓ કટલી છે 
? 

(૧) પડતર છે, 

(૨) કારણો શા ંછે, 

(૩) અર ઓ કટલી છે,  

અને 

પ ક-૨ ની ૧૪મી રૉ ગરસોમનાથ ગીર સોમનાથ 

૪૩ ૫૪૬૮ ૫૧ પ ક-અ ની કોલમ-

૮ની છે લી રૉ 

૪૮૮૯ ૪૮૮૪ 

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

જવાબમા ંમં ી ીનો 

હો ો 

મહ લૂ મં ી ી 

(અયોજન) 

મહ લૂ મં ી ી 

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

૪૬ ૫૫૨૬ ૫૯ જવાબમા ંમં ી ીનો 

હો ો 

મહ લૂ મં ી ી 

(અયોજન) 

મહ લૂ મં ી ી 

૪૭ ૫૬૩૨ ૮૦ જવાબમા ંમં ી ીનો 

હો ો અને તાર ખ 

મહ લૂમં ી ી મહ લૂ મં ી ી 

(૨૨/૦૩/૨૦૧૯) 

૪૮  ૧૨૪  ૃિષ, ખે ૂત ક યાણ 

અને સહકાર 

૫૭૧૧૨ ૫૭૧૧ 

દસમી અતારાં કત યાદ  

૪૯ ૩૭૨૭ ૩ જવાબ ખડં-૨ના પ ક-

૧ના ી  કો ટકમા ં

ી  કોલમના ં મ ન.ં૨ 

માટ ૨૫ લેખે .૫૦ 

લાખ 

માટ ૨૫ ટકા લેખે .૫૦ લાખ 

૫૦ ૫૨૫૮ ૪  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

થાને વષ વાર ાર થાને વષવાર ાર 

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

જવાબ ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

થાિનક આપતીના 

જોખમમા ં

થાિનક આપિ ના જોખમમા ં

જવાબ ખડં-૨ની 

આઠમી લીટ  

આગળની ધટતી 

કાયવાહ  

આગળની ઘટતી કાયવાહ  

૫૧ ૫૫૧૨ ૭ પ ક-૨મા ંબી  રૉની 

છે લી લીટ  

૧-૧-૧૮ થી ૩૧- ૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮ 

૫૨ ૫૫૨૩ ૧૦ પ કમા ંપથમ રૉ િવતરણ કરવામા ં

આ ,ુ 

િવતરણ કરવામા ંઆ ,ુ તેની 

િવગત નીચે જુબ છે. 

૫૩ ૫૬૩૧ ૧૩ 

અને

૧૪ 

પ ક-૧,૨,૩ મરગાવ ઉમરગામ 

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

ની ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

સિમપ-૨૦૧૩ના 

ચાર 

સિમટ-૨૦૧૩ના ચાર 

૫૬ ૨૬૬૨ ૪૫ જવાબ ખડં-૩ના 

કો ટકની છે લા 

કોલમની બી  રૉમા ં

ધારાધોરણ જુબના 

હોઇ 

ધારાધોરણ જુબ ના હોઇ 

અ ગયારમી અતારાં કત યાદ  

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

૫૮ ૪૮૬૭ ૨ ુ ંશીષક તલાલા તાલાલા 

 ખડં-૨ કરવામા ંઆવશ.ે કરવામા ંઆવશે ? 

૫૯ ૫૦૧૨ ૨ ુ ંશીષક કતલખાનાઓ ુ ં કતલખાનાઓના 

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

૬૧ ૫૭૦૭ ૩ ુ ંશીષક ુ એિનમ સનો ુ એિનમ સના 

૬૨ ૫૧૩૩ ૬ જવાબ ખડં-૧ના 

પ કની કોલમ-

૨મા ં મ ન.ં૮ 

લ મડ  લ બડ  

૬૩ ૫૬૪૧ ૧૦ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૪ ૫૬૯૪ ૧૦ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૫ ૪૬૮૧ ૨૧ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૪/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૬ ૫૬૩૫ ૨૩ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૭ ૫૬૪૫ ૨૩ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૮ ૫૬૬૦ ૨૪  ખડં-૩ સરકાર શી સરકાર ારા શી 

બારમી અતારાં કત યાદ  

૬૯ ૫૬૫૨ ૩ ુ ંશીષક ઇ પે શન ઇ પે શન 

૭૦ ૫૫૨૨ ૨૭ જવાબ ખડં-૩ના 

પ ક-બ ના બી  

કોલમની છ ી રૉ 

૧૭૪ ૧૪૭ 

તેરમી અતારાં કત યાદ  

૭૧ ૫૬૫૧ ૨ જવાબ ખડં-૨ ના 

પ કમા ંખર ફ-

૨૦૧૭ની કોલમ-

૧ની ૯મી રૉ 

લીલયા લીલીયા 

 

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




