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તારીખઃ-  
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
સાતમુાં સત્ર - ૨૦૨૦ 
અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

 

 

 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર િૃવિ સહાય પેિેજ અન્િયે િરેલ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૫૫ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી નથાભાઇ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ વર્ષ-૨૦૧૯માાં સરિારે જાહેર િરેલ િૃકર્ સહાય પેિેજ અન્વયે સહાય મેળવવા 
રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા ખેડૂતોએ ઓનલાઇન અરજીઓ િરી, 

(૨) ઉક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ િરતી વખતે સવષર વારાંવાર ડાઉન િવાના િારણે ખેડૂતોને પડતી મુશ્િેલીઓ કનવારવા 
સરિારે શા પગલાાં લીધાાં, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ અન્વયે જીલ્લાવાર િેટલી રિમની સહાય ચૂિવવામાાં આવી અને બાિી સહાય ક્યાાં 
સુધીમાાં ચૂિવવામાાં આવશે? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૨૯-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

(૨) ઓનલાઈન અરજીઓ િરતી વખતે ખેડૂતોને પડતી મુશ્િેલીઓનુાં સમયસર કનરાિરણ લાવી િામગીરી પૂણષ િરેલ 
છે. 

(૩) પત્રિ-૨ મુજબ. તેમજ બાિી રહેતા પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતોને શક્ય તેટલા વહેલા સહાય ચૂિવવામાાં આવશે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ની વથથવતએ િૃવિ સહાય પેિેજ અન્િયે થયેલ ઓનલાઇન અરજીઓની વિગત દર્ાાિતુાં પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ ઓનલાઈન અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૧૦૯૭૧૩ 

૨ અમરેલી ૧૮૦૧૮૦ 

૩ આણાંદ ૯૯૯૧૯ 

૪ અરવલ્લી ૭૩૫૦૧ 

૫ બનાસિાાંઠા ૨૭૨૧૮૬ 

૬ ભરૂચ ૩૪૭૮૩ 

૭ ભાવનગર ૧૪૬૭૦૧ 

૮ બોટાદ ૬૦૪૮૪ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૬૪૬૭૪ 

૧૦ દાહોદ ૬૦૬૭૧ 

૧૧ ડાાંગ ૮૮૯૭ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૬૯૦૯૩ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ ઓનલાઈન અરજીઓની સાંખ્યા 

૧૩ ગાાંધીનગર ૬૨૦૪૨ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૬૯૪૯૭ 

૧૫ જામનગર ૧૧૦૦૫૪ 

૧૬ જુનાગઢ ૧૨૮૦૪૧ 

૧૭ િચ્છ ૧૨૫૩૭૩ 

૧૮ ખેડા ૧૦૬૯૪૦ 

૧૯ મહેસાણા ૧૬૧૫૯૬ 

૨૦ મહહસાગર ૫૯૭૦૫ 

૨૧ મોરબી ૧૦૨૩૩૯ 

૨૨ નમષદા ૨૯૬૭૨ 

૨૩ નવસારી ૩૬૪૯૪ 

૨૪ પાંચમહાલ ૬૨૯૫૯ 

૨૫ પાટણ ૧૨૩૯૧૭ 

૨૬ પોરબાંદર ૨૯૪૧૦ 

૨૭ રાજિોટ ૨૦૧૦૫૮ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૯૭૫૭૫ 

૨૯ સુરત ૫૮૩૧૭ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૧૫૦૪૧૨ 

૩૧ તાપી ૨૭૬૨૭ 

૩૨ વડોદરા ૯૯૬૧૮ 

૩૩ વલસાડ ૩૫૨૩૨ 

પત્રિ-૨ 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ની વથથવતએ િૃવિ સહાય પેિેજ અન્િયે વજલ્લાિાર ચૂિિેલ સહાયની વિગતો દર્ાાિતુાં પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાયની રિમ (લાખમાાં) 

૧ અમદાવાદ ૩૬૬૫.૮૨ 

૨ અમરેલી ૭૪૦૪.૭૭ 

૩ આણાંદ ૩૬૦૦.૨૪ 

૪ બનાસિાાંઠા ૫૩૫૫.૭૮ 

૫ ભરૂચ ૧૧૫૧.૧૮ 

૬ ભાવનગર ૨૩૯૫.૫૯ 

૭ બોટાદ ૨૫૯૧.૪૬ 

૮ છોટા ઉદેપુર ૪૭૯૬.૩૫ 

૯ દાહોદ ૧૭૩૧.૦૦ 

૧૦ ડાાંગ ૮૧૦.૯૯ 

૧૧ ગાાંધીનગર ૧૨૩૧.૭૧ 

૧૨ જામનગર ૩૬૫૮.૧૨ 

૧૩ જુનાગઢ ૪૦૩૪.૯૦ 

૧૪ િચ્છ ૧૮૩૫.૭૭ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૩૩૬.૭૫ 

૧૬ ખેડા ૨૭૩૩.૧૬ 

૧૭ ગોધરા ૨૨૬૯.૬૫ 

૧૮ મહેસાણા ૨૨૯૬.૬૬ 

૧૯ અરવલ્લી ૩૦૪૫.૯૧ 

૨૦ મોરબી ૩૨૨૭.૧૧ 

૨૧ નમષદા ૧૧૩૪.૫૭ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ ચૂિિેલ સહાયની રિમ (લાખમાાં) 

૨૨ નવસારી ૧૮૩૬.૮૮ 

૨૩ પાંચમહાલ ૨૫૩૫.૨૫ 

૨૪ પાટણ ૨૩૪૫.૨૨ 

૨૫ પોરબાંદર ૨૯૪.૫૦ 

૨૬ રાજિોટ ૮૪૫૮.૬૨ 

૨૭ સાબરિાાંઠા ૨૬૨૭.૩૯ 

૨૮ સુરત ૨૯૮૧.૦૮ 

૨૯ સુરેન્રનગર ૮૫૯૧.૧૪ 

૩૦ વડોદરા ૨૫૫૬.૬૨ 

૩૧ વલસાડ ૧૫૨૩.૩૧ 

૩૨ વેરાવળ ૧૪૦૨.૯૬ 

૩૩ તાપી ૧૫૯૧.૪૩ 

-------- 

એનીમલ હેલ્પલાઈન અાંગે ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૭૦૩૦ (૧૫-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય પર્ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં એનીમલ િરૂણા એમ્બ્યુલન્સ ૧૯૬૨ અાંગે ૩૦-૦૬-૨૦૨૦ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાાં કજલ્લાવાર 
િેટલી ફહરયાદો મળી,  

(૨) ઉક્ત ફહરયાદોના કનવારણ માટે શી િાયષવાહી િઈ, અને 

(૩) એનીમલ એમ્બ્યુલન્સનુાં સાંચાલન સરળતાિી અને ફહરયાદ વગર ચાલે તે માટે શી વ્યવથિા ગોઠવાઈ છે? 

પર્ુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧)  

સમયગાળો વજલ્લો અને ફકરયાદની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ િોઈ ફહરયાદ મળેલ નિી. 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ખેડા-૧, સુરત-૧ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ સુરત-૧, આણાંદ-૧, િચ્છ-૧ 

(૨) આવેલ ફહરયાદો GVK-EMRIને મોિલી તેમના દ્વારા અરજદારોશ્રીઓનો સાંપિષ  િરી ફહરયાદને અનુરૂપ કનવારણ 

માટે િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) - CM DASHBOARD પર માકસિ સમીક્ષા િરવામાાં આવે છે.  

 - ફહરયાદ વગર સાંચાલન િાય તે માટે કજલ્લામાાં િલેક્ટરશ્રી િક્ષાએ યોજાતી સાંિલન બેઠિમાાં ફહરયાદ કનવારણ 
માટે િાયષવાહી િરવા જણાવવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

મોરબી, રાજિોટ અને િચ્છ વજલ્લાની ર્ાળાઓમાાં િગા િધારાની દરખાથતો 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૪૨ (૧૧-૧૧-૨૦૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ મોરબી-રાજિોટ અને િચ્છ કજલ્લામાાંિી છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાાં િેટલી ગ્રાન્ટેડ 

માધ્યકમિ અને ઉચ્ચ માધ્યકમિ શાળાની ગ્રાન્ટ સહહતની વગષ વધારાની દરખાથતો મળી, 

(૨) તે પૈિી િેટલી શાળાની ગ્રાન્ટ સહહત વગષ વધારાની દરખાથતો માંજૂર િરવામાાં આવી, અને 

(૩) િેટલી શાળાને ગ્રાન્ટ વગર વગષ વધારાની દરખાથત માંજૂર િરવામાાં આવી? 



4 
 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧)  

ક્રમ વજલ્લો 
માધ્યવમિ ઉચ્ચ માધ્યવમિ 

૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨ રાજિોટ ૭ ૬ ૪ ૧૩ ૧૨ ૧૩ 

૩ િચ્છ ૭ ૧૪ ૧૧ ૫ ૧૦ ૭ 

 

(૨)  

ક્રમ વજલ્લો 
માધ્યવમિ ઉચ્ચ માધ્યવમિ 

૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨ રાજિોટ ૩ ૩ ૩ ૭ ૨ ૬ 

૩ િચ્છ ૦ ૧૩ ૧૨ ૩ ૫ ૪ 

 

નોંધઃ- િચ્છ કજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં માધ્યકમિ કવભાગમાાં માંજૂર દશાષવેલ ૧૨ દરખાથતો પૈિી એિ દરખાથત વર્ષ 
૨૦૧૭-૧૮માાં િરવામાાં આવેલ. જ ેનામાંજૂર િતા અપીલ બાદ હરમાન્ડ િતા કનયામિશ્રી શાળાઓની િચેરી દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 
ની વહીવટી માંજૂરી અન્વયે માંજૂર િયેલ છે. આમ દરખાથત ૨૦૧૭-૧૮ની છે. 

(૩) શૂન્ય. 

-------- 

િચ્છ વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૫૮ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી િાન્તીભાઈ  ખરાડી (દાાંતા): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િચ્છ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર ગુજરાત પ્રોફેશનલ 
ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઈન્થટીટ્યુટ્સ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) તે અન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઈ તો િઈ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા ? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

પાટણ વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૬૨ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી ર્ીિાભાઈ ભૂરીયા (હદયોદર): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પાટણ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર ગુજરાત પ્રોફેશનલ 
ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઈન્થટીટ્યુટ્સ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) ત ેઅન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી,  
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(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઈ તો િઈ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા ? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૨૨ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર જામનગર અને દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર 
ગુજરાત પ્રોફેશનલ ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઈન્થટીટ્યુટ્સ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) ત ેઅન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઈ તો િઈ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા ? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

અમરેલી અને ગીર સોમનાથ વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૪૯ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી અાંબરીિ ડેર (રાજૂલા): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અમરેલી અને ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર 
ગુજરાત પ્રોફેશનલ ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઈન્થટીટ્યુટ્સ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) ત ેઅન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઈ તો િઈ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા ? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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આણાંદ અને રાજિોટ વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૫૮ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી િાાંવતભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર આણાંદ અને રાજિોટ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર ગુજરાત 
પ્રોફેશનલ ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઇન્થટીટયુટસ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) તે અન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને 

(૪)  ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઇ તો િઇ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’  

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને મકહસાગર વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૬૪ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી પૂનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ખેડા અને મહહસાગર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર ગુજરાત 
પ્રોફેશનલ ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઇન્થટીટયુટસ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) તે અન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને  

(૪)  ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઇ તો િઇ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪)  પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને સાબરિાાંઠા વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૬૫ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ખેડા અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર ગુજરાત 
પ્રોફેશનલ ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઇન્થટીટયુટસ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) તે અન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને  

(૪)  ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઇ તો િઇ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા? 
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વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪)  પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને મહેસાણા વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૭૦ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ખેડા અને મહેસાણા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર ગુજરાત 
પ્રોફેશનલ ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઇન્થટીટયુટસ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) તે અન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને  

(૪)  ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઇ તો િઇ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ખેડા કજલ્લા અાંગેની માહહતી ‘‘શૂન્ય’’ છે. વર્ષ ૨૦૧૯માાં મહેસાણા કજલ્લાની ૧(એિ) િોલેજને રૂ. ૧૩,૩૦,૦૦૦ 
નો દાંડ િરવામાાં આવ્યો. 

(૨) શૂન્ય.  

(૩) ૧(એિ) િોલેજના સાંચાલિ પાસેિી રૂ. ૧૩,૩૦,૦૦૦ દાંડ પેટે વસુલવાના બાિી છે. 

(૪)  ફી કનયમન સકમકતના તા. ૨૯-૦૭-૨૦૧૯ના હુિમ કવરૂધ્ધ નામદાર ગુજરાત હાઇિોટષમાાં થપેશીયલ કસકવલ 
એપ્લીિેશન નાં. ૧૭૯૮૩/૨૦૧૯ દાખલ િરેલ છે, જ ેપડતર છે. 

-------- 

મહીસાગર અને ખેડા વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૭૩ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મહીસાગર અને ખેડા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર ગુજરાત 
પ્રોફેશનલ ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઇન્થટીટયુટસ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) ત ેઅન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને  

(૪)  ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઇ તો િઇ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪)  પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૭૫ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી ભાિેર્ભાઇ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર 
ગુજરાત પ્રોફેશનલ ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઇન્થટીટયુટસ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં 
આવ્યો, 

(૨) તે અન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને  

(૪)  ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઇ તો િઇ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪)  પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

તાપી અને સુરત વજલ્લાની િોલેજોને દાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૭૦૦૪ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (કનઝર): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર તાપી અને સુરત કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર ગુજરાત 
પ્રોફેશનલ ટેિનીિલ એજ્યુિેશન િોલેજ એન્ડ ઇન્થટીટયુટસ એક્ટ અન્વયે િેટલી િોલેજોને િેટલી રિમનો દાંડ િરવામાાં આવ્યો, 

(૨) તે અન્વયે િેટલી િોલેજોના સાંચાલિોએ િેટલી રિમ જમા િરાવી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િોલેજોના સાંચાલિો પાસેિી િેટલી રિમ દાંડ પેટે વસુલવાની બાિી છે, અને 

(૪)  ઉક્ત સાંચાલિો બાિી રિમ જમા ન િરાવતા હોઇ તો િઇ િોલેજના સાંચાલિો સામે શાાં પગલા લીધા? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) તાપી કજલ્લા અાંગેની માહહતી ‘‘શૂન્ય’’ છે. વર્ષ ૨૦૧૯ માાં સરુત કજલ્લાની ૨ (બે) િોલેજોને રૂ. ૨૦,૦૬,૦૦૦ 

(અાંિે રૂકપયા વીસ લાખ છ હજાર) નો દાંડ િરવામાાં આવ્યો. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) ૨ (બે) િોલેજના સાંચાલિ પાસેિી રૂ. ૨૦,૦૬,૦૦૦ (અાંિે રૂકપયા વીસ લાખ છ હજાર) દાંડ પેટે વસુલવાના 
બાિી છે. 

(૪)  ફી કનયમન સકમકતના તા.૨૯-૭-૨૦૧૯ના હુિમ કવરૂદ્ધ નામદાર ગુજરાત હાઇિોટષમાાં થપેશીયલ કસકવલ 
એપ્લીિેશન નાં. ૧૭૯૮૨/૨૦૧૯ ફાઇલ િરેલ છે, જ ેપડતર છે. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લાની ગ્રાન્ટેડ માધ્યવમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યવમિ ર્ાળાઓમાાં વર્ક્ષિોની ખાલી જ્્યાઓ  

અતારાાંકિતઃ ૭૦૨૧ (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી મહેર્િુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ શાળાઓમાાં તાલુિાવાર િેટલા કશક્ષિોની 
જગ્યાઓ તા. ૩૧-૫-૨૦૨૦ની કથિકતએ ખાલી છે, 

(૨) જગ્યાઓ ખાલી રહેવાના શા િારણો છે, અને 
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(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવનાર છે? 

વર્ક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૯-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ 

(૨) વખતોવખતના વગષ વધારા, કનવૃકિ તેમજ રાજીનામા િારણોસર ખાલી જગ્યાઓ ઉપકથિત િાય છે, જ ેભરવાની 
િાયષવાહી વખતોવખત હાિ ધરવામાાં આવે છે. આ અકવરત ચાલતી પ્રહિયા હોઇ જગ્યાઓ ખાલી રહેતી હોય છે. 

(૩) ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ કવભાગના કશક્ષિોની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી પ્રહિયા હાિ 
ધરવા માટે કજલ્લા િક્ષાએિી અદ્યતન કવગતો સહહતની ખાલી જ્ગાયોઓની માહહતી મેળવવામાાં આવેલ છે. આમ, ખાલી જગ્યાઓ 
ભરવા માટેની પ્રહિયા િાયષવાહી હેઠળ છે. 

 કશક્ષણ કવભાગના તા. ૨૧-૧૨-૨૦૧૫ ના ઠરાવ તિા વખતોવખત ઠરાવો અન્વયે ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ શાળાઓમાાં માંજૂર કશક્ષિોની જગ્યાઓ સામે ખાલી જગ્યા કનયકમત રીતે ભરાય તયાાં સુધી કવદ્યાિીઓ કશક્ષણિી 
વાંકચત ન રહે તે માટે વૈિકપપિ વ્યવથિાના ભાગરૂપે તાસ દીઠ માનદ વેતનિી પ્રવાસી કશક્ષિોની સેવા લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૫-૨૦૨૦ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ શાળાઓમાાં તાલુિાવાર કશક્ષિોની 
ખાલી જગ્યાઓ  

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ માધ્યવમિ વિભાગમાાં 
વર્ક્ષિોની ખાલી જ્યાઓ 

ઉચ્ચતર માધ્યવમિ  વિભાગમાાં 
વર્ક્ષિોની ખાલી જ્યાઓ 

૧ અમીરગઢ ૦૬ ૧૨ 
૨ ભાભર ૧૧ ૧૫ 
૩ દાાંતા ૧૭ ૨૩ 
૪ ડીસા ૨૮ ૫૨ 
૫ હદયોદર ૧૨ ૨૨ 
૬ દાાંતીવાડા ૦૬ ૦૭ 
૭ ધાનેરા ૧૮ ૨૨ 
૮ િાાંિરેજ ૨૨ ૨૫ 
૯ પાલનપુર ૩૮ ૬૮ 

૧૦ િરાદ ૧૯ ૨૯ 
૧૧ વડગામ ૧૯ ૨૭ 
૧૨ વાવ  ૧૭ ૧૩ 
૧૩ સુઇગામ ૧૩ ૦૬ 
૧૪ લાખણી ૦૫ ૧૪ 

-------- 

જીએસટી િોમ્પેન્સેર્ન અન્િયે બાિી નીિળતી રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૪૨ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી પૂાંજાભાઇ િાંર્ (ઉના): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૧૨-૨૦૧૯ ની કથિકતએ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી દેશમાાં જીએસટી લાગુ િયાષ બાદ જીએસટી 
િોમ્બપેન્સેશન અન્વયે િેન્ર સરિાર પાસે રાજ્ય સરિારને િેટલી રિમ લેવાની નીિળે છે, 

(૨) ઉક્ત લેવાની નીિળતી રિમમાાં ક્યા મહહનાની િેટલી રિમનો સમાવેશ િાય છે, અને 

(૩) ઉક્ત રિમ સમયસર મળે તે માટે શા પ્રયાસો રાજ્ય સરિારે િયાષ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા): (૦૬-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) રૂ. ૩૫૨૭.૭૫ િરોડ 

(૨) ઓક્ટોબર-૨૦૧૯-રૂ. ૨૦૨૪.૧૭ િરોડ 

 નવેમ્બબર-૨૦૧૯- રૂ. ૧૫૦૩.૫૮ િરોડ 

(૩) ઉક્ત તમામ રિમનુાં ચુિવણાં મળી ગયેલ છે. 

-------- 
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જીએસટી િોમ્પેન્સેર્ન અન્િયે બાિી નીિળતી રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૫૩ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ જીએસટી િોમ્બપેન્સેશન અન્વયે િેન્ર સરિાર પાસે લેવાની નીિળતી રિમનો 
હપ્તો રાજ્ય સરિારને સમયસર મળતો નિી તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ લેવાની કનિળતી રિમ સમયસર મળે તે માટે રાજ્ય સરિારે છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા પ્રયાસો 
િેન્ર સરિાર સમક્ષ િયાષ, અને 

(૩) તે અન્વયે િેન્ર સરિારે ક્યારે શા પ્રકતભાવ આપ્યા? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) : (૬-૮-૨૦૨૦) 

(૧) વળતર દર બે માસને અાંતે મળવાપાત્ર િાય છે. 

(૨) જ ેતે સમયે મળવાપાત્ર વળતર સાંદભે નવેમ્બબર ૨૫, ૨૦૧૯ના રોજ ભારત સરિારના રેવન્યુ સેિેટરીને તિા માચષ 
૨૭, ૨૦૧૯ના રોજ ભારત સરિારના નાણામાંત્રીશ્રીને પત્ર પાઠવવામાાં આવેલ. 

(૩) હડસેમ્બબર-૨૦૧૯ અાંકતત મળવાપાત્ર તમામ રિમ મળી ગયેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં ક્ષય વનયાંત્રણ િાયાક્રમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૭૫ (૨૫-૬-૨૦૨૦) ડૉ. અવનલ જોવિયારા (કભલોડા): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાષ્ટ્ર ીય ક્ષય કનયાંત્રણ િાયષિમ મુજબ ખાનગી હોથપીટલમાાં ટીબીના પોઝીટીવ 
દદી મળે અિવા તેની સારવાર શરૂ િરવામાાં આવે તયારે તેની જાણ કજલ્લા ક્ષય િેન્રને િરવાની હોઇ છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા દદીઓની જાણ કજલ્લા ક્ષય િેન્રને િરવામાાં 
આવી, અને  

(૩) કજલ્લા ક્ષય િેન્રને જાણ ન િરવામાાં આવી હોય તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર 
િયા ડોક્ટરો િે હોકથપટલો સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

નાયબ મુખયમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૭-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) હા, જી. 

(૨) પત્રિ-અ મુજબ 

(૩) કજલ્લા ક્ષય િેન્રને જાણ િરેલ હોય પગલાાં લેવાનો પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 

વજલ્લાનુાં નામ 
િિાિાર જાણ િરેલ દદીઓની સાંખ્યા 

૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

અમદાવાદ ૨૧૦૩ ૩૬૬૧ ૪૫૨૯ ૫૪૬૬ ૯૦૦૭ 

ગાાંધીનગર ૧૦૧૦ ૧૧૩૨ ૧૨૬૧ ૧૨૮૧ ૧૧૨૫ 

મહેસાણા ૨૯૨૩ ૩૪૭૩ ૩૬૭૭ ૩૧૩૨ ૩૨૭૬ 

પાટણ ૧૦૪૯ ૧૪૬૫ ૧૭૭૦ ૧૮૪૮ ૨૨૬૩ 

ખેડા ૯૩૩ ૧૩૭૭ ૧૫૮૭ ૧૦૩૩ ૧૧૨૭ 

આણાંદ ૯૨૨ ૧૨૪૮ ૧૨૨૪ ૧૭૮૨ ૧૫૨૫ 

સાબરિાાંઠા ૧૯૧૭ ૧૬૨૮ ૧૪૫૦ ૨૦૩૮ ૨૪૪૪ 

બનાસિાાંઠા ૯૫૫ ૧૫૨૪ ૧૯૧૧ ૨૦૬૫ ૨૭૪૪ 

રાજિોટ ૧૮૫૯ ૨૦૪૮ ૧૯૧૯ ૧૬૭૦ ૧૭૬૦ 

જામનગર ૩૬૦ ૩૬૫ ૪૮૪ ૭૪૨ ૭૩૭ 
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વજલ્લાનુાં નામ 
િિાિાર જાણ િરેલ દદીઓની સાંખ્યા 

૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

જુનાગઢ ૫૫૯ ૭૨૦ ૬૨૨ ૭૨૪ ૬૩૧ 

પોરબાંદર ૧૭૭ ૨૪૭ ૨૮૬ ૨૮૨ ૩૦૭ 

સુરેન્રનગર ૯૪૪ ૮૭૮ ૯૦૧ ૧૩૦૩ ૧૦૮૩ 

ભાવનગર ૧૧૭૭ ૧૫૩૧ ૧૩૭૬ ૧૫૪૫ ૨૨૭૪ 

અમરેલી ૫૦૬ ૫૫૦ ૫૦૧ ૩૧૩ ૨૮૭ 

િચ્છ ૨૦૦ ૯૪૫ ૧૦૩૫ ૯૪૭ ૯૪૩ 

સુરત ૩૨૭૧ ૩૪૧૭ ૩૭૭૨ ૫૪૧૨ ૮૧૩૫ 

તાપી ૨૮ ૬૪ ૬૧ ૫૪ ૫૦ 

વડોદરા ૬૨૦ ૧૩૬૮ ૧૩૯૨ ૧૮૧૬ ૨૩૨૨ 

ભરૂચ ૩૩૩ ૪૪૦ ૭૫૫ ૧૦૦૧ ૧૦૦૦ 

નમષદા ૬૧૮ ૬૯૦ ૬૩૫ ૭૦૪ ૬૪૩ 

વલસાડ ૫૯૫ ૬૭૫ ૬૪૫ ૯૯૬ ૮૮૮ 

નવસારી ૨૮૭ ૩૦૨ ૪૨૭ ૫૮૦ ૬૧૮ 

ડાાંગ ૧૪ ૧૮ ૧૫ ૧૩ ૯ 

પાંચમહાલ ૯૭૬ ૧૧૨૯ ૧૨૦૭ ૧૬૨૩ ૧૬૮૫ 

અરવલ્લી ૮૫૭ ૮૯૬ ૮૯૯ ૧૧૮૮ ૧૩૬૭ 

દાહોદ ૧૧૭૫ ૧૬૨૨ ૧૬૪૯ ૨૭૪૭ ૨૮૪૬ 

મોરબી ૭૬૭ ૯૬૯ ૯૦૧ ૯૧૩ ૬૮૯ 

દેવભુકમ દ્વારિા ૮૪ ૧૧૬ ૧૨૨ ૧૩૪ ૧૪૯ 

ગીર સોમનાિ ૩૭૫ ૪૯૦ ૪૭૯ ૪૪૭ ૪૧૮ 

બોટાદ ૧૫૨ ૧૬૯ ૧૯૬ ૨૮૦ ૨૯૩ 

છોટાઉદેપુર ૧૮૫ ૨૦૬ ૨૫૨ ૩૧૨ ૩૫૦ 

મહહસાગર ૫૦૭ ૭૦૩ ૮૯૯ ૧૨૯૦ ૧૦૭૭ 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં પીિાના પાણીની ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૦૫ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી રાજરે્િુમાર ગોકહલ (ધાંધુિા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) હડસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં પોરબાંદર કજલ્લામાાં લાયસન્સ વગર પીવાના પાણીનુાં ઉતપાદન/પેિગ ગ િરવામાાં અને વેચાણ 
િતુાં હોવાની િેટલી ફહરયાદો મળી, 

(૨) તે અન્વયે િયા એિમોની ક્યારે તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૩) તપાસ દરમ્બયાન િેવા પ્રિારની ગેરરીતીઓ સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા એિમ સામે િેવા પ્રિારના પગલાાંઓ લેવામાાં આવ્યા?   

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૩-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ૦૧ 

(૨) હિષ્ના બેવરજીસ, પ્લોટ નાં. ૪૧/૪૨, એથસાર પેટર ોલ પાંપની પાછળ, ખાભોદર/બગવદર અને હિષ્ના િોમોડીટી 
આઈ એન્ડ ઈ, એથસાર પેટર ોલ પાંપની પાછળ, ખાભોદર/બગવદરના એિમોની તા.૧૭-૦૧-૨૦૨૦ ના રોજ તપાસ િરવામાાં આવેલ 
છે. 

(૩) તપાસ દરકમયાન બાંને એિમો લૂઝ પાણીનુાં ઉતપાદન/વેચાણ િરતાાં હોય અને તેનો સમાવેશ ફુડ સેફ્ટી એન્ડ 
થટાન્ડડષ  એક્ટ ૨૦૦૬ અને તે અન્વયેના રુપસ/રેગ્યુલેશન ૨૦૧૧ માાં િતો ન હોય, લાગુ પડતુાં નિી. 

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં ડીપ્થેરીયાથી થયેલ બાળિોના મૃત્યુ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૦૭ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી નૌર્ાદ સોલાંિી (દસાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) હડસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ડીપ્િેરીયાના રોગિી િેટલા બાળિોના મૃતયુ િયા, 

(૨) ઉક્ત રોગિી રક્ષણ મેળવવા રસી થિાકનિ તાલુિા િક્ષાએ પીએચસીમાાં ઉપલ્ધ હોય છે િે િેમ,  

(૩) જો ના, તો ઉક્ત રસી સમયસર ઉપલ્ધ િરાવવા શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉક્ત કજલ્લામાાં પીએચસીવાર દરરોજ ડીપ્િેરીયાના રોગિી રક્ષણ મેળવવા રસીનો િેટલો જથ્િો ઉપલ્ધ હતો? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૭-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) િોઈપણ બાળિનુાં મૃતયુ િયેલ નિી. 

(૨) હા, જી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પત્રિ-અ મુજબ. 
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પત્રિ-અ 

ક્રમ 
પી.એચ.સી. 

નુાં નામ 

૦
૧

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૦
૨

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૦
૩

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૦
૪

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૦
૫

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૦
૬

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૦
૭

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૦
૮

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૦
૯

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૧
૦

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૧
૧

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૧
૨

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૧
૩

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૧
૪

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૧
૫

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૧
૬

-
૧

૨
-

૨
૦

૧
૯

 

૧
૭
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૧ ચોિડી ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૨૯૦ ૨૯૦ 

૨ મોજીદડ ૬૦ ૬૦ ૬૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૨૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ 

૩ જોબાળા ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૮૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૩૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ 

૪ િાંિારીયા ૬૦ ૬૦ ૬૦ ૫૦ ૪૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૭૦ 

૫ િોંઢ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ 

૬ િાં િાવટી ૨૨૦ ૨૨૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૯૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૪૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ 

૭ મેિાણ ૯૦ ૮૦ ૮૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૨૭૦ ૨૨૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ 

૮ 
મોટી 

માલવણ 
૧૮૦ ૧૬૦ ૧૩૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ 

૯ 
મોટા 

અાંિેવાળીયા 
૧૭૦ ૧૭૦ ૧૬૦ ૧૪૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ 

૧૦ િુડા ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૨૮૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ 

૧૧ ખેરવા ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૯૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૬૦ ૧૬૦ 

૧૨ બજાણા ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૬૦ ૬૦ ૬૦ ૬૦ ૬૦ ૬૦ ૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ 

૧૩ ખારાઘોઢા ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૯૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ 

૧૪ ઉપરીયાળા ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૬૦ ૨૬૦ ૨૬૦ ૨૬૦ ૨૬૦ ૨૬૦ ૨૬૦ ૨૬૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ 

૧૫ કઝાંઝુવાડા ૯૦ ૮૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ 

૧૬ વણોદ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૪૦ ૯૦ 

૧૭ આદહરયાણા ૯૦ ૮૦ ૭૦ ૨૦ ૨૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ ૨૭૦ 

૧૮ ડોકળયા ૮૦ ૭૦ ૬૦ ૪૦ ૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ 

૧૯ ધાાંધલપુર ૮૦ ૫૦ ૫૦ ૪૦ ૪૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૬૦ ૨૫૦ ૨૫૦ ૨૫૦ ૨૫૦ 

૨૦ નાગડિા ૨૨૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૯૦ ૨૬૦ ૨૫૦ ૨૫૦ ૨૫૦ ૨૫૦ 

૨૧ ધજાળા ૧૨૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૦૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ 

૨૨ નોલી ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ 

૨૩ સાપર ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ 

૨૪ પાણશીણા ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ 

૨૫ રળોલ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૦૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ 
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૨૬ કશયાણી ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૩૦ ૩૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ 

૨૭ નાની િઠેચી ૧૨૦ ૧૨૦ ૭૦ ૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૦૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ 

૨૮ પરનાળા ૧૨૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૩૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦ ૨૦૦ 

૨૯ બોરાણા ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ 

૩૦ સરા ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૯૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ 

૩૧ ટીિર પર ૧૨૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૯૦ ૯૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૭૦ ૧૭૦ 

૩૨ વગડીયા ૧૮૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ 

૩૩ દાણાવાડા ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૧૭૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ 

૩૪ રાયસાંગપર ૮૦ ૮૦ ૭૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૧૯૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ 

૩૫ ઢાાંિી ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૨૦ ૧૨૦ 

૩૬ તલસાણા ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ 

૩૭ વણા ૩૮૦ ૩૮૦ ૩૮૦ ૩૮૦ ૩૮૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૩૦ ૩૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૪૭૦ ૪૭૦ ૪૭૦ ૪૭૦ ૪૭૦ ૪૬૦ ૪૬૦ ૪૬૦ ૪૬૦ ૪૬૦ ૪૬૦ ૪૬૦ 

૩૮ કવઠ્ઠલગઢ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૯૦ ૮૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૨૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૧૮૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ 

૩૯ બામણબોર ૧૫૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૬૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૫૦ ૧૫૦ 

૪૦ આણાંદપુર ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૮૦ ૫૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ 

૪૧ પીપરાળી ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૩૦ ૩૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ 

૪૨ સણૉસરા ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ 

૪૩ નવાગામ ૨૦૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૨૧૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ ૧૯૦ 

૪૪ મોરિળા ૮૦ ૭૦ ૫૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦૦ ૯૦ ૯૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ 

૪૫ રામપરા ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ 

૪૬ દેદાદરા ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૭૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ 

૪૭ મેમિા ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ 

૪૮ ખોડુ ૨૦૦ ૧૮૦ ૧૮૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૩૦ ૧૨૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૨૭૦ ૧૫૦ ૧૪૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૩૦ ૨૨૦ ૨૨૦ 

૪૯ વથતડી ૩૦ ૩૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૧૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૫૦ ૧૪૦ ૧૩૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૨૦ 

-------- 
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રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ આરો્ય વમર્ન હેઠળ મળેલ સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૬૭ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ આરોગ્ય કમશન હેઠળ રાજ્ય 
સરિારને િેન્ર સરિાર તરફિી િેટલી સહાય મળી છે, અને  

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર મુખ્યતવે િયા િામોમાાં િેટલી રિમ ખચષ િરવામાાં આવી?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૪-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) અને (૨)   

ક્રમ નાણાિીય િિા 
િેન્ર સરિાર તરફથી મળેલ 

સહાય રૂ. (લાખમાાં) 
વજલ્લાિાર િામોમાાં થયેલ 

ખચાની રિમ રૂ. (લાખમાાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ ૨૦૧૫-૧૬ ૮૨૯૬૯.૦૦ *પત્રિ-અ સામેલ છે. 

૨ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૫૪૫૨.૦૦ *પત્રિ-બ સામેલ છે. 

૩ ૨૦૧૭-૧૮ ૭૭૩૫૭.૦૦ *પત્રિ-િ સામેલ છે. 

૪ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૮૬૭૨.૦૫ *પત્રિ-ડ સામેલ છે. 

૫ 
૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ અાંકતત) 
૪૩૦૦૨.૪૦ *પત્રિ-ઈ સામેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે. ) 

-------- 

રાજ્યમાાં વિદેર્ી દારૂ લઈ આિતા ઈસમો દ્વારા પોલીસ પર હુમલા 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૪૦ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ની કથિકતએ છેલ્લા એિ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં અન્ય રાજ્ય રાજ્યોમાાંિી કવદેશી દારૂ લઈ આવતા 
ઈસમો દ્વારા પોલીસ ઉપર હુમલા િરવામાાં આવે છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ િેટલા કિથસામાાં પોલીસ ઉપર હુમલા િયા અને પોલીસ જવાનો ને ઈજા િઈ િે મૃતયુ 
િયા,  

(૩) આવા હુમલાના કિથસામાાં િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરવામાાં આવી, અને 

(૪) િેટલા કિથસામાાં હુમલા િરનાર ઈસમો પિડાયા નિી, અને તેના િારણો શાાં છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) આવા બનાવો બને છે. 

(૨) પોલીસ પર િયેલ હુમલાઓના કિથસાની સાંખ્યા -૧૪ 

 ઈજા િયેલ પોલીસ જવાનોની સાંખ્યા - ૧૫ 

 મૃતયુ પામેલ પોલીસ જવાનોની સાંખ્યા - ૦ 

(૩) ૧૬ ઈસમોની ધરપિડ િરવામાાં આવી. 

(૪) િુલ – ૪ કિથસાઓમાાં આરોપીઓ પિડાયા નિી. જમેાાં એિ આરોપીએ આગોતરા જામીન મેળવ્યા હોય તેમજ 
અન્ય આરોપીઓ ગુનો આચરીને નાસતા ફરતા હોઈ પિડવાના બાિી છે.  

-------- 
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રાજ્યમાાં સામુકહિ બળાત્િારના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૫૧ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): તા.૨૪-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાાં 
રજૂ િયેલ બારમી અતારાાંિીત યાદી, અતાાંરાકિત પ્રશ્ર્ન િમાાંિઃ ૪૪૭૪ ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) સામુહહિ બળાતિારના બનાવોમાાં ૨૩ આરોપીઓ/ઈસમોને પિડવાના બાિી છે તે પૈિી િેટલા 
આરોપીઓ/ઈસમોને તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલા આરોપીઓ પિડવાના બાિી છે, અને  

(૨) ઉક્ત બાિી આરોપીઓ િેટલા સમયિી પિડવાના બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) ૧૧ 

(૨) બાિીના આરોપીઓ ૨ વર્ષિી લઈને ૬ વર્ષ અને ૩ માસના સમયગાળાના પિડાવાના બાિી છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં બાળિોને ઉપાડી લાિી ભીખ માંગાિતી ગેંગો 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૭૭ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર બાળિોને ઉપાડી લાવી ભીખ 
માંગાવતી િેટલી ગેંગોને પિડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત ગેંગો િેટલા સમયિી સહિય હોવાનુાં સામે આવ્યુાં, અને 

(૩) આવી ગેંગોને નાબુદ િરવા સરિારે શા પગલાાં લીધાાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) ૧ 

(૨) ૩ વર્ષિી. 

(૩) આરોપીઓ પર િાયદેસરની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે તેમજ આવા બનાવો ન બને તે માટે બાતમી મેળવી 
તિેદારી રાખી આવા ગુના બનતા અટિાવવા સારૂાં અવાર-નવાર પેટર ોલગ ગ િરી વોચ રાખવામાાં આવે છે. 

-------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખોરજાપરા ગામેથી પિડાયેલ વિદેર્ી દારૂનો જથ્થો 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૮૨ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી સુરેર્િુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) હડસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં ગાાંધીનગર કજલ્લાના િલોલ તાલુિાના ખોજાપરા ગામેિી િેટલી રિમનો કવદેશી દારૂ, 
કબયરનો જથ્િો પિડવામાાં આવ્યો, અને 

(૨) તે અન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ની કથિકતએ િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ)  : (૨૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧)  

વિદેર્ી દારૂની કિાંમત (રૂવપયામાાં) વબયરની કિાંમત (રૂવપયામાાં) 

૭૨૦૦ ૪૮૦૦ 

(૨) એિપણ નહગ . 

-------- 
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રાજ્યમાાં ભીખ માાંગતા બાળિોને પોલીસ દ્વારા રેથિયુ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૮૩ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી સુરેર્િુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ભીખ માાંગતા િેટલા બાળિોને 
પોલીસ દ્વારા રેથિયુ િરવામાાં આવ્યા,   

(૨) ઉક્ત રેથિયુ િરેલ બાળિો પૈિી કજલ્લાવાર િેટલા બાળિોને તેઓના માતા-કપતાને પરત સોંપવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) િેટલા બાળિોને ચાઈપડ વેપફેર અકધિારીને સોંપવામાાં આવ્યા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

અ.નાં. ર્હેર/વજલ્લાનુાં નામ તા.૧/૧/૧૫ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૫ 

તા.૧/૧/૧૬ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૬ 

તા.૧/૧/૧૭ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૭ 

તા.૧/૧/૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૧ અમદાવાદ શહેર ૦ ૦ ૨૩ ૨૪ ૨૮ 

૨ રાજિોટ શહેર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩ સુરત શહેર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૪ વડોદરા શહેર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્બય ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૬ ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૭ આણાંદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૮ ગાાંધીનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૯ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૭ ૭ 

૧૦ અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૧ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૨ જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૪ રાજિોટ ગ્રામ્બય ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૫ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૬ સુરેન્રનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૭ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૮ િચ્છ પૂવષ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૧૯ િચ્છ પશ્ચકમ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૦ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૧ અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૨ ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૩ બોટાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૪ જુનાગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૫ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૭ વડોદરા ગ્રામ્બય ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨૯ ભરૂચ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩૦ નમષદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩૧ પાંચમહાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩૨ મહીસાગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  
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અ.નાં. ર્હેર/વજલ્લાનુાં નામ તા.૧/૧/૧૫ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૫ 

તા.૧/૧/૧૬ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૬ 

તા.૧/૧/૧૭ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૭ 

તા.૧/૧/૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

તા.૧/૧/૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૯ 

૩૩ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩૪ સુરત ગ્રામ્બય ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩૫ તાપી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩૬ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩૭ નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩૮ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૩૯ પ.રે. વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૪૦ પ.રે. અમદાવાદ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

(૨) પત્રિ-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૨ 

અ.નાં. ર્હેર/વજલ્લાનુાં નામ બાળિોની સાંખ્યા  

૧ અમદાવાદ શહેર ૧૪  

૨ રાજિોટ શહેર  ૦ 

૩ સુરત શહેર ૦ 

૪ વડોદરા શહેર ૦ 

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્બય ૦ 

૬ ખેડા ૦ 

૭ આણાંદ ૦ 

૮ ગાાંધીનગર ૦ 

૯ સાબરિાાંઠા ૦ 

૧૦ અરવલ્લી ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૦ 

૧૨ જામનગર ૦ 

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ 

૧૪ રાજિોટ ગ્રામ્બય ૦ 

૧૫ મોરબી ૦ 

૧૬ સુરેન્રનગર ૦ 

૧૭ બનાસિાાંઠા ૦ 

૧૮ િચ્છ પૂવષ  ૦ 

૧૯ િચ્છ પશ્ચકમ  ૦ 

૨૦ પાટણ ૦ 

૨૧ અમરેલી ૦ 

૨૨ ભાવનગર ૦ 

૨૩ બોટાદ ૦ 

૨૪ જુનાગઢ ૦ 

૨૫ ગીર સોમનાિ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ 

૨૭ વડોદરા ગ્રામ્બય ૦ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૦ 

૩૦ નમષદા ૦ 

૩૧ પાંચમહાલ ૦ 

૩૨ મહીસાગર ૦ 

૩૩ દાહોદ ૦ 
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અ.નાં. ર્હેર/વજલ્લાનુાં નામ બાળિોની સાંખ્યા  

૩૪ સુરત ગ્રામ્બય ૦ 

૩૫ તાપી ૦ 

૩૬ વલસાડ ૦ 

૩૭ નવસારી ૦ 

૩૮ ડાાંગ ૦ 

૩૯ પ.રે. વડોદરા ૦ 

૪૦ પ.રે. અમદાવાદ  ૦ 

(૩) ૭૫  

-------- 

રાજ્યમાાં એટીએમ તોડિાના અને નાણા ચોરી અાંગેના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૯૮ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર એટીએમ તોડવાના, 
એટીએમમાાંિી નાણા ચોરી અાંગેના િેટલા બનાવો નોંધાયા, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ વર્ષવાર િેટલી રિમની ચોરી િયાનુાં સામે આવ્યુાં,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા આરોપીઓ પિડવાના બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રિ-૧  

પત્રિ-૧ 

અ.નાં. ર્હેર/વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ અમદાવાદ શહેર ૩ ૩ ૧૨ ૮ ૮ 

૨ રાજિોટ શહેર  ૦ ૪ ૪ ૨ ૬ 

૩ સુરત શહેર ૫ ૩ ૭ ૬ ૪ 

૪ વડોદરા શહેર ૦ ૮ ૧ ૪ ૫ 

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્બય ૦ ૧ ૧ ૨ ૧ 

૬ ખેડા ૧ ૧ ૦ ૧ ૨ 

૭ આણાંદ ૧ ૨ ૨ ૦ ૪ 

૮ ગાાંધીનગર ૧ ૨ ૨ ૩ ૫ 

૯ સાબરિાાંઠા ૧ ૪ ૦ ૦ ૩ 

૧૦ અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૧૧ મહેસાણા ૦ ૦ ૨ ૩ ૪ 

૧૨ જામનગર ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ રાજિોટ ગ્રામ્બય ૦ ૦ ૦ ૧ ૩ 

૧૫ મોરબી ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ સુરેન્રનગર ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૭ બનાસિાાંઠા ૬ ૨ ૪ ૬ ૩ 

૧૮ િચ્છ પૂવષ  ૦ ૦ ૧ ૧ ૩ 

૧૯ િચ્છ પશ્ચકમ  ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ પાટણ ૧ ૨ ૨ ૧ ૨ 
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અ.નાં. ર્હેર/વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૨૧ અમરેલી ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૨૨ ભાવનગર ૧ ૩ ૨ ૧ ૨ 

૨૩ બોટાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ જુનાગઢ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

૨૫ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ વડોદરા ગ્રામ્બય ૧ ૧ ૪ ૧ ૦ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૧ ૧ ૩ ૩ ૨ 

૩૦ નમષદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ પાંચમહાલ ૦ ૧ ૧ ૧ ૨ 

૩૨ મહીસાગર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

૩૩ દાહોદ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્બય ૦ ૧ ૧ ૩ ૫ 

૩૫ તાપી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૬ વલસાડ ૨ ૨ ૧ ૨ ૪ 

૩૭ નવસારી ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૩૮ ડાાંગ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૩૯ પ.રે. વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪૦ પ.રે. અમદાવાદ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) પત્રિ-૨  

પત્રિ-૨ 

િિા ચોરી થયેલ રિમની કિાંમત (રૂવપયામાાં) 

૨૦૧૫ ૧,૧૧,૮૯,૯૬૬ 

૨૦૧૬ ૧,૦૭,૩૦,૬૦૫ 

૨૦૧૭ ૨,૧૬,૮૭,૮૦૦ 

૨૦૧૮ ૧,૦૬,૧૫,૧૨૦ 

૨૦૧૯ ૧,૯૭,૫૮,૬૦૦ 

(૩) પત્રિ-૩ 

પત્રિ-૩ 

િિા પિડિામાાં આિેલ આરોપીઓની સાંખ્યા 

૨૦૧૫ ૮૮ 

૨૦૧૬ ૫૯ 

૨૦૧૭ ૫૦ 

૨૦૧૮ ૫૧ 

૨૦૧૯ ૯૬  

(૪) ૪૫ 

-------- 
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અમદાિાદ ર્હેરમાાં ગેરિાયદેસર િતલખાને લઈ જિાતા પર્ુઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૦૦ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી ર્ૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદ શહેરના નરોડા, રામોલ અને ઓઢવ પોલીસે ગેરિાયદેસર િતલખાને લઈ જવાતા પશુઓને બચાવી 
આશા ફાઉન્ડેશનમાાં મુિવામાાં આવેલ તે પશુઓને આશા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ગેરિાયદેસર િતલખાને ડીસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં મોિલી 
દેવામાાં આવેલ તે હિીિતિી સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો ક્યા સાંવગષના િેટલા પશુઓ આશા ફાઉન્ડેશન દ્વારા િતલખાને મોિલી દેવામાાં આવેલ, અને 

(૩) ગેરિાયદેસર પશુઓને િતલખાને મોિલી દેવા બદલ આશા ફાઉન્ડેશન સામે શાાં પગલાાં લીધાાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) પશુઓને ગેરિાયદેસર િતલખાને મોિલી દેવામાાં આવેલ હોવા બાબતની િોઈ હિીિત ધ્યાને આવેલ નિી.  

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં વબનસવચિાલય િલાિા  ભરતી પરીક્ષાનુાં પેપર લીિ થિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૧૩ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંિારા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા એિ વર્ષમાાં કબન સકચવાલય િલાિષની ભરતી પરીક્ષાનુાં પેપર લીિ િયાનુાં 
સામે આવતા બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં િેટલી ફહરયાદો નોંધાઈ, અને 

(૨) તે અન્વયે ફહરયાદવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) ૦૨ 

(૨) ફહરયાદવાર ૦૨(બે) આરોપી, િુલ ૦૪(ચાર) આરોપીને પિડવામાાં આવ્યા અને એિપણ આરોપી પિડવાનો 
બાિી નિી.  

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર મકહલાઓની હત્યા અને લૂાંટના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૩૭ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર મહહલાઓની 
હતયા િરી લુાંટના િેટલા બનાવો નોંધાયા, 

(૨) તે અન્વયે િેટલા ઈસમોને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા ઈસમોને ઉક્ત કથિકતએ પિડવાના બાિી છે, અને 

(૩) બાિી ઈસમોને પિડવા શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૮-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) અને (૨)  

િિા તાલુિા બનાિોની સાંખ્યા પિડાયેલ ઈસમો બાિી ઈસમો 

૨૦૧૫ 

તમામ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૨૦૧૬ 

૨૦૧૭ 

૨૦૧૮ 

૨૦૧૯ વેરાવળ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 
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રાજ્યમાાં ગૌિાંર્ની જાહેરમાાં િતલના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૮૦ (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં ગૌવાંશની જાહેરમાાં િતલના િુલ િેટલા બનાવો 
નોંધાયા છે, 

(૨) આવુાં િૃતય આચરનારાઓ સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) આ પ્રિારના બનાવો જાહેરમાાં ન બને તે માટે સરિાર દ્વારા શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૧૮-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) ૨૦ 

(૨) આરોપીઓ સામે ગુનાઓ નોંધી િાયદેસરની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) આવી ગુનાહહત ઘટનાઓ ન બને તે માટે પ્રવતષમાન િાયદાની જોગવાઈઓ મુજબ ગુનાહહત પ્રવૃકિ અટિાવવા 
રાજ્યમાાં સતત પેટર ોકલાંગ તેમજ કજલ્લામાાં પ્રવેશ માગો પર નાિાબાંધી, વાહન ચેિગ ગ િરી વોચ રાખવામાાં આવે છે.  

-------- 

અરવિાંદ મીલ, ખાત્રજમાાં ઘાયલ અને મૃત્યુ પામેલ િામદારો 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૭૬ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં અરકવાંદ મીલ, ખાત્રજ, કજ. ગાાંધીનગરમાાં ગરમ પાણીની પાઈપ ફાટતા પાણીિી દાઝી 

જવાિી િેટલા િામદારોના મૃતયુ િયા અને િેટલા િામદારો ઘાયલ િયા, 

(૨) ઉક્ત ગરમ પાણીની પાઈપ ફાટવાના િારણો શા હતા, અને 

(૩) તેના માટે જવાબદારો સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) ડીસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં અરકવાંદ મીલ, ખાત્રજ, કજ.ગાાંધીનગરમાાં િોઈપણ ગરમ પાણીની પાઈપ ફાટેલ નિી. પરાંતુ 
તા.૪-૧૨-૨૦૧૯ ના રોજ ઈન્જકે્ટા વોશગ ગ મશીનની સાિે િનેક્ટેડ િલોઝ્ડ એક્ષટેન્શન લાઈન જોઈન્ટમાાં લાગેલ પરમેનન્ટ 
રીમુવેબલ હાડષ ન્ડ ર્બરનુાં સીલ અચાનિ છુટુાં  પડી જતા વોશગ ગ મશીનમાાંનુાં ગરમ પાણી નીિળતા તેનાિી દાઝી જવાિી એિ શ્રકમિ 
(શ્રી મેિુકસાંહ વેનકસાંહ ચૌહાણ, ઉં.વ. ૪૦) નુાં તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ ના રોજ મૃતયુ િયેલ છે તિા તે કસવાયના િોઈપણ શ્રકમિો 
ઘાયલ િયેલ નિી. 

(૨) ઉક્ત બનાવમાાં ગરમ પાણીની પાઈપ ફાટેલ નિી. પરાંતુ િારખાનામાાં તૈયાર િતાાં િપડાને શટીંગ અને પ્રોસેસગ ગ 
ખાતામાાં ઈન્જકે્ટા વોશગ ગ મશીનમાાં આશરે ૭૦ ડીગ્રી સેન્ટેગ્રેડ તાપમાન ધરાવતા ગરમ પાણીિી ધોવાની પ્રહિયા ચાલતી હતી જ ે
મશીન સાિે ભકવષ્યમાાં જો વધારાની ટેિ જોડાણ િરવાની જરૂહરયાત પડે તો આ મશીનમાાંિી ગરમ પાણીને અન્ય મશીનમાાં ટર ાન્સફર િરી 
શિવા માટે એિ ક્લોઝ્ડ એક્ષટેન્શન લાઈન જોઈન્ટ આપેલ છે. જમેાાં સામાન્ય રીતે પરમેનન્ટ રીમુવેબલ હાડષ ન્ડ ર્બરનુાં સીલ લગાવેલ 
હોય છે. જ ેઅચાનિ છુટુાં  પડી જતા તેમાાંિી ગરમ પાણી દબાણ સાિે નીિળેલ હતુાં. (આમ, ગરમ પાણીની પાઈપ ફાટેલ નિી.) 

(૩) તેના માટે િારખાનાના િ્જદેાર સામે િારખાના અકધકનયમ, ૧૯૪૮ ની િલમ-૭(એ)(૨)(એ) અન્વયે 
નામદાર િોટષ, િલોલમાાં િેસ દાખલ િરેલ છે.  

-------- 

અરવિાંદ મીલ, ખાત્રજમાાં ઘાયલ અને મૃત્યુ પામેલ િામદારો 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૦૩ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી રાજરે્િુમાર ગોહીલ (ધાંધુિા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ડીસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં અરકવાંદ મીલ, ખાત્રજ, કજ.ગાાંધીનગરમાાં ગરમ પાણીની પાઈપ ફાટતા પાણીિી દાઝી 
જવાિી િેટલા િામદારોના મૃતયુ િયા અને િેટલા િામદારો ઘાયલ િયા, 
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(૨) ઉક્ત ઘટનામાાં મૃતયુ પામેલ અને ઘાયલ િયેલ િામદારો-વારસદારોને િામદાર વળતર ધારા અને િામદાર રાજ્ય 

કવમા યોજના હેઠળ િેટલી રિમની સહાય ઉક્ત કથિકતએ ચૂિવવામાાં આવી,  

(૩) ઉક્ત સહાય ચૂિવવામાાં ન આવી હોય તો તેના િારણો શા છે, અને   

(૪) ઉક્ત બાિી સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂિવવામાાં આવશે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) ડીસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં અરકવાંદ મીલ, ખાત્રજ, કજ.ગાાંધીનગરમાાં િોઈપણ ગરમ પાણીની પાઈપ ફાટેલ નિી. પરાંતુ 
તા.૪-૧૨-૨૦૧૯ ના રોજ ઈન્જકે્ટા વોશગ ગ મશીનની સાિે િનેક્ટેડ િલોઝ્ડ એક્ષટેન્શન લાઈન જોઈન્ટમાાં લાગેલ પરમેનન્ટ 
રીમુવેબલ હાડષ ન્ડ ર્બરનુાં સીલ અચાનિ છુટુાં  પડી જતા વોશગ ગ મશીનમાાંનુાં ગરમ પાણી નીિળતા તેનાિી દાઝી જવાિી એિ શ્રકમિ 
(શ્રી મેિુકસાંહ વેનકસાંહ ચૌહાણ, ઉં.વ. ૪૦) નુાં તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૯ ના રોજ મૃતયુ િયેલ છે તિા તે કસવાયના િોઈપણ શ્રકમિો 
ઘાયલ િયેલ નિી. 

(૨) ઔદ્યોકગિ એિમોમાાં અિથમાતના કિથસામાાં મૃતિના પહરવારજનોને આવી િોઈ સહાય ચુિવવામાાં આવતી નિી. 
શ્રકમિોના પહરવારજનોને વળતરની ચુિવણી િામદાર રાજ્ય કવમા કનગમ (ESIC) ના નોટીફાઈડ કવથતારમાાં ESIC હેઠળ આવતા 
ઔદ્યોકગિ એિમોમાાં િામદાર રાજ્ય કવમા કનગમ દ્વારા અને જ્યાાં ESIC નોહટફાઈડ કવથતાર નિી તયાાં િામદાર વળતર અકધકનયમ 
હેઠળ કનમાયેલ સક્ષમ સિાકધિારી દ્વારા હુિમ િયા મુજબ િારખાનેદાર દ્વારા વળતર ચૂિવવામાાં આવે છે.  

(૩) લાગુ પડતુાં નિી. 

(૪) લાગુ પડતુાં નિી.  

-------- 

રાજ્યમાાં પીિાના પાણીમાાં ફ્લોરાઈડ્સનુાં પ્રમાણ 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૧૬ (૩૦-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી અાંબરીિ ડેર (રાજુલા): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા ગામોમાાં પીવાના પાણીમાાં ફ્લોરાઈડ્સનુાં પ્રમાણ 
જોવા મળે છે, અને 

(૨) આવા ગામોમાાં પીવાના પાણીમાાં ફ્લોરાઈડ્સનુાં પ્રમાણ ઘટાડવા રાજ્ય સરિારે છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં શાાં પગલાાંઓ 
લીધા ? 

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૭-૮-૨૦૨૦) 

(૧) ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોડષ  દ્વારા સરફેસ સોસષ આધારીત આપવામાાં આવતા પીવાના પાણીમાાં એિ પણ ગામમાાં 
ફ્લોરાઈડનુાં પ્રમાણ જોવા મળેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

મહીસાગર અને જુનાગઢ વજલ્લામાાં જમીન ભાડાપેટે અને િેચાણ 

અતારાાંકિતઃ ૬૦ (૮-૩-૨૦૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર મહીસાગર અને જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર સરિારી પડતર, 
ખરાબા, ગૌચરની િેટલી જમીન શા ભાવે, ક્યા હેતુ માટે ભાડાપટે્ટ (લીઝ)િી અિવા વેચાણિી િેટલાને આપવામાાં આવી? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૩૧-૭-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રિ મુજબ 

પત્રિ 

િિા ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
ફાળિેલ જમીનનો 

પ્રિાર 
કે્ષ. (ચો.મી.) 

ભાડાપટે(લીઝ) િે 

િેચાણથી? 

જમીનની કિાંમત 

પ્રવત ચો.મી. 
હેતુ 

૨૦૧૬ 
મકહસાગર 

૧ િડાણા સરિારી પડતર ૩૧૬ ચો.મી. મહેસૂલ માફીિી - શૈક્ષકણિ 

૨ િડાણા સરિારી પડતર ૩૭૩૧ ચો.મી. રૂ.૧ વાકર્ષિ ભાડાપટે ૧/- શૈક્ષકણિ 
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િિા ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
ફાળિેલ જમીનનો 

પ્રિાર 
કે્ષ. (ચો.મી.) 

ભાડાપટે(લીઝ) િે 
િેચાણથી? 

જમીનની કિાંમત 
પ્રવત ચો.મી. 

હેતુ 

૩ લુણાવાડા સરિારી પડતર ૨૨૫ ચો.મી. વેચાણિી ૫૨૫૦/- જાહેર હેતુ માટે 

૪ લુણાવાડા સરિારી પડતર ૧૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૧૦,૮૫૦/- રહેણાાંિ 

૫ વીરપુર સરિારી પડતર ૯૦ ચો.મી. વેચાણિી ૩૯૨/- રહેણાાંિ 

૬ વીરપુર સરિારી પડતર ૯૦ ચો.મી. વેચાણિી ૩૯૨/- રહેણાાંિ 

૭ ખાનપુર ગૌચર ૪૯૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૬૭૫/- વાકણજ્ય 

સરિારી પડતર 
૪૦૪૭ ચો.મી. ભાડાપટે - 

 

૫૦૫ ચો.મી. વેચાણિી - 

ગૌચર 
- ભાડાપટે - 

૪૯૦૦ ચો.મી. વેચાણિી - 

ખરાબાની 
- ભાડાપટે - 

- વેચાણિી - 

િુલ જમીનનુાં કે્ષત્રફળ ૯૪૫૨ ચો.મી. - - 
 

 

િિા ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
ફાળિેલ જમીનનો 

પ્રિાર 
કે્ષ. (ચો.મી.) 

ભાડાપટે(લીઝ) િે 
િેચાણથી 

જમીનની કિાંમત -પ્રવત 
ચો.મી. 

હેતુ 

૨૦૧૬ 

જુનાગઢ 

૧ જુનાગઢ સરિારી પડતર ૨૦૦૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૪૨૫/- 
ફીપટર પ્લાાંટ, પાંપ 

હાઉસ, ક્વાટષર માટે 

૨ િેશોદ ખરાબો ૧૪૪ ચો.મી. વેચાણિી ૨૬૦(જાંત્રી મુજબ)/- િુવા માટે 

૩ 
માળીયા 

હાટીના 
સરિારી પડતર ૨૦૨ ચો.મી. વેચાણિી ૬૪(જાંત્રી મુજબ)/- િુવા માટે 

૪ માણાવદર સરિારી પડતર ૨૦૨ ચો.મી. વેચાણિી ૬૧(જાંત્રી મુજબ)/- િુવા માટે 

૫ મેંદરડા સરિારી પડતર ૨૨૨.૯૫ ચો.મી. વેચાણિી ૩૯૦(જાંત્રી મુજબ)/- ગોડાઉન બનાવવા 

૬ મેંદરડા ખરાબો ૨૦૨ ચો.મી. વેચાણિી ૧૦૮(જાંત્રી મુજબ)/- િુવા માટે 

૭ મેંદરડા ખરાબો ૨૦૨ ચો.મી. વેચાણિી ૭૪(જાંત્રી મુજબ)/- િુવા માટે 

૮ મેંદરડા સરિારી પડતર ૨૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૩૦૮(જાંત્રી મુજબ)/- ગોડાઉન બનાવવા 

૯ માણાવદર ગૌચર ૪૯૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૩૫૦/- ૬૬ િે.વી. સબથટેશન 

૧૦ માાંગરોળ સરિારી પડતર ૨૫૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ ૧/- ટોિન દૂધ ઘર માટે 

૧૧ કવસાવદર ગૌચર ૪૨૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૩૫૦/- ૬૬ િે.વી. સબથટેશન 

૧૨ કવસાવદર ગૌચર ૪૨૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૨૭૦/- ૬૬ િે.વી. સબથટેશન 

સરિારી પડતર 

૨૫૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ - 

 

૨૦૮૨૬.૯૫  

ચો.મી. 
વેચાણિી - 

ગૌચર 
- ભાડાપટે્ટ - 

૧૩૩૦૦ ચો.મી. વેચાણિી - 

ખરાબાની 
- ભાડાપટે્ટ  

૫૪૮ ચો.મી. વેચાણિી  

િુલ જમીનનુાં કે્ષત્રફળ ૯૪૫૨ ચો.મી. - - 

 

િિા ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
ફાળિેલ જમીનનો 

પ્રિાર 
કે્ષ. (ચો.મી.) 

ભાડાપટે(લીઝ) િે 
િેચાણથી ? 

જમીનની કિાંમત -પ્રવત 
ચો.મી. 

હેતુ 

૨૦૧૭ 

મકહસાગર 

૧ સાંતરામપુર સરિારી પડતર ૧૦૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૮૪/- વાકણજ્ય/ઔદ્યોકગિ 

૨ લુણાવાડા સરિારી પડતર ૨૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૩૭૫/- રહેણાાંિ 

૩ િડાણા સરિારી પડતર ૪૫૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૪૬૬/- વાકણજ્ય 

સરિારી પડતર 
- ભાડાપટે્ટ 

- 

 

૫૭૦૦ ચો.મી. વેચાણિી 

ગૌચર 
- ભાડાપટે્ટ 

- 
- વેચાણિી 

ખરાબાની 
- ભાડાપટે્ટ 

 
- વેચાણિી 

િુલ જમીનનુાં કે્ષત્રફળ ૯૪૫૨ ચો.મી. - 
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િિા ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
ફાળિેલ જમીનનો 

પ્રિાર 
કે્ષ. (ચો.મી.) 

ભાડાપટે(લીઝ) િે 
િેચાણથી? 

જમીનની કિાંમત 
પ્રવત ચો.મી. 

હેતુ 

૨૦૧૭ 

જુનાગઢ 

૧ િેશોદ સરિારી પડતર ૨૫૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ ૧/- ટોિન દૂધ ઘર માટે 

૨ મેંદરડા સરિારી પડતર ૫૫૬.૮૬ ચો.મી. વેચાણિી 
૧૭૭૫(જાંત્રી 
મુજબ)/- 

ગોડાઉન બનાવવા માટે 

૩ કવસાવદર સરિારી પડતર ૪૯૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૪૦૦/- સરિારી પડતર 

૪ િેશોદ સરિારી પડતર ૧૦૫૦ ચો.મી. વેચાણિી 
૧૫૦૦/- જાંત્રીના 

૧૦% 
પમ્બપગ ગ થટેશન 

૫ મેંદરડા સરિારી પડતર ૨૫૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ ૧/- ટોિન દૂધ ઘર માટે 

૬ માાંગરોડ સરિારી પડતર ૫૦૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ ૫૪૫(જાંત્રી મુજબ)/- ગોડાઉન બનાવવા માટે 

૭ જુનાગઢ ગ્રામ્બય સરિારી પડતર ૨૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૧૩૧૬/- ગ્રામીય સાંિુલ માટે 

૮ મેંદરડા ગૌચર ૪૯૦૦ ચો.મી. વેચાણિી ૫૦૦/- સરિારી પડતર 

૯ 
માળીયા 

હાટીના 
ખરાબો ૨૦૨ ચો.મી. વેચાણિી ૫૫ (જાંત્રી મુજબ)/- િુવા માટે 

૧૦ માાંગરોળ સરિારી પડતર ૧૦૦૦૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ 
વાકર્ષિ ૧૦૦૦૦/- 

ભાડુ 
કવન્ડ ફામષ પ્રોજકે્ટ માટે 

૧૧ માાંગરોળ સરિારી પડતર ૨૦૦૦૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ 
વાકર્ષિ ૨૦૦૦૦/- 

ભાડુ 
કવન્ડ ફામષ પ્રોજકે્ટ માટે 

૧૨ માાંગરોળ સરિારી પડતર ૧૦૦૦૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ 
વાકર્ષિ ૧૦૦૦૦/- 

ભાડુ 
કવન્ડ ફામષ પ્રોજકે્ટ માટે 

૧૩ માાંગરોળ સરિારી પડતર ૨૦૦૦૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ 
વાકર્ષિ ૨૦૦૦૦/- 

ભાડુ 
કવન્ડ ફામષ પ્રોજકે્ટ માટે 

સરિારી પડતર 

૬૧૦૦૦ ચો.મી. ભાડાપટે્ટ - 

 

૬૭૦૬.૮૬ 

ચો.મી. 
વેચાણિી - 

ગૌચર 
- ભાડાપટે્ટ - 

૪૯૦૦ ચો.મી. વેચાણિી - 

ખરાબાની 
- ભાડાપટે્ટ - 

૨૦૨ ચો.મી. વેચાણિી - 

િુલ જમીનનુાં કે્ષત્રફળ ૭૨૮૦૮.૮૬ ચો.મી.  

-------- 

િાયબ્રન્ટ સવમટ ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માાં થયેલા એમ.ઓ.યુ. પૈિી રોિાણિારોએ િરેલ જમીનની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૯૦ (૧૦-૦૯-૨૦૧૮) આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭ની વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સકમટમાાં િયેલા એમ.ઓ.યુ. પૈિી 
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં િેટલા રોિાણિારોએ પ્રોજકે્ટ માટે િેટલી જમીનની માાંગણી િરી, 

(૨) તે પૈિી િયા પ્રિારની, િેટલી જમીન શા ભાવ ેફાળવી, અને 

(૩) ઉક્ત માાંગણી પૈિીની માાંગણી િયા િારણોસર નામાંજૂર િરવામાાં આવી? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) પત્રિ મુજબ  

(૨) પત્રિ મુજબ  

(૩) પત્રિ મુજબ  
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પત્રિ 

અ.નાં. વજલ્લો 

સન-ે૨૦૧૫ અને 
૨૦૧૭ની િાયબ્રન્ટ 

ગુજરાત ્લોબલ સવમટમાાં 
થયેલા એમ.ઓ.યુ. પૈિી 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની 
વથથવતએ છેલ્લા બે િિામાાં 

િેટલા રોિાણિારોએ 
પ્રોજકે્ટ માટે જમીનની 

માાંગણી િરી 

માાંગણી 
િરેલ 

જમીનનુાં 
કે્ષત્રફળ 

(ચો.મી.) 

માાંગણીિાળી 

જમીનનો 
પ્રિાર 

ફાળિેલ 
જમીનનુાં 
કે્ષત્રફળ 

(ચો.મી.) 

િયા ભાિે 

જમીન ફાળિી 
કિાંમત (રૂવપયા) 

અરજદારની 
માાંગણી 

માંજૂર, 
નામાંજૂર િે 

પડતર 

માાંગણી નામાંજૂર થિાના િારણો 

૧ રાજિોટ ૨ ૭૨૭૨૪ સરિારી 
માાંગણી 

પડતર છે 
- પડતર - 

૨ સુરેન્રનગર ૧ ૧૬૧૯ સરિારી ૧૬૧૯ ૧૪૫૭૧૦૦ માંજૂર - 

૩ સાબરિાાંઠા ૧ ૧૦૦૦૦૦ સરિારી 
માાંગણી 

પડતર છે 
- પડતર - 

૪ બનાસિાાંઠા ૩ ૨૦૦૦૦ સરિારી 
માાંગણી 

પડતર છે 
- 

૧ અરજી 
પડતર 

૨ અરજી 
ના-માંજૂર 

િુલ ૩ અરજીઓ પૈિી ૨ અરજીઓ માાંગણીવાળી 

જમીન ગૌચરની હોવાિી નામાંજૂર િયેલ છે. 

૫ 
ગીર 

સોમનાિ 
૧ ૬૯૦૦૦૦ સરિારી 

અરજીઓ 
દફતરે 

િરેલ છે 

- ના-માંજૂર 
િાંપનીને હાલ માાંગણીવાળી જમીનની જરૂરીયાત ન 
હોય તમામ અરજીઓ દફતરે િરવા જણાવેલ છે. 

૬ મહીસાગર ૧ ૪૦૪૮ સરિારી 
માાંગણી 
પડતર છે 

- પડતર - 

૭ 
દેવભૂકમ 
દ્વારિા 

૮ ૨૦૮૯૬૫૯ સરિારી ૧૯૧૬૭૯૫ 

અલગ-અલગ ૮ 
રોિાણિારોની 

િુલ ૧૯ પૈિી ૮ 
અરજીઓ વાકર્ષિ 
ભાડુાં  હેક્ટર દીઠ 

૧૦૦૦/- તિા 
એિ અરજી 

રૂ.૩૨૮૧/- 
પ્રકત ચો.મી. 

અને એિ અરજી 
રૂ.૯૪૭/- પ્રકત 

ચો.મી. ના ભાવે 
ફાળવેલ છે. 

૧૦ અરજી-

માંજૂર 
૯ અરજી-

પડતર 

િુલ ૧૯ અરજીઓ પૈિી ૧૦ અરજીઓ માંજૂર િરી તિા 
૯ અરજીઓ પ્રહિયા હેઠળ છે. 

૮ ભાવનગર ૩ ૨૬૮૪૦૦ સરિારી ૧૯૬૦૦ ૭૦૯૫૨૦૦ 

૪ અરજી –
માંજૂર 

૪ અરજી – 
નામાંજૂર 

૧ અરજી –
પડતર 

અલગ-અલગ િુલ ૩ રોિાણિારોની િુલ ૯ અરજીઓ 

પૈિી ૪ અરજી માંજૂર િયેલ છે, ૧ માાંગણી પડતર છે 
તિા ચાર માાંગણી અલગ અલગ િારણો જવેા િે, 

અન્યની માાંગણી, આધાર-પુરાવા ન હોવા, જમીન 
અનુિૂળ ન હોવી જવેા િારણોસર દફ્તરે િરેલ છે. 

૯ મહેસાણા ૫ ૪૧૦૦૭ સરિારી 
માાંગણી 

પડતર છે 
- 

૩ અરજી – 
ના-માંજૂર 

૨ અરજી –
પડતર 

િુલ ૫ માાંગણીઓ પૈિી ૨ માાંગણી પડતર છે તિા ૩ 
માાંગણી અલગ અલગ િારણો જવેા િે, ભકવષ્યમાાં 

જાહેર હેતુ માટે સરિારી િામે ઉપયોગી જમીન તિા 
ગૌચરની જમીન હોવાિી નામાંજૂર િરેલ છે.  

૧૦ િચ્છ ૧ ૩૦૦૦ સરિારી 
અરજી 
દફતરે 

િરેલ છે 

- ના-માંજૂર 
એન.એચ.એ.આઇ તરફિી માાંગણી પરતવે હિારાતમિ 

અકભપ્રાય આપવામાાં આવેલ નિી. 

૧૧ નવસારી ૨ ૧૭૨૦૦૦૦ સરિારી 
માાંગણી 

પડતર છે 
- પડતર - 

૧૨ પાંચમહાલ ૧ ૧૭૭૦૫ સરિારી 
અરજી 
દફતરે 

િરેલ છે 

- ના-માંજૂર 
માાંગણીવાળી જમીન ઉપર પછાત વગષના ઇસમોનુાં 

રહેણાાંિ દબાણ હોવાિી 

૧૩ મોરબી ૧ - - 
માાંગણી 

પડતર છે 
- પડતર - 

અન્ય કજલ્લાની માહહતી શનૂ્ય છે. 

-------- 
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નમાદા વજલ્લામાાં સરિારી પડતર, ગૌચર અને ખરાબાની જમીન 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૩૧ (૨૪-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઇ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર નમષદા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર સરિારી, પડતર, ગૌચર અને 
ખરાબાની િેટલી જમીન, શા ભાવે િોને હરાજી િયાષ વગર આપવામાાં આવી? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૮-૨૦૨૦) 

*પત્રિ મુજબ 

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

મહીસાગર અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં જમીન ફાળિણી 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૯૧ (૦૨-૦૩-૨૦૨૦) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર મહીસાગર અને પાંચમહાલ કજલ્લામાાં ૨ સરિારી પડતર, 
ખરાબા, ગૌચરની િેટલી જમીન િયા ભાવે, િોને, િયા હેતુસર ફાળવવામાાં આવી, અને 

(૨) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ જમીન અન્વયે સરિારને વર્ષવાર િેટલી આવિ િઈ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) *પત્રિ મુજબ 

(૨)  

િિા મહીસાગર પાંચમહાલ 

૨૦૧૮ ૨,૭૦,૨૪,૮૦૦/- રૂા. ૬૩,૮૩,૩૦૬/-રૂા. 

૨૦૧૯ ૩૬,૨૮,૯૮૬/- રૂા. ૧,૯૨,૯૭,૨૬૦/-રૂા. 

િુલ થયેલ આિિ ૩,૦૬,૫૩,૭૮૬/-રૂા. ૨,૫૬,૮૦,૫૬૬/-રૂા. 

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

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર પાંચાયત હથતિના રથતાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૮૩ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-

મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પાંચાયત હથતિના નોન-પ્લાન રથતાઓ િેટલા છે, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ નોન-પ્લાન રથતાઓને ક્યાાં સુધીમાાં પ્લાનમાાં લેવામાાં આવશે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન) : (૦૬-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧)  

વજલ્લો નોન પ્લાન રથતા વજલ્લો નોન પ્લાન રથતા 

અમદાવાદ ૪૭૯ સુરત ૫૯૨ 

ખેડા ૬૫૩ તાપી ૬૭૫ 

આણાંદ ૯૧૩ નવસારી ૭૪૫ 

સાબરિાાંઠા ૭૨૭ વલસાડ ૮૬૭ 

અરવલ્લી ૧૦૦૦ ડાાંગ ૧૯૭ 

ગાાંધીનગર ૪૪૧ રાજિોટ ૪૦૮ 

મહેસાણા ૪૦૫ મોરબી ૧૮૭ 



28 
 

વજલ્લો નોન પ્લાન રથતા વજલ્લો નોન પ્લાન રથતા 

પાટણ ૬૦૮ જામનગર ૧૮૯ 

બનાસિાાંઠા ૭૦૧ દ્વારિા ૧૧૬ 

િચ્છ ૭૪૭ સુરેન્રનગર ૨૪૦ 

વડોદરા ૩૮૬ ભાવનગર ૪૯૧ 

છોટા ઉદેપુર ૨૭૬ બોટાદ ૬૭ 

ભરૂચ ૨૫૨ જુનાગઢ ૩૨૫ 

નમષદા ૨૩૪ સોમનાિ ૧૪૩ 

પાંચમહાલ ૬૨૪ અમરેલી ૨૩૨ 

મહીસાગર ૬૪૦ પોરબાંદર ૮૨ 

દાહોદ ૧૧૭૩ - - 

(૨) નીકત કવર્યિ બાબત હોઈ હાલમાાં આયોજન નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં ગ્રામ જ્યોવત યોજના અાંતગાત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૯૦ (૨૯-૦૮-૨૦૨૦) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પાંડીત હદન દયાળ ઉપાધ્યાય 
ગ્રામ જ્યોકત યોજના અાંતગષત િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, અને 

(૨) તે અન્વયે કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયો? 

ઉજાા માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) અને  (૨) પાંડીત હદન દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોકત યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં વર્ષવાર, 
કજલ્લાવાર તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી *પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે. ) 

-------- 

રાજ્યમાાં ઝુાંપડપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૭૫ (૧૬-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાકળયા): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ઝુાંપડપટ્ટી કવજળીિરણ યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ માટેની 
િેટલી અરજીઓ પડતર છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર ઝુાંપડપટ્ટી કવજળીિરણ યોજના હેઠળ િેટલી અરજીઓ 
મળી, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલા વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા? 

ઉજાા માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ઝુાંપડપટ્ટી કવજળીિરણ યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ માટેની પડતર અરજીઓની કવગતો 
પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર મળેલ અરજીઓ પત્રિ-બ મુજબ છે. 

(૩) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર આપેલ કવજ જોડાણોની કવગતો પત્રિ-િ મુજબ છે. 
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પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો પડતર અરજીઓ 

૧ અમદાવાદ ૦ 

૨ અરવલ્લી ૨૫૯ 

૩ આણાંદ ૧૩૮ 

૪ ખેડા ૨૪૮ 

૫ ગાાંધીનગર ૦ 

૬ પાટણ ૦ 

૭ બનાસિાાંઠા ૨૦૮ 

૮ બોટાદ ૦ 

૯ મહીસાગર ૦ 

૧૦ મહેસાણા ૦ 

૧૧ સાબરિાાંઠા ૧૬૪ 

૧૨ સુરેન્રનગર ૦ 

૧૩ સુરત ૦ 

૧૪ તાપી ૦ 

૧૫ વલસાડ ૦ 

૧૬ નવસારી ૦ 

૧૭ ડાાંગ ૦ 

૧૮ ભરૂચ ૦ 

૧૯ વડોદરા ૧૮ 

૨૦ નમષદા ૦ 

૨૧ અમરેલી ૦ 

૨૨ ભાવનગર ૦ 

૨૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ 

૨૪ ગીર સોમનાિ ૦ 

૨૫ જામનગર ૦ 

૨૬ જુનાગઢ ૦ 

૨૭ િચ્છ ૦ 

૨૮ મોરબી ૦ 

૨૯ પોરબાંદર ૦ 

૩૦ રાજિોટ ૦ 

૩૧ છોટા ઉદેપુર ૦ 

૩૨ પાંચમહાલ ૩૮ 

૩૩ દાહોદ ૦ 

 િુલ ૧૦૭૩ 

પત્રિ-બ 

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 

અમદાવાદ ૩૭૯૪ ૧૯૨૨ ૨૫૫૩ ૮૧૫ ૧૯૦૩ ૧૦૯૮૭ 

અરવલ્લી ૮૧૭ ૧૫૩૭ ૧૫૯૩ ૧૬૩૨ ૧૯૧૭ ૭૪૯૬ 

આણાંદ ૧૮૮૨ ૩૩૯૫ ૬૧૪૭ ૨૭૨૦ ૨૬૪૦ ૧૬૭૮૪ 

ખેડા ૩૦૪૫ ૨૫૧૧ ૫૪૫૦ ૨૮૨૬ ૨૯૧૨ ૧૬૭૪૪ 

ગાાંધીનગર ૬૨૬ ૯૮૧ ૧૦૫૩ ૭૮૧ ૧૩૨૧ ૪૭૬૨ 
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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 

પાટણ ૨૦૬૩ ૩૫૨૧ ૪૨૯૧ ૧૫૫૯ ૨૨૯૫ ૧૩૭૨૯ 

બનાસિાાંઠા ૨૨૨૬ ૧૬૫૯ ૨૧૬૭ ૧૩૩૭ ૨૭૭૭ ૧૦૧૬૬ 

બોટાદ ૧૧૫૪ ૧૦૮૩ ૯૮૦ ૮૨૪ ૯૬૫ ૫૦૦૬ 

મહીસાગર ૧૭૫૦ ૬૫૧ ૧૦૯૯ ૬૮૩ ૨૪૦ ૪૪૨૩ 

મહેસાણા ૨૭૬૯ ૨૯૪૫ ૨૪૨૦ ૨૭૩૧ ૪૦૧૯ ૧૪૮૮૪ 

સાબરિાાંઠા ૧૫૩૨ ૨૪૮૭ ૧૪૫૮ ૧૭૩૯ ૨૨૦૬ ૯૪૨૨ 

સુરેન્રનગર ૨૯૨૮ ૧૦૧૭ ૧૧૭૪ ૨૧૧૦ ૯૯૦ ૮૨૧૯ 

સુરત ૨૩૬ ૫૩૮ ૪૩૯ ૧૬૪ ૬૦ ૧૪૩૭ 

તાપી ૮૫ ૧૬૮ ૪૬ ૪૫ ૨ ૩૪૬ 

વલસાડ ૧૭૩ ૨૪ ૩૪ ૩૨ ૩૯ ૩૦૨ 

નવસારી ૧૮૯ ૪૬૫ ૩૯૮ ૪૭૧ ૮૭ ૧૬૧૦ 

ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભરૂચ ૧૭ ૯૨૧ ૧૦૦૧ ૧૯૨૪ ૫૭૦ ૪૪૩૩ 

વડોદરા ૧૯૭૨ ૨૭૫૫ ૩૭૦૭ ૧૮૦૩ ૧૪૨૮ ૧૧૬૬૫ 

નમષદા ૭૮૦ ૧૪૩ ૮૪ ૬૧ ૪૩ ૧૧૧૧ 

અમરેલી ૧૬૯૩ ૧૩૬૫ ૧૯૩૧ ૧૪૧૫ ૧૨૧૦ ૭૬૧૪ 

ભાવનગર ૩૨૨૪ ૨૬૮૮ ૨૩૧૬ ૧૮૬૧ ૨૫૮૮ ૧૨૬૭૭ 

દેવભૂકમ 
દ્વારિા 

૪૨૩ ૧૯૫ ૪૦૦ ૨૮૧ ૯૫ ૧૩૯૪ 

ગીર સોમનાિ ૩૨૨૩ ૨૪૩૨ ૨૬૨૧ ૨૦૧૬ ૨૩૩૨ ૧૨૬૨૪ 

જામનગર ૮૯૭ ૬૮૯ ૬૭૯ ૪૦૧ ૫૮૯ ૩૨૫૫ 

જુનાગઢ ૨૮૬૪ ૧૭૭૮ ૧૯૬૭ ૨૩૪૫ ૧૬૭૮ ૧૦૬૩૨ 

િચ્છ ૭૧૬ ૫૧૮ ૮૯૮ ૩૩૩ ૪૧૮ ૨૮૮૩ 

મોરબી ૧૨૮૭ ૮૩૭ ૪૮૬ ૮૧૭ ૭૩૭ ૪૧૬૪ 

પોરબાંદર ૧૫૭૦ ૮૧૬ ૬૦૩ ૬૨૯ ૭૧૬ ૪૩૩૪ 

રાજિોટ ૫૧૮૮ ૨૮૯૯ ૩૩૩૭ ૩૪૮૦ ૨૭૯૯ ૧૭૭૦૩ 

છોટા ઉદેપુર ૧૫૨ ૬૯ ૧૧૨ ૩૯૪ ૧૧૦ ૮૩૭ 

પાંચમહાલ ૬૨૫ ૧૮૮૭ ૧૨૬૮ ૧૪૪૦ ૧૪૬૪ ૬૬૮૪ 

દાહોદ ૨૦૨૦ ૪૭૮ ૫૪૪ ૫૫ ૮૧૦૭ ૧૧૨૦૪ 

િુલ ૫૧૯૨૦ ૪૫૩૭૪ ૫૩૨૫૬ ૩૯૭૨૪ ૪૯૨૫૭ ૨૩૯૫૩૧ 

પત્રિ-િ 

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 

અમદાવાદ ૩૬૬૧ ૧૬૫૭ ૨૩૨૫ ૮૧૫ ૧૯૦૩ ૧૦૩૬૧ 

અરવલ્લી ૮૪૧ ૧૧૨૧ ૧૮૨૪ ૧૬૬૭ ૧૭૯૯ ૭૨૫૨ 

આણાંદ ૧૬૦૫ ૨૪૬૩ ૪૩૮૬ ૨૩૩૯ ૨૧૧૮ ૧૨૯૧૧ 

ખેડા ૨૨૮૪ ૧૬૯૬ ૪૮૮૫ ૩૭૬૨ ૩૬૮૧ ૧૬૩૦૮ 

ગાાંધીનગર ૫૯૭ ૯૮૦ ૧૦૫૩ ૭૮૧ ૧૩૨૧ ૪૭૩૨ 

પાટણ ૨૦૬૩ ૩૫૨૧ ૪૨૯૧ ૧૫૪૭ ૨૨૯૫ ૧૩૭૧૭ 

બનાસિાાંઠા ૨૧૯૫ ૧૬૧૫ ૨૦૬૪ ૧૩૧૦ ૨૫૬૯ ૯૭૫૩ 

બોટાદ ૧૧૫૪ ૧૦૮૩ ૯૮૦ ૮૨૪ ૯૬૫ ૫૦૦૬ 

મહીસાગર ૧૧૫૪ ૫૯૨ ૭૦૯ ૮૮૪ ૫૨૩ ૩૮૬૨ 
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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 

મહેસાણા ૨૭૬૯ ૨૯૪૫ ૨૪૨૦ ૨૭૩૧ ૪૦૧૯ ૧૪૮૮૪ 

સાબરિાાંઠા ૨૦૩૮ ૨૨૫૬ ૧૮૧૩ ૧૭૯૩ ૨૧૬૯ ૧૦૦૬૯ 

સુરેન્રનગર ૨૯૨૮ ૧૦૧૭ ૧૧૭૪ ૨૧૧૦ ૯૭૨ ૮૨૦૧ 

સુરત ૨૩૬ ૫૩૮ ૪૩૯ ૧૬૪ ૬૦ ૧૪૩૭ 

તાપી ૮૫ ૧૬૮ ૪૬ ૪૫ ૨ ૩૪૬ 

વલસાડ ૧૭૩ ૨૪ ૩૪ ૩૨ ૩૯ ૩૦૨ 

નવસારી ૧૮૯ ૪૬૫ ૩૯૮ ૪૭૧ ૮૭ ૧૬૧૦ 

ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભરૂચ ૧૭ ૯૨૧ ૧૦૦૧ ૧૯૨૪ ૫૭૦ ૪૪૩૩ 

વડોદરા ૧૬૯૧ ૨૧૪૯ ૩૩૭૨ ૧૫૯૦ ૧૨૯૩ ૧૦૦૯૫ 

નમષદા ૭૮૦ ૧૪૩ ૮૪ ૬૧ ૪૩ ૧૧૧૧ 

અમરેલી ૧૬૯૩ ૧૩૬૫ ૧૯૩૧ ૧૪૧૫ ૧૨૧૦ ૭૬૧૪ 

ભાવનગર ૩૨૨૪ ૨૬૮૮ ૨૩૧૬ ૧૮૬૧ ૨૫૮૮ ૧૨૬૭૭ 

દેવભુકમ 
દ્વારિા 

૪૨૩ ૧૯૫ ૪૦૦ ૨૮૧ ૯૫ ૧૩૯૪ 

ગીર સોમનાિ ૩૨૨૩ ૨૪૩૨ ૨૬૨૧ ૨૦૧૬ ૨૩૩૨ ૧૨૬૨૪ 

જામનગર ૮૯૭ ૬૮૯ ૬૭૯ ૪૦૧ ૫૮૯ ૩૨૫૫ 

જુનાગઢ ૨૮૬૪ ૧૭૭૮ ૧૯૬૭ ૨૩૪૫ ૧૬૭૮ ૧૦૬૩૨ 

િચ્છ ૭૧૬ ૫૧૮ ૮૯૮ ૩૩૩ ૪૧૮ ૨૮૮૩ 

મોરબી ૧૨૮૭ ૮૩૭ ૪૮૬ ૮૧૭ ૭૩૭ ૪૧૬૪ 

પોરબાંદર ૧૫૭૦ ૮૧૬ ૬૦૩ ૬૨૯ ૭૧૬ ૪૩૩૪ 

રાજિોટ ૫૧૮૮ ૨૮૯૯ ૩૩૩૭ ૩૪૮૦ ૨૭૯૯ ૧૭૭૦૩ 

છોટા ઉદેપુર ૧૦૯ ૧૧૨ ૯૯ ૩૬૫ ૧૧૦ ૭૯૫ 

પાંચમહાલ ૬૨૨ ૧૮૬૨ ૧૪૭૮ ૧૪૦૫ ૧૪૩૭ ૬૮૦૪ 

દાહોદ ૧૭૧૦ ૪૭૮ ૬૦૦ ૫૫ ૮૧૦૭ ૧૦૯૫૦ 

િુલ ૪૯૯૮૬ ૪૨૦૨૩ ૫૦૭૧૩ ૪૦૨૫૩ ૪૯૨૪૪ ૨૩૨૨૧૯ 

-------- 

િાયબ્રન્ટ સવમટ – ૨૦૧૧ અન્િયે ગુજરાતમાાં પાિર પ્રોજિેટ કે્ષતે્ર થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૩૬ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી રાજરે્િુમાર ગોકહલ (ધાંધુિા): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૧માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િેટલા પ્રોજકે્ટ િાયાષકન્વત િયા, અને 

(૨) ઉક્ત િાયાષકન્વત િયેલ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી રિમનુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવેલ છે? 

ઉજાા માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) સને ૨૦૧૧માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્ર માટે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ િુલ ૧૯ પ્રોજકે્ટો િાયાષકન્વત િયેલ છે. જમેાાં પરાંપરાગત કે્ષત્રે ૭ પ્રોજકે્ટ તેમજ કબનપરાંપરાગત કે્ષત્ર ે
૧૨ પ્રોજકે્ટ સામેલ છે. 

(૨) ઉક્ત પાવર ઉતપાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટોમાાં િુલ રૂ. ૩૪૩૫૪/- િરોડનુાં મુડી રોિાણ િરવામાાં આવેલ છે. જમેાાં 
પરાંપરાગત કે્ષત્રે િુલ રૂ. ૨૮૪૯૪/- િરોડ અને કબન પરાંપરાગત કે્ષત્રે િુલ રૂ. ૫૮૬૦/- િરોડનુાં મુડીરોિાણ સામેલ છે. પ્રોજકે્ટવાર 
મુડી રોિાણની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 
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પત્રિ-અ 

વાયબ્રન્ટ સકમટ-૨૦૧૧માાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િરેલ એમ. ઓ. યુ. માાં િયેલ વાથતકવિ રોિાણ (િરોડમાાં) 

િમ.નાં.  િાંપનીનુાં નામ ક્ષેત્ર િાથતવિિ થયેલ 
રોિાણ (રૂ. િરોડમાાં) 

૧ ગુજરાત આપિલીઝ એન્ડ િેકમિલ લી કવન્ડ  ૧૮૦ 

૨ કિાં ટેિ કસનજી પ્રા લી. કવન્ડ ૪૫૦ 

૩ સૂઝલોન ગુજરાત કવન્ડપાિષ  લી. કવન્ડ ૧૯૪૧ 

૪ આઇનોક્સ રીન્યુએબલ લી. કવન્ડ ૩૨૫ 

૫ ગમેશા કવન્ડટબાષઇન પ્રા. લી. કવન્ડ ૬૦૦ 

૬ કવશકવન્ડ ઇન્રાથટરિચર – એલ.એલ.પી. કવન્ડ ૫૮૩ 

૭ િેપેરો એનજી ઇન્ડીયા લી કવન્ડ ૩૨૫ 

૮ લુરોક્સબાયો એનજીસ લી. સોલાર ૩૭૫ 

૯ ગુજરાત થટેટ ફટીલાઇઝર એન્ડ િેકમિપસ લી. કવન્ડ ૩૦૬ 

૧૦ પાવરીિા લી. કવન્ડ ૩૨૫ 

૧૧ વીર એનજી એન્ડ ઇન્રાથટરિચર લી. કવન્ડ ૩૫૦ 

૧૨ ગુજરાત મીનરલ ડેવલપમેન્ટ િોપોરેશન લી. કવન્ડ ૧૦૦ 

૧૩ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. પરાંપરાગત ૯૪૫૪ 

૧૪ પકિમ ગુજરાત વીજ િુાં . કલ. પરાંપરાગત ૩૫૦૦ 

૧૫ ઉિર ગુજરાત વીજ િુાં . કલ. પરાંપરાગત ૧૦૦૦ 

૧૬ દકક્ષણ ગુજરાત વીજ િુાં . કલ. પરાંપરાગત ૭૫૦ 

૧૭ મધ્ય ગુજરાત વીજ િુાં . કલ. પરાંપરાગત ૭૦૦ 

૧૮ ગુજરાત એનજી રીસચષ મેનેજમેન્ટ (જરમી) પરાંપરાગત ૯૦ 

૧૯ અદાણી પાવર લી. પરાંપરાગત ૧૩૦૦૦ 

 િુલ   ૩૪૩૫૪ 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર રાજીિ ગાાંધી વિદ્યુતીિરણ યોજના અન્િયે ફાળિેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૧૫ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર રાજીવ ગાાંધી કવદુ્યતીિરણ 
યોજના અન્વયે સરિારે િેટલી રિમ ફાળવી, અને 

(૨) આ ફાળવેલ રિમ અન્વયે વર્ષવાર, કજલ્લાવાર ક્યા િામો હાિ ધરી િેટલી રિમનો ખચષ િરવામાાં આવ્યો? 

ઉજાા માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) અને (૨) રાજીવ ગાાંધી ગ્રામીણ કવદુ્યતીિરણ યોજના હેઠળ યોજનાની રૂપરેખા મુજબ રાજ્યમાાં ઘરવપરાશના નવીન 
વીજ જોડાણ આપવાની િામગીરી વર્ષ ૨૦૧૪માાં પૂણષ િરવામાાં આવેલ. તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા ૦૫ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં 
કજલ્લાવાર રાજીવ ગાાંધી ગ્રામીણ કવદુ્યતીિરણ યોજના હેઠળ સરિાર દ્વારા ફાળવવામાાં આવેલ રિમ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ વજલ્લા 

રાજીિ ગાાંધી ગ્રામીણ વિદ્યુતીિરણ યોજના અન્િયે િેન્ર સરિારે ફાળિેલ રિમ રૂ. લાખમાાં 

૦૧.૦૧.૨૦૧૫ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૫ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૬ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૬ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૭ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૭ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૮ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૮ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૯ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

૧ વડોદરા ૧૪.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨ મહેસાણા ૦.૦૦ ૪૨.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૩ પાટણ ૦.૦૦ ૨.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ બનાસિાાંઠા ૦.૦૦ ૯૬૭.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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ક્રમ વજલ્લા 

રાજીિ ગાાંધી ગ્રામીણ વિદ્યુતીિરણ યોજના અન્િયે િેન્ર સરિારે ફાળિેલ રિમ રૂ. લાખમાાં 

૦૧.૦૧.૨૦૧૫ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૫ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૬ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૬ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૭ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૭ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૮ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૮ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૯ 
થી 

૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

૫ સાબરિાાંઠા ૦.૦૦ ૧૩૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૬ અમદાવાદ ૦.૦૦ ૩૦.૭૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઉપરોક્ત રિમ અગાઉ પૂણષ િરેલ િામો માટે પાછળિી ફાળવવામાાં આવેલ રિમ છે. 

-------- 

પાિર કે્ષતે્ર પ્રોજકે્ટની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૩૨ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર): તેરમી વિધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાાં  

તા.૨૫-૩-૨૦૧૩ના રોજ રજૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૪૬૨૭ (અગ્રતા ક્રમ-૩૫)ના અનુસાંધાન ે માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૧ના વર્ષમાાં રાજ્યમાાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ સમીટ અન્વયે પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલા એમ.ઓ.યુ 
પૈિી ૩૬ પ્રોજકે્ટ પડતા મુિાયેલ હતા તેના મુખ્ય િારણો શા છે, અને 

(૨) એમ.ઓ.યુ. િયાષ બાદ પ્રોજકે્ટ પડતા મુિે તો રાજ્ય સરિાર તેમની સામે પગલાાં લે છે િે િેમ? 

ઉજાા માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) ગુજરાત સરિારનો સોલાર અને પવન ઉજાષ દ્વારા વીજળી ખરીદવાનો લક્ષયાાંિ (આર. પી.ઓ)પૂણષ િઇ ગયેલ 
હોવાિી સરિાર દ્વારા નવા િોઇ ખરીદ િરાર િતા ન હોવાિી આ પ્રોજકે્ટસ પડતા મુિાયેલ જ્યારે અન્ય કે્ષત્રના પ્રોજકે્ટસમાાં જ ેતે 
ડેવલોપરો/ રોિાણિારો દ્વારા કવકવધ િારણોસર એમ.ઓ.યુ. િયાષ બાદ રસ ન દાખવવાના િારણે પડતાાં મુિાયેલ હતા. 

(૨) ના, જી 

-------- 

િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૦૯માાં એમ.ઓ.યુ. િાર િરેલ મુડી રોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૪૩ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) વાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૦૯માાં પાવર સેિટરમાાં ૪૪ અને પાવર રીનોવેબલ સેક્ટરમાાં ૭૧ એમ.ઓ.યુ. િયેલ હતા તે 
એમ.ઓ.યુ. વાર િઇ િાંપનીએ ક્યા થિળે િેટલી ક્ષમતાનો પાવર પ્લાન્ટ થિાપી, િેટલુાં મુડી રોિાણ િરીને િેટલો પાવર ઉતપાદન 
િરવાનુાં એમ.ઓ.યુ. િરેલ, 

(૨) તે અન્વયે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ એમ.ઓ.યુ. વાર િોના દ્વારા િેટલુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવ્યુાં, 
અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર એમ.ઓ.યુ. પ્રોજકે્ટવાર િેટલી વીજળી ઉતપન્ન િઇ? 

ઉજાા માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) વાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૦૯માાં પાવર સેક્ટરમાાં ૩૧ એમ.ઓ.યુ. અને રીન્યુએબલ પાવર સેક્ટરમાાં ૬૪ એમ.ઓ.યુ. 
િયેલ હતા તે એમ.ઓ.યુ. વાર િાંપની, વીજ ક્ષમતા, થિળ તિા અાંદાજીત મુડીરોિાણની કવગતો *પત્રિ-અ અને *પત્રિ-બ મુજબ છે. 
 (૨) તે અન્વયે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ એમ.ઓ.યુ. વાર િરવામાાં આવેલ વાથતકવિ મુડીરોિાણની કવગતો 
*પત્રિ-અ અને *પત્રિ-બ મુજબ છે. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર એમ.ઓ.યુ. પ્રોજકે્ટવાર ઉતપન્ન િયેલ વીજળીની કવગતો *પત્રિ-િ 

મુજબ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 
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િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૧માાં એમ.ઓ.યુ. િાર િરેલ મુડી રોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૬૭૪૪ (૦૬-૦૧-૨૦૨૦) શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય ઉજાા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) વાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૧૧માાં પાવર સેિટરમાાં ૬૫ અને પાવર રીન્યએુબલ સેક્ટરમાાં ૭૯ એમ.ઓ.યુ. િયેલ હતા તે 
એમ.ઓ.યુ. વાર િઇ િાંપનીએ ક્યા થિળે િેટલી ક્ષમતાનો પાવર પ્લાન્ટ થિાપી, િેટલુાં મુડી રોિાણ િરીને િેટલો પાવર ઉતપાદન 
િરવાનુાં એમ.ઓ.યુ. િરેલ, 

(૨) તે અન્વયે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ એમ.ઓ.યુ. વાર િોના દ્વારા િેટલુાં વાથતકવિ મુડી રોિાણ િરવામાાં 
આવ્યુાં, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત પ્રોજકે્ટવાર િેટલી વીજળી ઉતપન્ન િઇ? 

ઉજાા માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૭-૨૦૨૦) 

(૧) વાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૧૧માાં પાવર સેક્ટરમાાં પરાંપરાગત પાવર કે્ષત્રે ૫૫ અને પાવર રીન્યુએબલ સેક્ટરમાાં ૬૬ 
એમ.ઓ.યુ. િયેલ હતા. જનેી કવગતો અનુિમે *પત્રિ-અ અને *પત્રિ-બ મુજબ છે.   

(૨) તે અન્વયે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ એમ.ઓ.યુ. વાર િરવામાાં આવેલ વાથતકવિ મુડીરોિાણની કવગતો 
*પત્રિ-અ અને *પત્રિ-બ મુજબ છે. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત પ્રોજકે્ટવાર ઉતપન્ન િયેલ વીજળીની કવગતો *પત્રિ-િ મુજબ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

કુ્રડ ઓઇલ રોયલ્ટીની બાિી રિમ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૦૨ (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) શ્રી ર્ૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોિેકમિપસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્ય સરિારના િુડ ઓઇલ રોયપટીના િેટલા લેણા ભારત સરિાર િે ભારત 
સરિારની િાંપનીઓ પાસે લેવાના નીિળે છે, 

(૨) ઉક્ત લેવાની કનિળતી રિમ પૈિી િેટલી રિમ એિ વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાાંચ વર્ષ િરતાાં વધુ સમયની િેટલી છે, 
અને 

(૩) ઉક્ત રિમ મેળવવા છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં શા પ્રયાસો િરવામાાં આવ્યા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોિેકમિપસ): (૧૮-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્ય સરિારને િુડ ઓઇલ રોયપટી પેટે ભારત સરિાર િે ભારત સરિારની 
િાંપનીઓ પાસેિી િોઇ લેણા લેવાના કનિળતા નિી. 

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં પીપીપી ધોરણે થથપાયેલ લોિ વિજ્ઞાન િેન્રો 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૬૬ (૦૨-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ એન્ડ 
ટેિનોલોજી) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા લોિ કવજ્ઞાન િેન્રો પીપીપી ધોરણે થિપાયેલ છે, 

(૨) તે પૈિી િેટલા િેન્રો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં થિાપવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) િેટલા િેન્રો થિાપવાની િામગીરી પ્રગકતમાાં છે, તે ક્યાાં સુધીમાાં પુણષ િનાર છે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ એન્ડ ટેિનોલોજી): (૧૪-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ, રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ૨૭ લોિ કવજ્ઞાન િેન્રો પીપીપી ધોરણે થિપાયેલ છે. 

(૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ૯ કજલ્લામાાં લોિ કવજ્ઞાન િેન્રો થિાપવામાાં આવ્યા. 

(૩) ૪ િેન્રો થિાપવાની િામગીરી પ્રગકતમાાં છે, જ ેપૈિી ૩ કજલ્લામાાં લોિકવજ્ઞાન િેન્ર થિાપવાની માંજૂરી આપવામાાં 
આવેલ છે. જ્યારે એિ કજલ્લામાાં લોિકવજ્ઞાન િેન્ર થિાપવાની િામગીરી સપ્ટેમ્બબર- ૨૦૨૦ સુધીમાાં િાયષવાહી પુણષ િરવામાાં આવશે. 

-------- 

લોિ વિજ્ઞાન મથિોની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૭૧ (૦૨-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ એન્ડ 
ટેિનોલોજી) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ મહેસાણા, દેવભૂકમ દ્વારિા, નવસારી અને મહીસાગર કજલ્લામાાં લોિ  કવજ્ઞાન 
મિિો ગઠનની િામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, 

(૨) ઉક્ત િામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ િરવામાાં આવશે, અને 

(૩) ઉક્ત લોિ કવજ્ઞાન મિિવાર િેટલો ખચષ િનાર છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ એન્ડ ટેિનોલોજી) : (૧૪-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ મહેસાણા, નવસારી, દેવભૂકમ દ્વારિા, નવસારી અને મહીસાગર કજલ્લામાાં લોિ 
કવજ્ઞાન િેન્ર થિાપવા માટેની પ્રહિયા પ્રગકતમાાં હતી. 

(૨) મહેસાણા, દેવભૂકમ દ્વારિા અને મહહસાગર કજલ્લા ખાતે લોિ કવજ્ઞાન િેન્ર થિાપવાની િામગીરી જુલાઇ-૨૦૨૦ 
માાં પૂણષ િરવામાાં આવેલ છે. નવસારી કજલ્લામાાં લોિ કવજ્ઞાન િેન્ર થિાપવાની િામગીરી સપ્ટેમ્બબર-૨૦૨૦ ના અાંત સુધીમાાં પૂણષ 

િરવામાાં આવશે. 

(૩) આ લોિ કવજ્ઞાન િેન્રોને િેન્ર દીઠ વાકર્ષિ રૂા. ૭.૫૦ લાખની ગ્રાન્ટ આપવામાાં આવશે. 

-------- 

રાજ્યમાાં સાયન્સ મ્યુઝીયમ માટે જમીન મેળિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૯૭૪ (૦૨-૦૭-૨૦૨૦) શ્રી ભાિેર્ભાઇ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ એન્ડ 
ટેિનોલોજી) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં વર્ષવાર ક્યા કજલ્લામાાં િેટલી જમીન ક્યા થિળે 
સાયન્સ મ્બયુઝીયમ માટે મેળવવા માટે સાંબાંકધત િલેક્ટરને પત્રો લખવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) તે અન્વયે ક્યા થિળે, િેટલી જમીન સાયન્સ મ્બયુઝીયમ માટે મળેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ એન્ડ ટેિનોલોજી): (૧૪-૦૮-૨૦૨૦) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં રાજિોટ, ભાવનગર, પાટણ, ભુજ અને વડોદરા ખાતે સાયન્સ 
મ્બયુઝીયમ બનાવવા માટે સાંબાંકધત િલેક્ટરને પત્રો લખવામાાં આવેલ છે. જનેી વર્ષવાર યાદી નીચે મુજબ છે. 

િિા  
સાયન્સ મ્યુઝીયમ માટે 
માાંગેલ જમીન નો વજલ્લો  

સાયન્સ મ્યુઝીયમ માટે 
માાંગેલ જમીનનુાં થથળ  

માાંગેલ જમીન 
િલેક્ટરશ્રીને લખેલા 
પત્રો  

૨૦૧૫-૧૬ 

ભાવનગર ભાવનગર ૧૦ એિર ૨ 

રાજિોટ રાજિોટ ૧૦ એિર ૧ 

વડોદરા વડોદરા ૧૦ એિર ૧ 

૨૦૧૬-૧૭ 
ભુજ ભુજ ૧૦ એિર ૧ 

વડોદરા વડોદરા ૧૦ એિર ૧ 

૨૦૧૭-૧૮ વડોદરા વડોદરા ૧૦ એિર ૧ 

૨૦૧૮-૧૯ વડોદરા વડોદરા ૧૦ એિર ૨ 

૨૦૧૯-૨૦ વડોદરા વડોદરા ૧૦ એિર ૧ 
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(૨) જ ેઅન્વયે નીચે મુજબ જમીન મળેલ છે. 

સાયન્સ મ્યુઝીયમ માટે મળેલ જમીનનો 
વજલ્લો  

સાયન્સ મ્યુઝીયમ માટે મળેલ જમીનનુાં 
થથળ  

જમીન વિથતાર એિરમાાં  

ભાવનગર 

ગામ-નારી, િુાંભારવાડા ચોિડી, 
દશનાળા નજીિ, ભાવનગર-પીપળી 
હાઇ-વે, તા. ભાવનગર  
જી. ભાવનગર 

૨૦ એિર 

રાજિોટ 
ગામ-માધાપર 
ઇિરીયા પાિષની બાજુમાાં, 
તા. રાજિોટ, કજ. રાજિોટ 

૧૦ એિર 

પાટણ 

ગામ- સમલાપાતી, મામલતદાર િચેરીની 

સામ,ે ચોરમારપુરા, સગ ધેરી રોડ  
તા. પાટણ કજ.પાટણ 

૮.૬૫ એિર 

ભુજ 
ભુજીયો ડાંગર, 
થમૃતીવન નજીિ, ભુજીયો ડુાં ગર, 
તા. ભુજ જી.ભુજ 

૧૦ એિર 

------- -  

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્, ખેડૂત િપયાણ અને સહિાર કવભાગ ૬૮૫૫, ૭૦૩૦ ૦૨ 

૨ કશક્ષણ કવભાગ 
૬૫૪૨, ૬૮૫૮, ૬૮૬૨, ૬૯૨૨, ૬૯૪૯, ૬૯૫૮, 
૬૯૬૪, ૬૯૬૫, ૬૯૭૦, ૬૯૭૩, ૬૯૭૫, ૭૦૦૪, 
૭૦૨૧ 

૧૩ 

૩ નાણા કવભાગ ૬૯૪૨, ૬૯૫૩ ૦૨ 

૪ આરોગ્ય અને પહરવાર િપયાણ કવભાગ ૬૮૭૫, ૬૯૦૫, ૬૯૦૭, ૬૯૬૭ ૦૪ 

૫ ગૃહ કવભાગ 
૬૮૪૦, ૬૮૫૧, ૬૮૭૭, ૬૮૮૨, ૬૮૮૩, ૬૮૯૮, 
૬૯૦૦, ૬૯૧૩, ૬૯૩૭, ૬૯૮૦ 

૧૦ 

૬ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ ૬૮૭૬, ૬૯૦૩ ૦૨ 

૭ નમષદા, જળસાંપકિ, પાણી પુરવઠા અને િપપસર કવભાગ ૬૨૧૬ ૦૧ 

૮ મહેસૂલ કવભાગ ૬૦, ૨૭૯૦, ૫૨૩૧, ૬૭૯૧ ૦૪ 

૯ માગષ અને મિાન કવભાગ ૬૫૮૩ ૦૧ 

૧૦ ઉજાષ અને પેટર ોિેમીિપસ કવભાગ 
૫૮૯૦, ૬૨૭૫, ૬૬૩૬, ૬૭૧૫, ૬૭૩૨, ૬૭૪૩, 
૬૭૪૪, ૬૯૦૨ 

૦૮ 

૧૧ સાયન્સ એન્ડ ટેિનોલોજી કવભાગ ૬૯૬૬, ૬૯૭૧,૬૯૭૪ ૦૩ 

  િુલ ૫૦ 

--------- 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 



ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા 
સાતમું સ , ૨૦૨૦ 

બુધવાર, તા.૨૩મી સ ટે બર, ૨૦૨૦ 
શુિ ધપ ક 

 

પહેલી અતારાં કત યાદી 
 

અ.નં. અતારાં કત 
 માંક 

પા.નં. િવગત અશુ ધ શુ ધ 

૧ ૬૮૨૫ ૨૩ જવાબ ખંડની ચોથી લીટી બદલાવીન ેએનજ  બદલાવીન ેનાયરા એનજ  
૨ ૬૬૩૪ ૩૨ જવાબ ખંડ-૧ની બી  

લીટી 
કુલ ૧ ોજે ટોમાં કુલ ૧૦ ોજે ટોમાં 

૩ ૬૭૧૩ ૩૭ અતારાંિકત  માંક 
પછીનુ સ ય ીનું નામ 

(ધારાસ ય) 
ી કાળાભાઈ ડાભી 

ી કાળાભાઈ ડાભી 

૪ ૬૭૧૩ ૩૭  ખંડ-૧ની ી  
લીટી 

ઉતપ  થઈ, ઉ પ  થઈ, 

૫ ૬૭૧૩ ૩૮ જવાબ ખંડ-૨ના પ કના 
પાંચમી કોલમમા ંતેરમી રૉ 

૨૧.૦૨ ૨૧.૦૧ 

૬ ૫૮૫૩ ૪૦ મં ી ીનો હો ો માન.આ દ િત િવકાસ 
મં ી ી 

આ દ િત િવકાસ મં ી ી 

૭ ૬૬૪૫ ૪૩ જવાબ ખંડ-૨ના પેટા 
માકં:-(૩) પછી ઉમેરવું 

----------- આમ, ઉકત ઈ સપે શન દર યાન 
ઉપર મુજબની િતઓ વા મળેલ 

હતી. 

બી  અતારાં કત યાદી  
 

૮ ૭૦૨૧ ૯ જવાબ ખંડ-૨ની થમ 
લીટી 

રા નામા કારણોસર રા નામાના કારણોસર 

૯ ૭૦૨૧ ૯ જવાબ ખંડ-૩ની ચોથી 
લીટી 

વખતોવખત ઠરાવો વખતોવખતના ઠરાવો 

૧૦ ૬૮૮૨ ૧૬  ખંડ-૧ની થમ 
લીટી 

ખો પરા ગામેથી ખોર પરા ગામેથી 

૧૧ ૬૭૯૧ ૨૭  ખંડ-૧ની થમ 
લીટી 

િજ ામા ં૨ સરકારી 
પડતર, 

િજ ામા ંિજ ાવાર સરકારી પડતર, 

૧૨ ૫૮૯૦ ૨૮ અતારાંિકત  માંક 
પછીની તારીખ 

(૨૯-૦૮-૨૦૨૦) (૨૯-૦૮-૨૦૧૯) 

૧૩ ૬૯૭૪ ૩૬ જવાબ ખંડ-૨ના 
કો કની બી  કોલમમાં 

પાંચમી રૉ 

ભુ યો ડંગર ભુ યો ડંુગર 
 
  

ી  અતારાં કત યાદી 
 

૧૪ ૬૭૮૩ ૧૫  ખંડ-૩ની બી  
લીટી 

ભરવમા ં ભરવામા ં

૧૫ ૬૭૮૩ ૧૫ જવાબ ખંડ-૪(૭) તડીયાર તડીપાર 
૧૬ ૭૦૪૮ ૨૪ જવાબ ખંડ જવાબ :  

(૦૩-૦૯-૨૦૨૦ 
મુ યમં ી (ગૃહ) : 

(૦૩-૦૯-૨૦૨૦) 
       

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




